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PROLOGO 

________ 

A nossa bibliographia juridica registra apenas dous tractados 

especiaes sobre execuções de sentenças. 

É auctor do primeiro Silvestre Gomes de Moraes, e do segundo 

M. d’Alm. e Sousa de Lobão. 

Aquelle rico de informações, guia e auxiliar precioso sob o 

ponto de vista da legislação dominante antes das reformas encetadas pela 

famosa L. de 20 de Junho de 1774. Obra hoje rarissima, de consulta 

pouco attractiva, como todas aquellas em que predominam ostentações 

de erudição, e de mais, escripta no idioma latino. 

O outro, rico de variada instrucção, afogada em exuberancias 

de citações, incorrecta no methodo como quasi todas as obras do afamado 

causidico, mas de valor incontestavel. 

Os tractados que posteriormente viram a luz, abrangendo 

a ampla esphera de todo o processo, são por sua naturesa 

superficiaes, nem dispensam a consulta fastidiosa das referencias, 

quando é necessario estudar mais a fundo as frequentes questões 

que se alevantam, na complicada phase das execuções de 

sentenças, na qual entram em acção não só as armas leaes da 

defesa de direitos, mas ainda mais que estas, as ardilosas 

estrategias daquelles que, sob a enganosa apparencia de protecção 

ao vencido, procuram apenas ludibriar os tribunaes, e a soberana 

auctoridade dos julgados, empregando recursos de chicana. 

Vêm de mólde aqui citar o que ha pouco escreveu um dos 

mais laboriosos membros da nessa magistratura, e que tomamos a 

liberdade de transcrever: 
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No estado actual do nosso processo judicial, em que domina a 
incerteza e multiplicidade das regras, frequentemente o juizo, que 
devera ser sempre o auditorio do direito, para dar a cada um o 
que é seu, converte-se em arena de luta, onde a chicana com 
delongas e tergiversações, acabrunha a justiça com descredito das 
leis e desprestigio dos seus ministros, unicamente em proveito de 
uma classe bastarda, que  exclue o advogado para dar cabimento, 
ao trapacista “leguleio.” * 

Se isto é verdade, outras causas concorrem ainda para a 

anarchia que desdoura a jurisprudencia, e citaremos tambem a proposito 

o que escreve um jurisconsulto notavel: 

A collecção dos julgados dos nossos tribunaes não offerece 
consistencia para a formação de uma jurisprudencia. Caracterisa-
os a mais assombrosa variedade de intelligencia na applicação do 
direito. Não  exprimem tendencia alguma, nem o predominio do 
rigor scientifico, nem o afroxamento da equidade pratica. Acervo 
informe de contradicções e  inconherencias, muitas vezes a 
negação das doutrinas mais conhecidas e dos principios mais 
certos, essa collecção de julgados tem todos os defeitos e todas as 
singularidades das creações que são antes obra do instincto cego á 
mercê de influencias accidentaes e passageiras, do que o producto 
da razão humana, illuminada pela sciencia e pela discussão. 

Ainda hoje o subsidio da praxe que temos é o que nos deixou a 
jurisprudencia portuguesa. Jurisprudencia brasileira, póde dizer-se 
sem temeridade, ainda não a temos. *  

Suavisando um pouco a asperesa do conceito, ha ainda muita 

verdade neste quadro, e vem d’ahi a parcimonia com que recorremos aos 

arestos, que nos seriam fonte copiosa de interpretação doutrinal, se 

melhores predicados os caracterisassem.  

No conflicto de pareceres, adoptámos o que mais correcto se 

nos figurou, sem subordinarmos as soluções á auctoridade dos nomes, e 

sem lhe aquilatar o valor no contraste da critica, de par com os 

ensinamentos da longa pratica. 

Se outro merecimento não distinguir o nosso trabalho, 

confiamos que não se lhe poderá negar o de condensar em quadro 

                                                 
* Conselheiro Alencar Araripe.— Cod. Civ. Bras. 
 
* Lafayette.— Dir. das Cousas— pag. X. 
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methodico, os elementos de investigação dispersos em diversas obras de 

difficil consulta, e orientar os que encetam a carreira do fôro, nos 

complicados incidentes da parte do processo que é assumpto especial 

desta monographia. 

Rio de Janeiro, Abril de 1885. 

Leite Velho. 

 

  

 

___________ 
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CAPITULO I 

Preliminares da Execução 

ART. 1.° 

O processo da execução tem por base fundamental a Carta de 

Sentença extrahida dos autos em que foi proferida a sentença que 

condemnou o executado, excepto: 

a) na execução de acto conciliatorio em que basta a certidão 

deste, extrahida pelo escrivão, e reconhecida e assignada pelo Juiz de Paz. L. 

de 20 de Setembro de 1827 art. 4.°, e Regul. de 15 de Março de 1842; 

b) quando a condemnação é de preceito por confissão da parte, 

em que basta o mandado de solvendo. Ord. L. 3.° tit. 66 § 9.° e tit. 96 § 27; 

c) quando a condemnação é só em custas, para o que basta o 

mandado de pagamento destas. Decr. 5737 de 2 de Setembro de 1874 art. 68;  

d) nas causas que os Juizes de Paz julgam dentro da sua alçada. 

Regul. 4824 de 22 de Novembro de 1871 art. 63 § 7.°, Decr. cit. art. 3.°; 

e) nas causas de suspeição em que basta certidão da 

sentença. Ord. L. 3.° tit. 21 § 2.°; 

f) nas causas em que segundo direito cabe o processo 

executivo, em que se passa mandado de solvendo; 

g) n’aquellas em que se requer a entrega de cousa movel 

certa e determinada de valor modico. Ord. L. 3.° tit. 30 § 1.°, Alv. de 30 

de Out. de 1816; 

h) nas de liquidação feita em consequencia de execução da 

sentença. Ass. de 24 de Março de 1753. 
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ART. 2.° 

O instrumento ou Carta de Sentença deve ser escripto, ou só 

assignado, pelo escrivão do processo respectivo, e assignado pelo juiz que 

proferiu a sentença, ou por aquelle que legalmente o substitua. Ord. L. 1.° 

tit. 1.° § 13 e 23 § 2.° 

ART. 3.° 

Se a Carta de Sentença é extrahida de autos que foram 

julgados em appellação, é passada pelo escrivão que o foi no processo em 

segunda instancia, e assignada pelo Presidente da Relação, que deve 

examinar a conta e mandal-a corrigir se não estiver exacta. Decr. cit. n. 

5737 art. 68. 

ART. 4.° 

Os actos do processo que devem transcrever-se na carta de 

sentença, estão determinados no Decr. n. 5737 de 2 de Setembro de 

1874; mas o exequente póde requerer ao juiz, que além desses, mande 

transcrever aquelles que lhe pareçam indispensaveis para a boa ordem e 

claresa da execução.1  

ART. 5.° 

Se a sentença tem condemnaçâo de ambas as partes 

litigantes, e uma dellas extrahiu carta para a executar no que lhe é 

favoravel, a outra parte póde promover a execução na parte que lhe 

interessa, com certidão solemne, em que conste haver se extrahido e 

                                                 
1 Adoptamos esta doutrina do Cod. do pr. Port. art. 801 e que nos parece acceitavel. 
Todos os que tem pratica do foro devem reconhecer que muitas veses, em processos 
complicados com incidentes, a carta de sentença que comprehende só as peças 
regulamentares, fica deficienitissima, sendo necessario, para pol-a em execução, auxilial-
a com certidões extrahidas dos autos, e sendo mister explicar a carta de sentença por 
meio desses documentos, cuja connexão com o processo é mister demonstrar, quando 
aliás póde remover-se esse inconveniente fasendo inserir na carta de sentença as peças 
necessarias. 
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entregue á outra parte a sentença extrahida a pedido della. Almd. e Sousa 

Tract. de Execuç. de Sent. § 2.° not. fin.*  

ART. 6.° 

Se por qualquer evento a carta de sentença teve descaminho, 

ou o mandado de solvendo, póde a parte requerer outro exemplar jurando 

a perda do primeiro se o juiz o exigir, e fasendo-se novo, com resalva do 

exemplar desencaminhado. Alv. de 26 de Janeiro de 1780. 

ART. 7.° 

Para que a sentença seja exequivel, é necessário que tenha 

passado em julgado, e não póde executar-se pendendo appellação, salvo 

nos casos em que esta tenha sido recebida em um só effeito, e nos casos 

previstos na Ord. L. 3.° tit. 25 §§ 1.°, e 2.°, L. 3.° tit. 89 pr, tit. 73 § 1.° 

e tit, 87 pr. 2 

ART. 8.° 

Se a sentença tem partes distinctas e só de uma dellas se 

appellou, póde encetar-se a execução na parte em que ella passou em 

julgado. Mor. de Execut. L. 6.° cap. 6.° n. 5, Per. e Sous. nots. 644 e 758. 

                                                 
* Fica entendido que todas as vezes que citamos Almd. e Sous., sem designação especial, 
nos referimos ao seu Tract. Encyclopedico pratico e critico sobre execuções que 
procedem por sentenças. 1819. 
 
2 A sentença considera-se a expressão da verdade, emquanto esta presumpção legal não 
é destruida por effeito de um julgamento contrario, proferido pelo mesmo juiz ou por 
outro superior. 
A nullidade da sentença não se opera de pleno direito; quaesquer que sejam os vicios de 
que se supponha inquinada, existe com o caracter da cousa julgada emquanto não for 
annullada ou reformada pelos meios legaes. 
Emquanto porém está pendente algum recurso, este estado da sentença é apenas uma 
presumpção legal, passando só á posição da certesa ou evidencia, e adquirindo a posição 
soberana de cousa julgada quando os juises superiores se pronunciam de um modo 
definitivo, ou não foi atacada pelo modo e dentro dos prasos legaes. 
Não é pois juridicamente correcta a phrase da nossa Ord. quando determina que para se 
executar uma sentença é mister que ella tenha passado em julgado, pois é exacto que 
ella se executa sem ter ainda adquirido a autoridade suprema de cousa julgada. 
A verdade é que a execução se principia antes de ser cousa julgada a sentença 
exequenda, mas que não se conclue plenamente emquanto ella não chega a esse estado 
definitivo, como se dirá opportunamente. 
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ART. 9.° 

Tendo a sentença uma parte liquida e outra illiquida, executa-

se a parte liquida, fasendo-se a liquidação da outra parte quando ao 

exequente convenha. Arg. da Ord. L. 4.° tit. 78 § 4.°. Silv. á Ord. L. 3.° 

tit. 86 § 2.° n. 17. 

ART. 10 

A sentença deve ser executada em todas as suas partes, sem 

extender-se ou limitar-se a mais ou a menos do que as suas palavras 

soam e declaram. Ass. de 24 de Março de 1753, Almd. e Sous. Segundas 

linhas not. 584. 

Excede-se o modo da execução: 

a) quado se executa por quantia superior á condemnação; 

b) quando em cousa diversa d’aquella sobre que versa a causa;  

c) quando contra pessoa que não figurou na causa, ou seu 

successor legal; 

d) quando se procede sem liquidação, devendo havel-a; 

e) quando depende de facto que o exequente deva praticar, 

sem o cumprir na parte que lhe toca. Ord. L. 3.° tit. 75 § 2.° 

ART. 11 

A execução deve terminar dentro de tres meses, sob pena de 

prisão do executado provado o dolo. Ord. L. 3.° tit. 68 § 18, L. de 18 de 

Novembro de 1557 § 48.3  

 

                                                 
3 Disposição legal sem observancia. 
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ART. 12 

Durante as ferias não podem praticar-se nas execuções outros 

actos além da penhora e deposito. Decr. n. 1285 de 30 de Novembro de 

1853 art. 2.° § 4.° 

ART. 13 

Se o juiz que tem de executar a sentença é o mesmo que a 

proferiu ou seu successor, não é necessario o — cumpriu-se —salvo 

quando é extrahida dos autos julgados por instancia superior.  

 

 

 

__________ 
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CAPITULO II 

Juiz competente para a execução 

ART. 14 

E’ competente para executar a sentença o juiz que a proferiu, 

quer fosse confirmada quer reformada, no todo ou em parte, em instancia 

superior. Ord. L. 3.° tit. 2.° § 7.° e tit. 86 pr. 

ART. 15 

Se porém o condemnado tiver mudado de domicilio depois de 

começada a acção, o exequente deve apresentar a carta de sentença ao juis 

debaixo da jurisdicção do qual esteja aquelle, para a faser executar pondo-

lhe o seu — cumpra-se.— Mor. L. 6.° cap. 2.° n. 16, Ord. L. 3.° tit. 86 § 15.*  

ART. 16 

Se a sentença condemnar na entrega de alguma cousa em 

especie, a carta deve ser apresentada ao juiz sob cuja jurisdicção estiverem 

os bens que tem de ser entregues. Mor. cit. Almd. e Sous. cit. §§ 10 e 13. 

ART. 17 

Se o executado se tiver obrigado por contrato a pagar em 

certo e determinado lugar, póde a execução correr logo desde principio 

nesse lugar, se o exequente o preferir, Ord. L. 3.° tit. 6.° § 2.° e tit. 2.° § 

1.°, Mor. cit. ns. 14 a 19. 

ART. 18 

Se houver mais de um executado, prevalece o foro da 

connexão da causa; e o credor instaura a execução contra um delles, no 

                                                 
* Quando citamos Mor. entende-se ser o Tratado de execuções de Silvestre Gomes de 
Moraes, 3 vols. Lisboa 1706, 1729, 1733. 
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foro competente, chamando a este os mais executados. Mell. Fr. L. 4.° tit. 

7.° § 29, Mor. Carv. Prax. for. § 43 n. 12. 

ART. 19 

Se o executado ou o exequente tiverem nomeado bens á 

penhora, situados em jurisdicção diversa d’aquella em que a execução foi 

iniciada, o juiz da execução depreca ao da situação dos bens, para realisar 

a penhora e seguirem perante elle os termos da execução. Ord. cit. Per. e 

Sous. not. 770.*  

ART. 20 

As sentenças dos Juises de Direito nas comarcas geraes, são 

executadas pelos Juises Municipaes, e perante estes são interpostos e 

preparados os recursos que no caso couberem, para serem julgados por 

aquelles. L. 2033 de 20 de Set. de 1871 art. 22 § 3.°, Regul. 4824 art. 64 § 3.° 

ART. 21 

As execuções civeis de mais de 100$, por sentenças proferidas 

em primeira e ultima instancia pelos Juises de Direito, pertencem ao 

respectivo substituto. Regul. cit. art. 68 § 2.° 

ART. 22 

As sentenças de separação dos conjuges proferidas no Juiso 

Ecclesiastico são executadas no Juiso commum do domicilio do conjuge, 

para os actos consequentes da sentença. Ord. L. 2° tit. 9 § 1.°, Mor. L. 

6.° cap. 2.° n. 24, Decr. de 3 de Nov. de 1827. 

ART. 23 

As sentenças proferidas em juiso arbitral são executadas pelo 

juiz que as homologou, ou por outro que as deva executar, segundo as 

                                                 
* Quando citamos Pereira o Souza, entende-se as Primeiras Linhas sobre o processo civil. 
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regras determinadas para as outras sentenças. Ord. L. 3.° tit. 16 § 2.°, 

Alm. e Sous. § 7.°, Mor. cit. n. 9. 

ART. 24 

Havendo foro privilegiado ou de competencia improrogavel, só 

póde ser executada a sentença pelo juiz que a proferiu, ou por outro de 

jurisdicção igual. Ord. L. 1.° tit. 6.° pr., L. 3.° tit. 33 § 5.° in-fin. (arg. ) 

ART. 25 

Se a execução correu em qualquer juiso competente mas 

houverem de se faser diligencias, no juiso territorial da situação dos bens 

ou do domicilio, a precatoria deve ser formulada com as peças 

determinadas no Decr. n. 5737 de 2 de Set. 1871 art. 139. 

ART. 26 

O juiz deprecado que se negar a pôr o cumpra-se na 

precatoria, commette o crime de denegação de justiça; se porém o negar 

por despacho, haverá de tal despacho o recurso de aggravo de petição ou 

instrumento. Regul. de 15 de Março de 1842 art. 15 n. 3, Teix. de Fr. not. 

a Per. e Sous. 682 n. 3.* 

ART. 27 

Se perante o juiz da causa ou perante o deprecado, o 

executado oppuser embargos, procederão como se dirá no cap. 15 a 

respeito do seu recebimento ou julgamento; se forem oppostos, embargos 

de terceiro, o procedimento será o exposto no cap. 16. 

ART. 28 

A carta precatoria ou rogatoria não se considera um acto de 

delegação absoluta da jurisdicção do juiz deprecante, mas considera-se o 
                                                 
* Quando citamos Teix. de Fr. sem designação de obra, entende-se ser a que tem por 
titulo—Primeiras Linhas sobre o processo civil accommodadas ao Foro do Brazil.—1879. 
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pedido do juiz da execução ou de outro de competencia igual, para que 

este no termo da sua jurisdicção, pratique as operações concernentes á 

execução, na fórma deprecada. Dall. 1. G. ns. 75 e 79 vb. instructiv. civ. 

___________ 

NOTAS 

(1) É de notar a fluctuação ou perplexidade das idéas dos 

praxistas, na materia de competencia do juiz da execução. Per. e Sous. 

disendo terminantemente na nota 764 que o juiz a quem propriamente 

pertence a execução da sentença é aquelle que a proferiu, ainda que o 

condemnado mude de domicilio, fundando-se nas Ord. L. 2.° tit. 7.° L. 3.° 

tit. 11 § in fine, tit. 63 § 4.°, diz logo na nota immediata, que não tem 

lugar nas execuções a declinatoria de foro, salvo se ella é dedusida em 

rasão do lugar do domicilio, porque o réo condemnado deve ser executado 

no juiso de seu foro, o que torna a confirmar na nota 766, disendo que 

entre os juises do foro do domicilio é licita a escolha do exequente. 

Poderia explicar-se esta antinomia e ser apenas apparencia 

attribuindo-a á hypothese de começar desde logo o juiz que proferiu a 

sentença por deprecar todos os actos da execução incluindo a propria 

citação inicial; mas a execução é um processo novo de que só parte póde 

ser deprecada, e não em todo o seu complexo, porque isso Beria 

equivalente a uma delegação que a lei não permitte, e por isso o juiz 

deprecado só figuradamente se póde chamar o juiz executor da sentença, 

não o sendo realmente senão dos actos que lhe são deprecados. 

Teix. de Freit. na nota 713 correspondente a 764 de Per. e 

Sous. eliminou a phrase — ainda que o condemnado mude de domicilio — 

sem dar rasão da suppressão que fez, sendo notavel que na nota 715 

correspondente á 766 de Per. e Sous. conserva o texto desta, que é onde 

diz que a execução se deve faser no fôro do domicilio do condemnado, e 

transcreve o § 365 da Prax. bras. de Ram. a qual diz que o executor da 
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sentença é o juiz que a proferiu, porque aquelle que é competente para a 

condemnação também o é para a execução, e transcreve tambem o art. 

1235 da Consol. Rib.* que diz: a execução tambem poderá ser feita, a 

arbitrio do exequente, pelo juiz do novo domicilio do condemnado caso o 

tenha mudado depois da acção principal, o que evidentemente não 

significa a affirmação da competencia necessaria, nem do juiz que proferiu 

a sentença nem do domicilio do executado, mas a faculdade da escolha a 

arbitrio do exequente.— É ainda de notar que a mesma Consolid. no § 

1239, firme a competencia do juiz que proferiu a sentença, citando a Ord. 

L. 2.° tit. 63 § 4.° que tambem Per. e Sous. citára quando diz o mesmo, e 

que é uma lei de excepção, inapplicavel ao caso, deixando de citar a do L. 

3.° tit. 11 § 7.° citada por Per. e Sous. e que realmente não é de rigorosa 

applicação á especie. 

Alm. e Sousa colloca-nos ainda em nova perplexidade, porque, 

assentando no § 6.° a regra geral de que o juiz que proferiu a sentença é 

o proprio executor della sendo o condemnado domiciliario no seu territorio 

e tendo ahi bens exequiveis, no § 11 acrescenta que, em qualquer das 

hypotheses, deve necessariamente deprecar o juiz jurisdiccional e 

ordinario desses lugares, para que ahi executem a sentença, o que faz 

rejeitar a idéa de dever ou poder o exequente apresentar a sentença a 

outro juiz, senão áquelle que a proferiu. E insistinto ainda no § 12 em 

que, sem precatoria nenhum juiz, póde executar a sentença de outro, no 

§ 13 declara que basta que as sentenças se apresentem a qualquer juiz 

para lhes darem execução dentro das suas jurisdicções, sem ser 

necessario cartas executorias, visto que segundo o estylo, as cartas de 

sentença incluem deprecada geral ou ordem, para serem executadas por 

qualquer ministro a quem sejam presentes. 

Silv. á Ord. L. 3.° tit. 86 pr. diz positivamente (n. 11), que se 

o vencedor se apresentar a executar uma sentença sem requisitoria do 

                                                 
* Consol. Rib. quer diser — Consolidação das Leis do Processo Civil pelo Conselheiro 
Antonio Joaquim Ribas. 1879. 
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juiz que a proferiu repellendus erit quia non portavit literas; e embora nos 

numeros seguintes trate da competencia do domicilio e da situação da 

cousa, insiste no n. 13: e por isso deve executal-a o juiz do territorio por 

deprecada, como diz a Ord. Ora, o territorio tanto póde ser o da situação 

da cousa, como o do domicilio do executado. 

Mor. que indubitavelmente é o primeiro na materia, é a nosso 

ver o unico que atacou de frente a questão. 

Começa por firmar unica e exclusivamente a jurisdicção do juiz 

que proferiu a sentença, no qual está, diz elle, solidamente radicada, de 

sorte que, em qualquer hypothese, nenhum outro póde intrometter-se na 

execução, sem para isso ser deprecado. Hoc etiam procedit, licet 

condemnatus, post sententiam, citationem vel litem contestatam, 

domicilium forum que mutaverit, ex-hoc enim jurisdictio prioris judicis in 

judicando et exequendo non mutatur....lis enim pendere dicitur, donec 

sententia plene executioni mandetur. 

Obsta porém a isto, continua elle, a Ord. L. 3.° tit. 86 pr. das 

palavras da qual resulta que qualquer juiz, sem carta precatoria, póde 

executar a sentença a instancias do vencedor; esta objecção porem é fácil 

de remover-se se attender a que a Ord. suppõe a existencia do estylo e 

praxe do reino, pela qual quando se extrahe a sentença se redige no 

sentido imperativo ou deprecativo, segundo a categoria do juiz que a 

assigna, ordenando ou pedindo aos magistrados a quem fôr requerido, 

que a executem, no que se entende ordem ou rogatoria a todos os juises 

em cuja jurisdicção estiverem situados os bens do condemnado, para 

faserem a execução. 

Até aqui temos explicado apenas o foro da situação da cousa, 

o que todavia tem notaveis declarações na praxe. 

Se a sentença foi proferida por juiz privativo a que se refere a 

Ord. cit. tit. 87 § 12, o juiz a quem a execução é commettida, não executa 
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senão as diligencias de facto, deixando os mais actos para o juiz que tem 

a competencia de facto o direito em tudo o que respeita a execução. 

Se a causa é porém d’aquellas em que qualquer juiz, que tem 

jurisdicção sobre o condemnado, póde conhecer e julgar, neste caso a 

sentença póde ser apresentada ao juiz do lugar em que os bens estão 

situados para que este faça a execução ab initio, até ao fim. 

E como a Ord. cit. tit. 86 pr. tracta só da condemnação em 

quantidade de dinheiro ou qualquer cousa que se costuma pesar, contar 

ou medir, e n’este caso o que deve a quantidade ou genero, deve pagar 

no proprio domicilio, por ser essa a regra de direito, quando não ha 

estipulação em contrario; se a sentença foi proferida em foro differente do 

do condemnado, deve ser executado não n’este, e sim no do seu 

domicilio, que é onde é obrigado a pagar, e se a sentença se executa 

n’outro póde declinar. As palavras da Ord.— sendo achado — devem 

entender-se, da ausencia do lugar do domiclio onde o pagamento deve ser 

feito, e por isso determina que estando ausente, deve ser chamado a elle, 

que é propriamente o da execução. 

Quando a execução tem de recahir em especie certa, deve 

pedir-se no lugar onde ella existe, quér o credor quér o devedor morem 

n’esse foro ou em diverso, porque a Ord. cit. § 15 suppõe o chamado do 

condemnado ao lugar onde a cousa está situada, para ahi se faser a 

execução, como se deprehende das palavras: assignar-lhe-ha o juiz da 

execução o termo... se ahi fôr achado, etc. 

É isto em summa, o que Mor. diz sobre o assumpto, e que 

consideramos a mais completa explicação da antinomia que existe entre a 

praxe e a regra de que a execução da sentença pertence ao juiz que a 

proferiu, e pelo estudo que fisemos da materia, segundo a exposição 

d’este notavel praxista, fixamos as idéas que enunciamos no texto. 
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A Prax. Brazil.* adoptou a doutrina de Mor. e no § 365 e sua 

nota collocou o assumpto ventilado em posição clara e definida, o que não 

fiseram nem Per. e Sous. nem nenhum dos seus successores. 

Mell. Fr. L. 4.° tit 22 § 3.° tinha dito; Quod si condemnatus 

judicis exequentis jurisdictionem non subest, aut bona in qua facienda 

executio extra illius territorium sita sint, judex loci requirendis — Mas cita 

a Ord. L. 3.° tit. 1.° § 5.° sómente. 

  

 

  

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
* Praxe Brazileira do Conselheiro Joaquim Ignacio Ramalho. 
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CAPITULO III 

Quem é competente para pedir a execução4 

ART. 29 

A regra da Ord. L. 3.° tit. 81 pr. admitte diversas limitações 

em que é reconhecida a capacidade legal de terceiro que não figurou na 

causa principal, para promover a execução, e portanto, além de vencedor, 

podem executar a sentença: 

1.°— O herdeiro do vencedor, quér legitimo quer estamentario. Ord. 

L. 3.° tit. 11 § 2.°, tit. 81 pr. L. 4.° tit. 48 § 3.°, L. de 9 de Set. 1769. 

2.°—  O legatario ou fideicommissario universal, ou o legatario 

de quota de bens pela quota respectiva. Silv. á Ord. L. 3.° tit. 27 § 2.° n. 

42, Mor. L. 6.° cap. 7.° n. 61.  

3.°—  O legatario da cousa litigiosa ou da divida activa, se o 

herdeiro principal a tiver vencido por sentença. Ord L. 4.° tit. 10 pr. e § 

10, L. leg. Cod. de legat. 

4.°— O successor singular por cessão, legado, compra, 

doação, dação in solutum, arrematação ou adjudicação, e finalmente todo 

aquelle para quem, por titulo legal, passou o direito de haver do vencido a 

cousa ou quantia demandada, e sobre que foi proferida a sentença. Mor. 

L. 6.° cap 7.° ns. 25, 29 e 30, e Per. Sous. not. 763. 

5.°— O usufructuario da cousa sobre que versou a demanda—idem. 

6.°— O socio pelo seu quinhão na divida ou na cousa julgada 

em favor da sociedade de que fez parte, e se lhe coube em partilha. 

7.°— O administrador da massa fallida pela sentença obtida a 

favor do fallido. Cod. Com. art. 856. 
                                                 
4 Sobre a materia deste capitulo e do seguinte, é digna de consulta a Consol. Rib. Comm. 
no art. 501. 
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8.°— O legatario pelo seu legado, se outro tiver vencido a acção de 

validade do testamenteiro. Strik vol. 4.° disp. 25. cap. 9.° n. 109. 

9.°— O herdeiro ab intestato do vencedor, se um dos outros 

tiver vencido a sentença de nullidade, ou a inofficiosidade de testamento. 

Alm. e Sous. Segundas linh. not. 572, Cor. Tell. Theor. da interpr. n. 51. 

10— O consocio da servidão individua, embora a sentença 

fosse obtida por outro consocio. Alm. e Sous. cit. n. 12 e not. 221, L. 4.° 

§ si fundus Dig. de servit. vind. 

11— Qualquer dos co-herdeiros, se um d’elles venceu contra o 

cabeça de casal, a acção de sonegados. Corr. Tell. cit. 

ART. 30 

Em geral, todas as veses que a sentença decidir uma cousa 

connexa ou individua, aproveita a todos os que n’ella tem parte, assim 

como os que tem causa do vencedor, ou são subrogados nos direitos d’elle 

por força da lei ou do contracto. Silv. á Ord. L. 3.° tit. 81 pr. n. 97, Corr. 

Tell cit., Dalloz Cod. Pr. Fr. art. 545 n. 18.5  

ART. 31 

Se não obstante a mudança do originario credor, este cobrar 

do executado qualquer quantia, ou receber cousa comprehendida na 

sentença, e não tendo sido o vencido notificado da cessão, fica este 

desobrigado pelo que pagou ou entregou áquelle. Mor. cit. n. 26. 

___________ 

  

                                                 
5 Rectius ergo sentiunt, qui rem inpividuam eam esse dicunt, quæ sui natura est 
indivisibilis, et saltem juris intellectu dividitur in partes intellectuales. Res enim individua 
non statim est indivisibilis dicenda; nam ut agri et grex ovium, et pagus possunt esse res 
individua; quandiu possessores inter se non dividunt; sed non individua seu indivisibilis. 
Strik. vol. 5 disp. 25 cap. 5.° n. 83. É a idéa mais clara que póde dar-se da cousa 
individua, e que vai muito de accordo com a nossa Ord. L. 3.° art. 80. 
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CAPITULO IV 

Contra quem se executa a sentença 

ART. 32 

Em these, a sentença, na phrase da Ord. L. 3.° tit. 81 pr., não 

empece mais que ás pessoas entre que é dada. Como porém taes 

circumstancias podem occorrer, que ella possa ser executada contra quem 

não tenha figurado no processo, e não obstante seja obrigado a cumpril-

a; a generalidade da regra tem diversas excepções, que a fasem 

exequivel contra terceiros, como nos casos seguintes:  

1.° Contra o herdeiro ou herdeiros do vencido, e contra 

qualquer delles prorata da sua parte hereditaria ainda que qualquer dos 

outros co-herdeiros seja insolvente. Ord. L. 3.° tit. 81 pr., tit. 86 pr. e tit. 

87, L. 43 Dig. de re judic. L. 1.ª e 2.ª , Cod. si plures.6  

2.° Contra o herdeiro do vencido a quem este incumbiu o 

pagamento, ou contra aquelle a quem os outros co-herdeiros 

commetteram o pagamento, por convenção entre todos, se o exequente 

quiser. Mor. cit. L. 6.° cap. 7.° n. 50. 

3.° Contra o testamenteiro e inventariante ao qual, no 

inventario do vencido, foram separados bens para pagamento das dividas 

do casal, se o exequente foi ouvido no inventario e acceitou este modo de 

pagamento. 

                                                 
6 A questão da responsabilidade do herdeiro ultra vires hæreditatis, na hypothese de não 
ter acceitado a herança a beneficio de inventario quér este se faça quér não, tem sido 
thema de divergencia entre os praxistas.— Almd. e Sous. além do que expõe nas notas a 
Mello, dedicou-lhe duas dissertações que andam no Suppl. ao Tract. das Acç. Sum- 
marias.— Não entra nos limites do nosso trabalho aprofundar o assumpto, limitando-nos 
a chamar a attenção dos estudiosos para o que dizem Roch. Dir. civ. § 324 vol. 1.°, Corr. 
Tel. Dig. Port. 1 art. 183, Trigo de Loureiro Dir. civ. vol. 1.° § 324, e Consol. das leis civ. 
not. 33 ao art. 978 3.ª edic. e not. 33 ao art. 1250. 
De todas as opiniões a que adoptamos, persistindo no systema de não encobrir o nosso 
parecer, é a do auctor da Consolid. das leis do Proc., que em assumpto de direito nos 
merece muita consideração, embora na especialidade d’este nosso tractado muitas veses 
nos achemos em desaccordo. 
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4.° Contra o comprador da herança do vencido, se o 

exequente o preferir ao herdeiro que a vendeu. Alm. e Sous. cit. not ao § 

39 in fin. 

5.° Contra o procurador em causa propria, ou que se offereceu 

á lide. Mell. Fr. L. 4.° tit. 21 § 4.° 

6.° Contra qualquer dos herdeiros do vencido in solidum, nas 

causas de alimentos, nas de pagamento de foros em divida ou de pensões 

annuas, para o fim de ser encabeçado o pagamento em um só. Mor. cit. n. 59. 

7.° Contra o administrador da massa fallida por dividas do 

fallido. Cod. Com. art. 862, Regul. 738 art. 162. 

8.° Contra a sociedade civil em acção contra um dos socios, 

embora não fossem todos parte na acção. Silv. á Ord. L. 3.° tit. 81 pr. n. 80. 

9.° Contra qualquer dos condemnados em virtude de 

obrigação solidaria, não querendo o exequente proceder contra uns e 

outros simultaneamente. Arg. da Ord. L. 3.° tit. 92 e L. 4.° tit. 59 § 2.°, 

Dalloz Jur. Gen. n. 366 vb. jugement. 

10. Contra o fiador do juiso quando se obrigou como fiador 

de judicato solvendo como principal pagador, podendo porém nomear 

bens do condemnado para serem penhorados á sua custa, e podendo o 

exequente escolher qualquer d’elles, e variar de um para outro. Ord. cit., 

Mor. L. 6.° cap. 12 n. 23, Arest. 214.( Coll. Mend. d’Almd.) 

11. Contra o chamado á auctoria, tendo tomado a si a 

defesa da causa, ou quando, chamado, não a quiz acceitar. Ord. L. 3.° tit. 

45 §§ 3.°, 6.° e 7.°  

12. Contra aquelle que, pendente a lide, em acção 

confessoria, comprou o predio onerado com a servidão julgada 

procedente. Almd. e Sous. not. § 61, Dall. Cod. Proc. Fr. art. 595 n. 29. 
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13. Contra o legatario pela sua quota de bens, nas acções 

pessoaes contra o fallecido, e pela cousa legada, nas acções reaes ou rei 

persecutorias. Almd. e Sous. §§ 22 e 46. 

14. Contra aquelle que tem em si bens onerados ou 

consignados a prestações alimentares, nos termos do Ass. de 9 de Abril 

de 1772, para pagamento das pensões futuras. Almd. e Sous. § 34. 

15. Contra o legatario na execução de sentença que julgou 

nullo ou inofficioso o testamento, em acção contra o herdeiro instituido. 

Almd. e Sous. Segs. linh. not. 572 n. 13. 

16. Contra o pae a respeito dos bens adventicios do filho, em 

execução contra este, n’aquelles bens de que elle tem o usufructo legal. Mell. 

Fr. L. 4.° tit. 22 § 4.°, Mor. L. 6.° cap. 1.° n. 40, e cap. 7.° n. 69 item solum. 

17. Contra o usufructuario instituido em testamento, se 

aquelle que lhe deixou o usufructo estava condemnado a pagar foros, 

censos, alimentos ou prestações annuas, successiva e annualmente pelos 

rendimentos dos bens deixados em usufructo; pois sendo pelos 

rendimentos vencidos, cabe o pagamento ao herdeiro da propriedade. 

Mor. cap. 7.° n. 63 e cap. 12 n. 68, Almd. e Sous. § 44. 

18. Contra o usufructuario universal, executando-se 

conjunctamente o proprietario. Almd. e Sous. cit. § 45 not. in fin.  

19. Contra o emphyteuta, em acção de dominio, em que o 

senhorio directo foi vencido, sciente aquelle da demanda, embora n’ella 

não interviesse. Ord. L. 3.° tit. 20 §§ 30 e 31, e tit. 81, Stik. de auct. rei 

judic. cap. 2.°§ 7.°  

20. Contra o emphyteuta pelos foros vencidos e devidos pelo 

antecessor, e em que este fôra condemnado. Mor. L. 1.° cap. 4.° § 1.° e 

L. 6.° cap. 7.° n. 58. 
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21. Contra e senhorio directo, em acção sobre o dominio util, em 

que o emphyteuta foi vencido, tendo aquelle noticia da demanda e não 

tendo occorrido a defendel-a, no caso de rescisão da venda por qualquer 

causa, e para o fim de restituir o laudemio que lhe fôra pago. Strik cit. n. 18, 

Silv. á Ord. L. 3.° tit. 81 pr. n. 9, Alm. e Sous. dir. emphyt. §§ 1048 e 1049. 

22. Contra o donatario universal ou singular dos bens do 

vencido, tanto em acção real como pessoal. Alm. e Sous. §§ 39 e 40 not. 7 

23. Contra todos os compartes em materia de servidão 

individua commum, salvo provando-se conluio entre o comparte e o 

vencedor. Almd. e Sousa Seg. linh. not. 572 n. 12, L. 3.° Dig. de neg. 

gest. paragrapho uno.8  

24. Contra aquelle que tem em si o immovel hypothecado, e 

não procedeu para remil-o nos termos da L. de 24 de Set. de 1864 e 

Regul. de 26 de Abr. de 1865. 

25. Contra o adquirente do immovel hypothecado legal ou 

judicialmente, se as hypothecas tiverem sido legalmente inscriptas. L. n. 

1237 de 24 de Set. de 1864 art. 3.° n. 4. 

                                                 
7 Mor. L. 6.° cap. 7.° n. 59 nega, sob o fundamento de que para o donatario não passa a 
instancia do defuncto, concluindo pela necessidade da acção pauliana ou revocatoria. 
Preferimos a opinião de Almeid. e Sous. que accusa de supersticiosa a de Mor. a qual 
concorda com a de Silv. á Ord. L. 4.° tit. 10 § 3.° n. 37, considerando o donatario 
universal representante do defuncto. 
 
8 Segundo Mor. podem figurar-se aqui tres hypotheses; a saber: 
a) se a obrigação é dividua na petição e na solução como quando consiste em numero 
peso e medida, dirige-se a execução contra todos os herdeiros pro rata porque é du- 
amente divisivel; 
b) se a todos os respeitos é individua, não podendo solver-se nem pedir-se por partes, 
como um facto, uma servidão ou cousa semelhante, póde faser-se a execução in solidum 
contra qualquer dos herdeiros porque é indivisivel em todas as suas partes, e o que a 
cumprir tem direito regressivo contra os outros co-herdeiros; 
c) se é individua na solução mas dividua no pedido, podendo pedir-se por partes, mas 
não estando solvida senão quando realmente o fôr integralmente como em promessa 
alternativa ou de alguma cousa congenere, como um movel ou um semovente, n’este 
caso a execução é dirigida contra todos, não se libertando porém ainda que algum d’elles 
offereça pagar parte do objecto; e quando não venham a accordo para entrega da cousa 
contractada e devida, liquida-se a estimação para cada um pagar a sua quota. São 
distincções que parecem casuisticas, mas que podem ter interesse practico. 
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26. Contra o tutor e curador e contra juiz, nos casos da Ord. L. 

3.° tit. 41 § 9.° 

27. Contra o que possue a cousa vencida em nome do 

executado, a titulo de commodato, locação, deposito ou precario, e 

qualquer que seja o praso da locação. Ord. L. 4.° tit. 53 pr. e § 3.° tit. 54 

§ 3.°, Alv. de 4 de Julho de 1776, L. 23, Dig. de verb sign.9  

28.  Contra o proprietario na sentença contra o usufructario, se 

aquelle foi ouvido na causa ou foi sciente d’ella. Almd. e Sous. cit. § 24. 

29.   Contra o devedor do executado, se na mão d’elle foi feita 

a penhora da divida, que confessou e de que se constituiu depositario nos 

termos do art. 103. 

30. Contra o segurador do predio litigioso ou hypothecado 

pela importancia da apolice. L. cit. de 1864 art. 2.° § 3.° 

31. Contra qualquer dos co-herdeiros in solidum quando 

a obrigação é individua tanto na petição como na solução. Mor. L. 

6.° cap. 7.° n. 59. 

32. Contra aquelle que depois de intentada a acção 

nunciativa de opere demoliendo, adquiriu a propriedade a que a sentença 

diz respeito, sendo obrigado a demolir á sua custa se tinha conhecimento 

da demanda, e devendo só prestar a paciencia para a demolição, se a 

ignorava. Almd. e Sous. §§ 48 e 49. 

33. Contra aquelle que tem em si a cousa demandada por acção 

real, adquirida por titulo oneroso ou gratuito, para entregar a cousa que foi 

alheada n’elle, estando affectada do vicio litigioso, desde a citação na acção 

original, se foi sabedor como a cousa era litigiosa ao tempo da alheação, ou 

tinha rasão de o saber, e sem necessidade de ser citado para a execução; e 

                                                 
9 Teix. de Fr. Consol. not. 46 no art. 922, respondendo á observação de Rebouças, refuta 
a opinião de Per. e Sous. nota 777 que preferimos. 
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ouvido com seu direito summariamente, sabida a verdade sem outro 

processo. Ord. L. 3.° tit. 86 § 16 e Livr. 4.° tit. 10 §§ 2.°,3.°, 5.° e 7.° 

Tem lugar isto ainda que a cousa não esteja em poder do 

primeiro, adquirente mas de outro qualquer que successivamente a 

adquirisse por successão, substituição ou por cessão, e ainda mesmo que 

a demanda fosse só sobre a posse. Almd. e Sous. §§ 50 e 59. Silv. á Ord 

L. 3.° tit. 86 n. 1.10  

34. Contra aquelle que por qualquer contracto tiver adquirido 

bens do executado, durando a demanda, em fraude de execução. 

Reputam-se em fraude da execução: 

a) a alheação da cousa sobre que houver acção real de 

dominio, desde a citação inicial para a acção. Ord. cit. tit. 10; 

b) em acções pessoaes reipersecutorias por cousa dada em 

penhor ou em deposito, emprestada, ou devida por qualquer outra causa, 

sendo cousa não fungivel ou corpo certo, a alheação desde a contestação 

da lide. Ord. cit. § 2.°; 

c) Nas acções pessoaes sobre quantia certa ou cousa fungivel, 

a alheação de bens de raiz durando a demanda, quer antes quér depois da 

sentença, sem attenção á boa fé do adquirente, não ficando ao execu-

tado outros bens com que pague, tendo-se feito o registro legal da 

hypotheca judicial. Ord. L. 3.° tit. 84 § 14, L. 1237 de 1864 art. 3.° § 12, 

Regul. 3453 de 1865 art. 111 § 14, Av. de 22 de Março de 1749 ( Auxil. 

Jur.), Dec. de Rev. 9067 de 5 de Maio de 1877, 8388 de 18 de Outubro de 

1873, Almeid. e Sous. Segs. linh. not. 575, Mor. L. 6.° cap. 7.° n. 16 e 

cap. 9.° ns. 1 e 126;  

                                                 
10 Contra quemqunque alium in quem res ipsa successive de manu in manum transierit, 
diz Silva 
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d) A conversão dos bens em apolices da divida publica com o 

fim de ficar insolvavel. Argum. do Alv. de 31 de Janeiro de 1775 § 3.° 

Decis. do Supr. Tr. de 15 de Março de 1875.11  

                                                 
11 A analyse comparada da Ord. L. 3.° tit. 84 § 14 e tit.. 86 §§ 15 e 16 e L. 4.° tit. 9 § 10 
tem produsido porfiadas contendas entre praxistas antigos e modernos. Ha quasi dous 
seculos que Mor., referindo-se a este assumpto, empregou esta phrase: grandis est inter 
scribentes contraversia, e tractando d’elle repete mais de uma vez: dubitari solet... E 
assim é, porque mesmo entre os de melhor nota se encontram alguns que revelam 
sensivel falta da exacta comprehensão da verdadeira intelligencia e concordancia das 
diversas disposições da lei sobre esta materia. Almeid. e Sous. que incontestavelmente, 
em assumptos de praxe, tem reconhecida auctoridade e é respeitavel analysta, de vistas 
sagases, embora algumas veses argucioso, mormente quando enfrenta com certas 
opiniões d’aquelle que denomina o gradnell Mello Freire, diz, tanto no seu Tract. de exec. 
como na not. 575 as Pr. linh. Per. e Sous. que nenhum melhor que Mor. penetrou o 
sentido d’essas Ords. e conclue do modo seguinte: 
Nas acções reaes de reivindicação em que se tracta do dominio, e nas mixtas familiæ 
erciscundæ, communi dividundo e finium regundorum, coutrahe-se o vicio litigioso desde 
a citação, ainda contra o ignorante, sendo porém ouvido este na forma da Ord. L. 4.° tit. 
10 § 9.°, se adquiriu a cousa depois da citação e antes da litis contestação. 
Nas acções pessoaes particulares de commodato, pignore, deposito, locato, dempto, 
communi, dividundo ( intentada por causa particular), contrahe-se o vicio litigioso pela 
litis contestacão, sive sciente sive ignorante, debaixo da mesma clausula de ser ouvido o 
adquirente, para se dirigir contra elle a execução. 
Quando a acção é meramente pessoal, não se faz litigiosa nem a quantia nem a 
quantidade nem a acção, e se o réo aliena seus bens durante a demanda, sem ficar com 
sufficientes para pagar o vencido, só compete ao exequente a acção revocatoria contra o 
comprador, sem se attender a se elle tinha ou não sciencia da demanda. 
Explica ainda ( § 58 ) que supposto se presuma a ignorancia do litigio emquanto se não 
prova a sciencia individual do possuidor da cousa alienada, todavia essa sciencia deriva 
de conjecturas quaes a visinhança, a diuturnidade da demanda, o parentesco, etc., 
ficando ao bom senso do juiz que tem de resolver a escusa, avaliar essas provas, 
bastando que ao juiz conste presumptivamente que elle não ignorava, ou que esteja em 
culpa de não saber, pela regra da L. quod te. 5, Dig. si cert. pet.; scire namque et scire 
debere paria sunt. 
São estas as conclusões do Alm. e Sous. que nos parecem não estar bem de accordo 
com as de Mor. apesar do elogio que lhe fez. O systema d’este é em resumo o seguinte: 
Distingue tres hypotheses, a saber: 
a) quando antes da lide contestada foi alienada a cousa; 
b) quando depois da lide contestada, mas sem vicio litigioso; 
c) quando depois da lide contestada, mas com vicio litigioso. 
Na primeira hypothese não se póde fazer execução na cousa possuida por terceiro, mas é 
necessario intentar a acção revocatoria. 
Na segunda hypothese, resulta das Ord. L. 3.° tit. 84 § 14 e tit. 83 § 13, em que se 
tracta da quantidade, em que a cousa não se faz litigiosa, que feita, a alienação dos bens 
de raiz não ficando outros para pagar a condemnação, póde faser-se a execução contra o 
adquirente, por estarem os bens hypothecados, o que impede a transmissão de dominio 
nas palavras — e não poderá vender, e quér o adquirente soubesse ou não da demanda 
admittida porém a clausula da Ord. L. 4.° tit. 10 § 9.° 
Na terceira hypothese é claro que a execução segue contra o adquirente, sciente ou não 
sciente, sem se lhe admittir audiencia.  
Se na acção pessoal se faz a cousa litigiosa é mui questionado, prosegue Mor.; não póde 
porém haver duvida para não ficarem as acções illusorias. 
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Não é só quando se tracta da reivindicação que a cousa se faz litigiosa, mas quando por 
acção pessoal ex empto e outras, com a differença que n’aquellas é por effeito da citação 
e n’estas por effeito da litis contestação. Faz porém duvida o § 2.° da Ord. L. 4.° tit. 10 
quando exemplifica o vicio litigioso na acção pessoal quando o auctor pede cousa que lhe 
é devida por contracto e que o réo lhe retem, omittindo a acção pessoal na qual o que 
não é dono pede uma cousa que lhe é devida por contracto pessoal, como o comprador o 
donatario, ou semelhante, em que a cousa contractada ainda lhe não foi entregue. Para 
se comprehender isto deve notar-se que a lei figura duas hypotheses e omitte a terceira: 
1.° quando o dono da cousa a pede por acção pessoal como de commodato deposito e 
semelhantes; 2.° quando por acção pessoal pede uma certa quantidade; 3.° (que a lei 
omitte) quando o não dono, pede o dominio da cousa que se lhe prometteu entregar.— 
Esta terceira hypothese está comprehendida na primeira, nas palavras ou devida por 
alguma semelhante maneira, ou está omissa, e então entra n’ella por força do direito 
commum que em tal hypothese firmava o vicio litigioso. Silv. á Ord. L. 4.° tit. 10 § 2.° n. 
2 diz que se a acção é de naturesa mixta ao mesmo tempo real e pessoal como a de 
familiæ erciscundæ se faz litigiosa só pela citação; se é finium regundorum ou communi 
dividundo, só se faz letigiosa pela litis contestação. 
É necessário ter bem presente que a nullidade da alheação da cousa litigiosa se dá de 
pleno direito, independente da boa ou má fé do vendedor ou do adquirente, quér a causa 
versasse sobre direito universal, tal como a petição de herança, quer particular como 
doação, e mesmo por arrematação por outro juiso. A disposição do §§ 4.° e 7.° da Ord. 
refere-se exclusivamente ás penas comminadas ahi contra o comprador ou donatario, e 
respectivos direitos em relação ao vendedor e ao donatario. 
Para o nosso caso o regulador é o § 9.° A boa ou má fé, a sciencia ou ignorancia do 
litigio não tem outras consequencias practicas senão a do se proseguir a execução contra 
o adquirente citando-o ou não o citando. Da flactuação de idéas sobre este principio 
fundamental é que nascem muitas hesitações e discussões impertinentes e embaraçosas. 
É evidente que o systema actual, segundo a lei hypothecaria alterou profundamente o 
direito antigo, e que para firmar bem os direitos das partes é mister ser vigilante nas 
inscripções das hypothecas judiciaes, o que aliás é descurado a cada passo, mesmo na 
fôro da côrte. 
Debateu-se aqui tambem com grande calor uma questão que tem relação com as 
precedentes, e de alta importancia pratica a respeito dos effeitos do art. 3.° § 12 da L. 
hypothec. e de que dá noticia o distincto annotador Mart. Torr. * que com notavel senso 
juridico fez a critica dos encontrados julgamentos que houveram sobre o assumpto. 
Entraram n’essa discussão dous commercialistas distinctos, um na primeira outro na 
segunda instancia. Abstendo-nos de mais amplos pormenores, daremos uma idéa per 
summa capita dos fundamentos da polemica. 
Discutiu-se se o termo — terceiro — empregado na lei quer diser aquelle que adquiriu a 
cousa immediatamente da mão do executado, ou aquelle que a recebeu de um primeiro 
adquirente. 
A sentença de 1.ª instancia, julgava nulla uma alienação em fraude de execução por não 
ter sido inscripta a hypotheca legal; o accordão reformou a sentença por considerar a 
inscripção necessaria para prevalecer a hypotheca contra terceiro, e terceiro considerou 
só aquelle que houve a cousa d’aquelle a quem o executado a vendêra, e não aquelle que 
d’este a houvera immediatamente. 
 
 * Annotação á L e Reg. hypothecarios. pelo Dr. Manoel Martins Torres 1876. 
O Supremo Tribunal negou revista a este accordão, mas em uma outra decisão, em 
diverso processo decidiu diametralmente o inverso, isto é, que a inscripção da hypotheca 
judicial é necessaria e indispensavel para exercer o direito de sequella contra aquelle que 
immediatamente houve do executado a cousa alheada, em fraude da execução, nos 
termos da Ord. L. 3.° tit. 84 § 14. A hypothese emquanto a nós nem podia subministrar 
pretexto para taes divergencias — Terceiro aqui, em todos os casos previstos n’esta lei e 
em todas os outras, é um numero ordinal relativo ao credor e ao devedor, e que póde 
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35. Contra aquelle que por desapropriação tiver de pagar a 

cousa vencida ou hypothecada, ou tiver de indemnisar o vencido pela 

perda ou deterioração della. L. cit. de 1864. art. 3.° § 3.° 

ART. 33 

Se na occasião da execução, ou antes de começada, fallecer o 

executado, e a qualidade de herdeiro fôr disputada entre diversos, se a 

sentença é em acção real ou reipersecutoria, dirige-se a execução contra 

aquelle ou aquelles que têm em seu poder a cousa demandada. Mor. L. 

6.° cap. 7.° n. 45. 

ART. 34 

Se a sentença foi sobre quantia certa ou cousa fungivel, o 

exequente dirige a sua acção contra qualquer dos que estejam em litigio, 

preferindo o que estiver na posse da herança. 

ART. 35 

Se a acção é por legado e a questão agitada no litigio versa 

sobre a nullidade do testamento do vencido, o exequente, para o receber, 

bem de prestar fiança á restituição, no caso de ser julgado nullo o 

testamento e caduco o legado. L. fin. Cod. pet. hæredit. 

 

                                                                                                                                                         
comprehender outros que na progressão arithmetica podem estar longe d’aquelles, sendo 
sempre terceiros na accepção que na phraseologia juridica tem o vocabulo terceiro. 
Contra quem quer que seja que não o devedor, é que se inventou o registro ou 
inscripção e não contra este, e o seu fim é habilitar o credor a exercer os seus direitos 
prelaticios contra quem quér que tenha em si os bens hypothecados por havel-os 
immediatamente do devedor ou de outrem.— Todo aquelle que não é o devedor, é um 
terceiro a respeito do credor, qualquer que seja o numero que lhe pertença na ordem dos 
adquirentes. 
Vem a pello o que disia Corr. Tell. commentando a lei hypothecaria portuguesa de 1836 
art. 4.°, que diz: são inefficases as hypothecas emquanto não forem registradas, ao que 
reflectia o commentador; inefficases quer diser que não produsem direitos contra 
terceiras pessoas, e não para o credor a favor do qual o registro é desnecessario. É o que 
diz o art. 9.° § 1.° da nossa lei. Pondo de parte este ponto em que a discussão foi de 
uma notavel futilidade, as peças forenses em que ella foi agitada, são dignas de estudo 
sob diverso aspecto. 
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ART. 36 

Se os litigantes fiserem alguma transacção pela qual passe 

para um d’elles o encargo de pagar a divida executada, e fiserem intimar 

essa transacção ao exequente, sem reclamação d’este, dirige a execução 

contra aquelle a cargo do qual foi posto o pagamento; mas não 

consentindo, póde dirigir a execução contra qualquer dos litigantes in 

solidum.12  

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 
12 As hypotheses resolvidas n’estes quatro artigos ultimos, não são previstas em nenhum 
tractado senão no de Mor., e apenas indicadas sem resolução por Almeid. e Sous. § 35 
por modo interrogativo.—Querem outros que o exequente deva esperar quase decida a 
questão a respeito da herança, pela rasão de que a causa maior faz ceder a menor; 
devendo considerar-se maior a de petição de herança do que a execução.— Não tem a 
menor importancia semelhante rasão, e seria facil illudir uma execução importante, 
empregando cavilosamente uma acção entre o herdeiro do vencido e um contendor 
compadre. Ha sobretudo a regra geral de que nada pode obstar á execução de uma 
sentença exequivel, importando utilidade publica a sua prompta execução, como diz o 
Alv. de 18 de Outubro de 1752. 
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CAPITULO V 

Citação do executado 

ART. 37 

Para o ingresso e progresso da execução deve ser citado o 

vencido ou aquelle que lhe é subrogado na obrigação de cumprir a sentença, 

assim como a mulher do que fôr casado quando se tracta de bens de raiz ou 

direitos reaes, e em todos os casos em que o marido não póde estar em 

juiso sem sua mulher. Esta citação deve ser pessoal, e regula-se pelas 

formulas e determinações que a lei prescreve para a citação inicial das 

acções. Ord. L. 2.° tit. 5.° § 1.° e L. 3.° tit. 1.° § 9.°, tit. 9 § 12, tit. 76 § 

2.°, tit. 63 § 5.°, tit. 75 pr., tit. 86 §§ 27 e 28 e tit. 47 pr. § 3.°. 13 

ART. 38 

Se a sentença foi sobre acção de força, não é citado o 

executado, e em virtude da sentença, passa-se mandado de immissão na 

posse que é restituida ao vencedor. Silv. á Ord. L. 3.° tit. 48 ad rubr., 

Peg. For. cap. 2.° n. 10. 

ART. 39 

Não póde ser citado o procurador mesmo tendo poderes 

geraes para a acção e execução, se o constituinte houver reservado para 

si a nova citação;  e em todo o caso, é necessario que o executado esteja 
                                                 
13 Esta citação chama-se vulgarmente—requisição— e faz-se á vista da carta de sentença 
ou mandado de solvendo, independente de petição e despacho. 
Mor. L. 6.° cap. 14 ns. 37 e 38 citando Per. e Gama, é de opinião de que a falta de 
citação não importa nullidade da execução e mesmo da arrematação ou adjudicação, se 
o executado não allegar e provar ao mesmo tempo que d’essa falta lhe proveiu prejuiso, 
o que applicou tambem á falta da citação da mulher nos casos em que devêra ser citada 
quér por acção real, quér por se ter feito penhora em bens de raiz. Silva á Ord. L. 3.° tit. 
86 § 27 n. 45 e Peg. For. C. 103 seguem o mesmo parecer.— Alm. e Sous. ex §§ 411 a 
413 refuta triumphantemente estes pareceres. Embora a Ord. cit. tit. 86 § 27 não tenha 
decreto irritante, é certo que tudo quanto se practica contra á fórma da lei é nullo ainda 
que ella não commine a pena de nullidade. e a L. de 20 de Junho no exordio e §§ 4.° 6.° 
e 7.° consigna formaes preceitos prohibitivos, e finalmente no § 45 manda observar em 
tudo a fórma d’ella sem embargo de quaesquer lei, praticas ou estylos em contrario. Vid. 
not. 27 cap. 6.° 
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fóra da comarca, e que o procurador tenha acceitado a procuração. Ord. 

L. 1.° tit. 1.° § 3.° e tit. 2.° pr., Alm. e Sous. §§ 89 e 90, Mor. L. 6.° cap. 

1.° ns. 23 e 42. 

ART. 40 

Se porém o vencido tiver sido citado no principio da acção 

para todos os termos d’ella e da execução, por estar para se retirar do 

Imperio, e effeetivamente se retirar, póde ser citado o procurador 

constituido, embora o auctor reservasse para si a nova citação. Mor. cit. 

n. 24, Phœb. P. 1.° art. 20, Per. e Sous. not. 780.14 

ART. 41 

Se durante o curso da execução, o executado perdeu a 

capacidade civil que tinha quando principiou a acção, ou adquiriu a que não 

tinha, a execução corre legalmente contra elle na qualidade que tinha 

durante o processo, emquanto em juiso não constar authenticamente 

                                                 
14 Alm. e Sous., ex § 90, expõe largamente a discussão que tem havido entre diversos 
reinicolas sobre o assumpto do texto. Mor. quiz conciliar os diversos pareceres fasendo 
distincções que consideramos demasiadamente casuisticas, entre procuração com 
poderes ad negocia e ad judicia, concluindo que, se a causa correu com procurador que 
tinha poderes especiaes para ella e para receber nova citação, deve entender-se que os 
tem para execução. Seguimos o parecer de Alm. e Sous., que na nota ao § 90 conclue 
que em caso algum em que o constituinte reserva para si a nova citação, o procurador 
geral é apto para receber a primeira citação na execução. Mas o parecer deste 
respeitavel practico, referindo-se ao procurador geral, póde indusir a crer que elle 
admitte a citação ao procurador especial constituido só para o litigio de que a sentença 
deriva, se tiver poderes para receber primeira citação. 
Como quer que seja porém, o nosso parecer sem restricção é que o disposto na Ord. L. 
3.° tit. 2.° pr. se refere á citação do procurador no começo da demanda, e sob as 
clausulas seguintes: 1.° que o citado esteja ausente da comarca; 2.° que tenha 
procuração geral e sufficiente para o acto; 3.° que não tenha reserva de nova citação. 
Em nosso conceito, a execução não é o principio de demanda que a lei designa, mas a 
consequencia d’ella, constituindo uma nova instancia. A Ord. L. 3.° tit. 27 § 2.° vem em 
abono da nossa opinião, e em materia de tanta monta, não é licito ampliar os termos 
restrictos em que a lei concede a citação do procurador. 
Em todo o caso é necessario que o procurador tenha funccionado como tal acceitando a 
procuração, como ensina Mor. Et sic obtinni in senatu, diz elle. 
A P. Bras. § 374 not. h diz que lhe parece opinião mais segura citar-se o procurador se 
elle tem poderes ad judicia ou ad negotia; mas se elle tinha só poderes especiaes para a 
causa é indispensavel a citação pessoal do executado, e conforma-se com a opinião de 
Per. e Sous. 
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qualquer dos factos, e só depois de constar, terá de se proceder segundo o 

caso exigir. Dall. Repert. v. jugem. n. 368, Arg. da Ord. L. 3.° tit. 47 § 3.°.15 

ART. 42 

A falta ou nullidade da citação para a execução da sentença, é 

causa de nullidade absoluta de todo o processo. Ord. L. 3.° tit. 75 pr. e tit. 

87 § 1.° 

  

 

____________ 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
                                                 
15 Se o executado era solteiro o casou, se era interdicto e deixou de o ser, e n’outras 
hypotheses. 
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CAPITULO VI 

Execução por quantia certa 

ART. 43 

Sendo liquida a condemnação ou tendo sido legalmente 

liquidada, é requerido ou citado o executado, para em 24 horas pagar ou 

nomear bens á penhora. Ord. L. 3.° tit. 86 § 7.° 

ART. 44  

Feita a citação ou requisição, o exequente manda a carta de 

sentença ou o mandado ao contador, que conta os juros e custa 

accrescidas desde a conta que foi feita ultimamente, e põe a carta ou 

mandado em cartorio onde correm as 24 horas, que se contam desde que 

alli deu entrada, e são peremptorias e improrogaveis. Silv. á Ord. cit. n. 

68, Repert. vb. penhora se fará nos moveis. 

ART. 45 

Dentro das 24 horas póde o executado provar pagamento ou 

requerer compensação por quantia liquida julgada por sentença, ou 

nomear bens á penhora, e não procedendo assim, o escrivão, sem 

dependencia de despacho, passa mandado de penhora. Ord. L. 3.° tit. 86 

§ 1.°, tit. 89 § 1.°, L. 4.° tit. 78 §§ 4.° e 7.°, Mor. cit. L. 6.° cap. 9.° ns. 

27 a 29, Per. e Sous. not. 708, Pr. Bras. § 367.16  

                                                 
16 Mor. cit. tracta este assumpto com grande interesse, discutindo as opiniões de outros 
reinicolas que no entender d’elle ião mais longe; conclue porém afinal que embora a Ord. 
não admitta embargos de qualquer naturesa emquanto o condemnado não deposita ou 
dá penhores á justiça, todavia como elle tem 24 horas que o § 7.° lhe concede para 
evitar a penhora, pagando, é consequente que dentro d’esse praso lhe deve ser 
permittido allegar e provar tudo quanto demonstre evidentemente que não é obrigado a 
pagar. Admitte, pois os embargos de compensação, os de pacto de non petendo, a 
transacção, a novação, a delegação, porque tudo isto representa solução da divida, ou 
exclue peremptoriamente o direito de exigir a condemnação, não esquecendo tambem o 
caso de ser o executado condemnado a pagar a estimação da causa perdida, no caso de 
impossibilidade de ser apresentada, provando o executado que ella pereceu, ou que o 
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ART. 46 

Quando o executado usar do direito de nomeação, tem de 

guardar strictamente a ordem seguinte: 

a) bens moveis até onde os tenha que cheguem para 

pagamento; 

b) bens de raiz para completar o pagamento, preferindo 

sempre de uns e outros os que tiver no termo; 

c) bens fóra do termo, na falta dos antecedentes; 

d) acções exigiveis, de que tenha titulos liquidos; 

e) direitos e acções illiquidas. 

                                                                                                                                                         
exequente a recuperou; entendendo-se porém que a prova seja feita plenamente dentro 
das 24 horas, sem necessidade de maior indagação. 
Pelo que diz respeito á compensação, censura a practica de se assignarem ao executado 
os nove dias da Ord. L. 4.° tit. 78 § 4.° não só porque a Ord. tit. 87 § 1.°, falla d’estes 
embargos como dos que podem ser allegados na penhora, mas porque aquella diz 
respeito só á compensação allegada durante a lide e não posteriormente á sentença; 
admitte-a porém com prova fundada em sentença passada em julgado, seguindo Mend. a 
Castr. cap. 21 n. 45. 
Parece que a isto se oppõe o Ass. de 4 de Março de 1690; este Ass. porém refere-se a 
embargos oppostos nos seis dias posteriores á penhora. 
Mor. não fez referencia alguma a este Ass., ou porque o não considerou com importância 
para o caso, ou porque talvez tivesse conclui- do o seu importante tractado antes d’elle, 
apezar de que o 1.° vol. foi publicado ainda em sua vida em 1706, e os dous seguintes 
depois do sua morte que foi em 1717. 
Borges Carneiro na sua collecção de Estylos da Casa da Supp. e sob o n. 201, transcreve 
o seguinte; “Ao executado que pede compensação da divida illiquida se concedem para a 
liquidar os nove dias da Ord. L. 4.° tit. 78 § 4.°, nos quaes se sobreestá na execução 
vindo por conseguinte esta Ord. a fazer excepção á do L. 2.° tit. 86 § 1.°”  
São tambem de parecer alguns que, por identidade de rasão, no caso de execução por 
damno causado por animaes, o condemnado póde evitar a penhora, entregando em 24 
horas o animal a noxa, assim como póde ser invocado no mestmo periodo o beneficio do 
Veleiano e Macedoniano, que excluem fundamentalmente o pedido. 
Como quer que seja é certo, que os escriptores posteriores não fallam n’esta praxe, que 
aliás é abonada por Mor. e outros, mas que parece ter-se perdido, porque nem Per. e 
Sous. nem Almd. e Sous. dão noticia d’ella, embora nos pareça perfeitamente rasoavel, 
porque não podemos deixar de ter como tal a phrase de Mor.: terminus datus ad 
solvendum, censetur datum ad probandam solutionem—nam exceptio solutionis, non est 
proprie exceptio, sed defensio. 
Mello Fr. L. 4.° tit. 22 § 15 admitte dentro de 24 horas a allegação dos factos supra, 
incluindo a retenção. 
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Todos os bens moveis e de raiz que nomear, devem estar 

livres e desembargados, terá naturesa de alienaveis, e ser sufficientes 

para pagamento da execução. 

ART. 47 

Se a divida fôr proveniente de acção hypothecaria, ou quando 

por qualquer motivo haja bens especialmente consignados ao pagamento 

d’ella, ou por qualquer privilegio, a nomeação deve começar pelos bens a 

que respeite a hypotheca, privilegio ou consignação. Ord. L. 4.° tit. 23 § 

3.°, L. 4.° Dig. de reg. jur., Cod. do Pr. Port. art. 812.17  

                                                 
17 Para o effeito da penhora, a nossa lei, além das duas especies do bens moveis e 
immoveis, admitte a terceira especie que é a das acções exigiveis, que aliás, para outros 
fins juridicos entram em qualquer d’aquellas classes respectivamente, segundo se 
referem a direitos reaes ou pessoaes, o que também tem certa importancia para o caso 
de terem de arrematar-se. — Na praxe ha n’isto grande confusão e falta de escrupulo, 
principalmente desde que, em geral, quasi todas as dividas vão á praça sob o titulo 
generico de direitos e acções, e com editaes como se fossem moveis. 
Todos os objectos quo por nalurcsa ou pela acção do homem podem transportar-se ou 
ser transportados de um lugar para outro, são moveis. 
Os que não estão n’este caso são immoveis. 
Ha porém cousas que sendo moveis por naturesa, são consideradas immoveis por 
destino e pela lei, como os navios para certos actos juridicos, os instrumentos agricolas e 
os utensis de fabricas emquanto unidos aos respectivos estabelecimentos; os 
encanamentos de agua e gaz; os ornatos o outros objectos por tal fórma adherentes aos 
edificios que não podem deslocar-se se tem deterioração, ou estão collocados de um 
modo caracteristicamente perpetuo, como por exemplo: uma estatua em um nicho 
especial, um vaso em pedestal, um espelho encrustado na parede. 
Por determinação da lei, são tambem immoveis os productos e partes integrantes dos 
predios rusticos, que não podem ser d’elles separados sem prejuiso do serviço util que 
devem prestar, salvo sendo distrahidos pelo proprio dono, bem como todos os direitos 
inherentes a estes immoveis. 
São tambem immoveis todos os direitos e acções que tem por objecto uma cousa 
immovel, taes como a de reivindicação de bens immoveis, as servidões, o usufructo e 
posse: e moveis, as acções que se referem a estes.  
O Cod. Civ. Fr. considera moveis as acções de companhias e as rendas perpetuas ou 
vitalicias pagas pelo Estado ou por particulares. 
São moveis todos os direitos e acções que tem por fim uma quantia em dinheiro, ou um 
direito que não é incluido entre os immoveis. 
O Cod. Port. considera immoveis os fundos consolidados que se acharem immobilisados 
ou perpetua ou temporariamente. Este codigo creou uma nomenclatura especial para 
comprehender em um só vocabulo os moveis e immoveis por naturesa e por destino e os 
direitos e acções respectivas, chamando áquelles bens mobiliarios e a estes 
immobiliarios. 
De todos os nossos praxistas antigos nenhum fez uma classificação melhor em termos 
concisos do que Mor. L. 6.° cap 1.° n. 24, em que diz:  
Actiones autem demo inter immobilia computantur cum ad immobilia teneunt, si vero ad 
mobilia, pro mobilibus habentur; non licet actiones de vigore, constituant tertiam 
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ART. 48 

O exequente não é obrigado a acceitar nomeação de divida que o 

devedor não confesse no acto da penhora, e na falta de confissão considera-se como 

não feita a nomeação. Almd. e Sous. cit. § 116, Silva á Ord. tit. 86 § 1.° n. 15. 

ART. 49 

Se a propriedade nomeada fôr dependente de condição 

convencional ou testamentaria, deve o executado faser a declaração quando 

a nomear, o que só póde faser na falta de outros bens sem condições ou 

restricções á alheação. Ord. L. 4.° tit. 9.° e tit. 11 §§ 1.° e 2.° 18 

ART. 50 

Se tiver feito a nomeação em fórma legal, póde o exequente 

requerer que no praso de 24 horas, que lhe podem ser prorogadas até 

tres dias, exhiba os titulos ou a prova de estarem livres e 

desembaraçados. Ord. L. 2.° tit. 53 § 7.°, Mor. cit. L. 6.° cap. 12 n. 16. 

ART. 51 

Consentindo o exequente na inversão da ordem, prevalece a 

nomeação: mas este consentimento não póde ser prestado pelo procurador 

do exequente se não tiver poderes para transigir. Mor. cit. n. 12. 

ART. 52 

No caso de serem insufficientes os bens que o executado 

nomear, tomam-se-lhe os que nomeou, e o exequente nomeia outros que 

                                                                                                                                                         
bonorum speciem ultra mobilia, tamen si necessario ad alterutram ed his specibus 
mobilibus silicet et immobilibus dirigenda sunt, proædita distinctio servanda est 
secundum eos quœ omnia tum ad prœsens quam ad materiam executtionis, de qua erunt 
proficua, ibique nos repetionis onere levabunt. 
 
18 A faculdade de impôr condições desta naturesa por contracto ou por testamento, não 
póde ir ao ponto de estabelecer uma disfarçada vinculação de bens, e por isso não se 
admitte substituição fideicommissaria além do primeiro gráo, nem contractos que 
tenham o mesmo resultado. Vid. not. 10. 
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bastem, e não nomeando, os officiaes penhoram-lhe outros. Ord. cit. tit. 

86, Report. vb. penhora fará nos moveis. 

ART. 53 

O executado perde o direito de nomeação: 

a) se não nomear nas 24 horas; 

b) se tendo moveis sufficientes nomear outros bens; 

c) se tendo bens de raiz no termo, nomear os que estejam fóra; 

d) se tendo nomeado bens de raiz não exhibir os titulos, sendo 

citado para o faser; 

e) se deixou de nomear os bens hypothecados ou consignados 

ao pagamento. 

Ord. cit. tit. 86 §§ 7.° e 8.°, L. de 20 de Junho de 1774, Mor. 

cit. ns. 12 a 17 e 31, Alm. e Sous. § 532, Gam. Dec. n. 203 1, Report vb. 

exec. se faz nos moveis. Pr. Br. § 351 e nota. 

ART. 54 

Não havendo nomeação por parte do executado ou tendo-se 

feito illegal ou insubsistente, devolve-se o direito de nomeação ao 

exequente, que não é obrigado a guardar a graduação ou ordem da 

nomeação, podendo nomear aquelles que mais quiser Ord. cit. § 9 ub. 

qual mais quiser, Mor. L. 6 cap. 12 ns. 22, 32 e 40. Nota seguinte. 

ART. 55 

Se o executado tiver mais de uma propriedade que não possa 

ser penhorada, por ser qualquer d’ellas do valor do dobro ou mais da divida, 

póde o exequente penhorar os rendimentos d’ellas para ser pago com menos 

espera, e póde mesmo deixar de nomear bens de valor proporcionado, 
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nomeando logo rendimentos de uma ou mais propriedades. L. de 20 de 

Junho de 1774 § 24 e Ord. cit. tit. 86 § 7 (argum.) 19 

ART. 56 

Se porém o exequente, prevalecendo-se d’esta faculdade, nomear 

uma propriedade de valor duplicado ou mais que isso em relação á divida, deve 

ser o executado admittido a purgar a mora, de não ter no- meado nas 24 

horas, nomeando bens proporcionados. Alm. e Sous. cit. § 356. 

ART. 57 

Se o executado não tiver feito nomeação, nas 24 horas, e se o 

exequente não tiver usado do seu direito de nomear, não se tendo ainda 

expedido o mandado de penhora, póde ser admittido a purgar a mora 

nomeando bens. Arg. da Ord. cit. tit. 86 § 14 in fine. Mor. cit. n. 24. 

 

 

                                                 
19 Almd. e. Sous. § 116, esquecendo o que dissera no § 99, e referindo-so a Mor. L. 6.° 
cap. 12 n. 38, contesta este direito illimitado do credor, negando-lhe o de nomear um 
direito e acção, tendo o devedor bens das outras especies, citando ainda Mor. cap. 8.° n. 
16, e no § 356 torna a insistir no que affirmava no § 99. A verdade é que Mor. em 
nenhum d’esses lugares favorece qualquer das opiniões, e onde elle é positivo e frisante 
é no cap. 12 n. 22 onde, apoiando-se em Phœbo, Gomes e outros, sustenta esta 
liberdade do executado, fundado na Ord. cit. no texto. E assim que se deve entender o 
que diz Per. e Sous. na not. 867 referindo-se a Mor., sem a variação de penhoras e 
protestos de adjudicação que não estão na pratica, porque feita a penhora em uma 
cousa, o exequente não pode convolar para outra se não em casos especiaes que 
mencionamos no texto, e sem clausulas condicionaes antecipadas. 
Per. e Sous., tanto na nota 793 como na outra n. 868 concorda em que é licito ao credor 
pagar-se pelos rendimentos ainda quando o póde conseguir pela propriedade, o que 
importa a faculdade que tem o exequente de nomear os rendimentos. 
Na praxe é quasi desconhecida a nomeação do exequente, limitando-se este a indicar aos 
officiaes a cousa que estes devem penhorar.— Não e boa pratica principalmente quando 
se tem de alterar a ordem legal dos bens penhoraveis, porque se ao exequente é 
facultado o arbitrio de alterar a ordem, quando o executado não se prevalece do direito 
de nomear, ou perde esse direito por transgredir a ordem da nomeação, não acontece o 
mesmo aos officiaes que são obrigados a respeitar a ordem, e apresentam muitas veses 
uma penhora contentada e contestavel, por não se justificar nella a rasão por que se não 
respeitou a graduação legal. Quando se dão hypotheses d’estas é boa cautela faser  
nomeação, e requerer que o mandado seja especial para penhora dos bens nomeados. A 
nomeação faz-se por termo nos autos, sem necessidade de despacho. 
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ART. 58 

 Tambem póde ser admittido a nomear bens, se tendo havido 

embargos de terceiro, pelo julgamento destes se reconhecer que não 

nomeára em má fé. Ord. cit. § 17(arg.)  

ART. 59 

Em qualquer caso em que o executado nomear bens, se pela 

avaliação, arrematação ou adjudicação so mostrar que elle os nomeou 

manifestamente insufficientes, ou escondeu os que tinha para lhe não se-

rem penhorados, não deve ser citado de novo para nomear, e sem citação 

se faz a nova penhora para completar a execução. Ord. cit. tit. 86 § 14, 

Silv. á Ord. cit. ns. 1 a 4. 

ART. 60 

Se o executado, com o consentimento do exequente nomear 

bens contra a ordem legal, não tem mais direito de allegar qualquer cousa 

contra o seu proprio acto. Alm. e Sous. cit. § 356. 

ART. 61 

Não tendo havido nomeação, a penhora defere-se aos officiaes 

de justiça do juiso da execução, os quaes devem ter mandado assignado 

pelo juiz executor, e sem o qual lhes é prohibido proceder. Ord. L. 1.° tit. 

75 § 21.20  

                                                 
20 É questionado se, feita a nomeação dos bens pelo executado, é indispensavel a 
penhora filhada, isto é, com effectiva apprehensão e deposito, ou se basta o termo de 
nomeação assignada nos autos pelo executado. Almd. e Sous. é de parecer que não, e dá 
a razão no § 100, e Mor. L. 6.° cap. 12 n. 40, citando Gama, Dec. 103 é do mesmo sentir 
porque, diz elle, quando o official faz a penhora coacta, constitue-se o simples vinculo 
judicial em que é necessario a apprehensão ou tradição ao juiso; se porém o devedor 
espontaneamente nomêa o penhor, este acto produz o penhor convencional que se 
contrahe pelo consenso, sem necessidade de apprehensão e tradição, como acontece 
quando a penhora se faz em direito e acção pendente em juiso, e n’outras hypotheses 
em que, não obstante a falta de apprehensão real, nem por isso deixa de haver penhora. 
Se estas ras podem talvez parecer especiosas, não deixa tambem de ser exacto que a 
Ord. é omissa n’este caso. Mas, por um lado o tit. 91 estabelecia a preferencia do 
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ART. 62 

Os officiaes são obrigados a receber o mandado sem pôrem 

nisso a menor duvida, sob pena de suspensão, e a faserem penhora 

dentro de cinco dias, podendo a parte exigir que o escrivão passe certidão 

do dia e hora em que o mandado foi entregue, e se não a fiserem no dito 

praso, incorrem na pena de suspensão; salvo allegando causas que o 

relevem. Ord. cit. §§ 20 e 21, L. 1.° tit. 69 § fin. 

ART. 63 

Se os officiaes se apresentarem a querer faser a penhora sem 

mandado legal, o executado póde resistir sem incorrer em pena. Ord. Liv. 

3.° tit. 89 pr., Cod. Crim. art. 14 n. 5. 

ART. 64 

Se acharem fechada a porta da casa em que tiverem de fazer 

penhora, ou, no interior d’ella algum aposento ou movel em que 

suspeitem haver cousa que possa ser penhorada, representarão ao juiz o 

qual manda passar, mandado de arrombamento, que farão na presença 

de duas testemunhas, que assignam o auto que deve lavrar-se na 

occasião. Cod. Crim. art. 212. 

ART. 65 

Se os officiaes encontrarem, resistencia da parte do executado 

ou de qualquer terceiro, podem reclamar o auxilio da autoridade local, e se 

fôr mister, exporão o facto ao juiz que requisita a assistencia e emprego da 

força publica para que o mandado se execute. Arg. da Ord. cit. 

 

                                                                                                                                                         
exequente que tivesse prioridade da penhora, e por outro, no tit. 86 é rigorosa não 
admittindo o executado a oppor embargos sem dar penhores e sem d’elles ser 
desapossado, para serem entregues á justiça ou a quem ella mandar; é pois natural que 
d’ahi proviesse a praxe constante de se faser sempre a penhora filhada, porque d’ahi 
tiravam proveito o exequente e o executado. 
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ART. 66 

Devem os officiaes, na execução da diligencia, proceder sem 

modo violento, guardando attenção para com as partes e decoro á familia 

do executado. Cod. Crim. art. 213. 

ART. 67 

O exequente póde requerer ao juiz que auctorise os officiaes a 

deferir juramento, sob pena de desobediencia, a todos aquelles que 

tenham rasão de suspeitar que são sabedores do lugar em que haja bens 

em que possa faser-se penhora, incluindo-se no mandado essa faculdade, 

ou sendo-lhes entregue a petição em que ella se lhes conceda. Arg. da 

Ord. cit. tit. 86 §§ 8.° e 9.°, Per. e Sous., not. 790. 

ART. 68 

A penhora em mercadorias depositadas nas alfandegas ou 

existentes a bordo de navios, realisa-se nos termos do Decr. n. 841 de 13 

de Outubro de 1851. 

ART. 69 

A penhora em dinheiro depositado nos cofres publicos ou em 

qualquer repartição do Estado, faz-se mediante precatorio de juiz executor 

ao chefe da repartição respectiva. 

ART. 70 

Havendo dinheiro deve preferir-se a penhora n’elle, quér 

esteja em poder do executado quér em deposito ou cofre publico ou em 

banco. Feita a penhora, os officiaes levam o dinheiro ao cofre dos 

depositos. Report. vb. exec. se faz em bens, Mor. L. 6.° cap. 8.° n. 2, 

Prax. Br. § 379. 
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ART. 71 

Os officiaes devem guardar na penhora a ordem designada no 

art. 40, não passando de uma especie de bens para outra sem que 

rasoavelmente seja necessario; salvo quando a divida é hypothecaria ou 

forem consignados ao pagamento, caso em que devem fasel-a n’estes 

bens integralmente, e n’estes casos o mandado deve especialisa-los. Ord. 

cit. tit. 86 § 7.°, Report. vb. exec. se faz prim. nos bens mov., Mor. cit. 

cap. 12, ns. 40 a 42. 21 

ART. 72 

Penhoram-se sómente tantos bens quantos bastem 

provavelmente para o principal e custas, e dentro da mesma classe 

aquelles que menos falta pareçam dever faser ao executado, ou de melhor 

venda presumivel. Entre os bens da mesma classe não ha preferencia se 

não esta, nem entre moveis e semoventes. Ord. cit. tit. 86 §§ 1.°, 8.° e 

11, tit. 76 § 2.°, Mor. cit. n. 35. 

ART. 73 

O executado tem o direito de reclamar logo contra a inversão 

da ordem, e no caso de não ser attendido póde oppor embargos em 

tempo opportuno. Ord. cit. 

ART. 74 

Se os officiaes procedem com malicia não guardando a ordem 

determinada, ou tomando mais bens que os necessarios, é nulla a 

penhora, procedendo-se a outra, e incorrem em pena de suspensão. Ord. 

cit. § 10, Mor. cit. L. 6.° cap. 12 n. 41. 

                                                 
21 Supposto a Ord. cit. § 8.° pareça prescrever a graduação sómente no caso de absencia 
do executado, os interpretes têm entendido que a absencia não significa simplesmente a 
ausencia physica ou pessoal, mas a revelia ou contumacia do executado, que, sendo 
citado para nomear bens, não se prevaleceu d’esse direito, nem comparece ao acto da 
penhora. Mor. L. 6.° cap. 12 n. 43.  
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ART. 75 

Se houver inversão ou penhora excessiva, mas sem malicia 

dos officiaes, emenda-se ou reduz-se aos limites da divida. Per. e Sous. 

not. 762, Report. vb. penhora se faz nos bens mov. 

ART. 76 

N’este caso os officiaes não incorrem em outra pena senão a 

de pagarem á parte o damno que receber, e a de lhes ser estranhado o 

procedimento. Report. vb. exec. que fis. o offi. 

ART. 77 

Sempre que seja possivel, havendo um só objecto movel ou 

um immovel que se preveja poder chegar para pagamento, não se fará 

penhora em diversos. Ord. cit. § 11.  

ART. 78 

O executado que não quiz nomear, se a penhora lhe fôr feita 

em bens de raiz, não póde vir reclamar allegando que tinha moveis 

quando ella se fez, e prevalece esta. Ord. cit § 10. 

ART. 79 

Quando se faz penhora em direito e acção constante de 

processo que corre em qualquer juiso diverso do da execução, é do estylo 

expedir-se deprecada ao juiz respectivo, para elle permittir que a penhora 

se faça no rosto dos autos, em que o escrivão toma nota lavrando os 

officiaes o auto de penhora sem deposito. Ord. cit. L. 6.° cap. 8.° n. 17. 

ART. 80 

Não se suspende a penhora ainda que o executado offereça fiança, 

salvo se o exequente quiser admittil-a, e também não póde dar á penhora bens 
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de raiz em vez de moveis como pretexto de que andem em pregão como se 

fossem moveis, sem o consentimento do exequente. Ord. cit. § 11. 

ART. 81 

Póde penhorar-se a propriedade deixada em legado, embora o 

executado não a tenha recebido ainda, assim como o direito e acção á 

herança. Almd. e Sous. cits. §§ 112 e 113. 

ART. 82 

Póde penhorar-se, não o direito de usar e gosar uma 

propriedade de que o executado tenha o usufructo, mas a utilidade e 

commodidade que d’ahi lhe provém. Mor. cit. cap. 8.° n. 3. 

ART. 83 

Podem tambem penhorar-se as rendas annuas, perpetuas ou 

remiveis, e se o devedor negar a obrigação de pagal-as, penhora-se o 

direito e acção. Ord L. 3.° tit. 47 § 1.°, Mor. cit. cap. ns. 11 e 16.  

ART. 84 

Póde penhorar-se a propriedade litteraria ou artistica de nma 

obra litteraria ou de musica, desde que os exemplares estão publicados e 

á venda. Dalloz Cod. Proc. Fr. art. 592 §§ 13 e 14. 

ART. 85 

Comprehende-se no direito e acção aquelle que o executado 

tem de remir bens vendidos por elle, com o pacto de retrovendendo, ou a 

acção de lesão que lhe compete contra terceiros, e o direito de annullar 

doação que não tenha sido insinuada. Almd. e Sous. cit. § 118. 
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ART. 86 

Se a execução se faz contra o cabeça de casal por effeito de 

acção em que figurou e foi condemnado, assim como contra o 

testamenteiro e inventariante, póde faser-se penhora nos bens pro 

indiviso. Mor. cit. cap. 12 n. 50. 

ART. 87 

Póde faser se penhora nas construcções feitas pelo locatario 

no solo arrendado, quando o contracto lhe dá direito a indemnisação. 

Rogr. Comm. ao art. 2204 do Cod. Civ. Fr.  

ART. 88 

A penhora entende-se comprehender tambem os fructos e 

rendas naturaes e civis da cousa penhorada. Ord. cit. tit. 86 § 1.° vb. nem 

rendimento algum, Mor. cit. L. 6.° cap. 9.° n. 126. 22 

ART. 89 

Em regra geral podem penhorar-se todos os bens e direitos 

que fasem parte do patrimonio do executado, quer estejam em seu poder 

effectivo, quér dependam ainda de habilitações ulteriores, comtanto que 

sejam alienaveis e que elle possa transigir sobre elles, quér sejam de 

propriedade plena quér limitada, incluindo os fructos e rendimentos, e o 

usufructo durante a vida d’elle. 

 

 

                                                 
22 Se a propriedade penhorada não chega para o pagamento depois de arrematada, 
completa-se o pagamento pelos rendimentos que devem estar em deposito. Mor. cit. 
cap. 9.° É esta a verdadeira doutrina derivada da Ord. tit. 86 § 1.° que manda entregar 
as rendas ao depositario, mas a practica admitte illegalmente ficar o executado 
percebendo as rendas e fructos, salvo quando a acção começa por sequestro, e este se 
resolve em penhora, nas acções hypothecarias. Seria conveniente que se executasse 
rigorosamente a lei, para evitar muitas chicanas alimentadas com os proprios 
rendimentos das propriedades penhoradas. 
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ART. 90 

Existem porém bens em que não é permittida absolutamente a 

penhora, ainda que o executado não tenha outros; alguns em que só se 

permitte a penhora em falta de outros; e outros finalmente em que só é 

permittida, verificadas certas circumstancias ou com certas clausulas 

determinadas na lei. 

ART. 91 

São absolutamente impenhoraveis: 

Em geral todos os bens que a lei considera inalienaveis e sobre 

os quaes é prohibido transigir, e aquelles que a lei concede esse favor. 

Cod. Pr. Port. A saber: 

1.° Os bens do Estado, das Provincias, dos Municipios, das 

Parochias e das Ordens religiosas regulares. Const. art. 14 § 15, Add. art. 

11 e § 4.°, art. 10 §§ 5.° e 6.°, L. de 1.° de Out de 1828, art. 42, 43 e 45 

e de 26 de Maio de 1840 e arts. 23 e 24. 23  

2.° As cousas e acções litigiosas. Ord. L. 4.° tit. 10, Silv. á Ord. 

tit. 86 § 3.° n. 23, Gam. Dec. 199 ns. 2 e 3 Trig. de Lour. Inst. § 530 3.°  

3.° Os bens cuja alienação foi prohibida ou restringida por 

testamento ou por contracto. Ord. L. 4.° tit. 11 § 2.°, tit. 4.° § 87 § 12. 24

  

                                                 
23 O Cod. do Pr. Port. art. 815, acrescenta: salvo tratando-se de dividas com privilegio ou 
hipotheca. Entre nós, não ha consignação especial se não a da Caixa d’amortisação. Se, 
por exemplo, no orçamento de uma Camara Municipal fosse destinada uma certa renda 
para pagamento de determinado serviço, e se aquelle que presta esse serviço, tendo o 
seu credito devidamente legalisado, se vir privado do pagamento, quando aliás as rendas 
consignadas entraram em cofre, temos como provavel que não se lhe poderia negar a 
penhora. Almd. e Sous. queixa-se de que no seu tempo os credores municipaes eram 
menos pacientes que os actuaes, porque, quando não encontravam dinheiro no cofre, 
penhoravam os bens dos vereadores... 
 
24 V. nots. 3.ª e seguinte. 
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4.° A propriedade dos bens herdados pelo pae ou mãe, nos 

termos da Ord. L. 4.° tit. 91 §§ 2.° e 4.° 

5.° A propriedade dos bens dos morgados ou capellas que 

subsistem durante a vida dos actuaes administradores. Ord. L. 3.° tit. 93 

§ 1.°, LL. de 25 de Fever. de 1761 e 6 de Outubro de 1835. 

6.° A propriedade dos bens do patrimonio do ecclesiastico, e que 

serviu de titulo á sua ordenação. Per. e Sous. not. 802, Alm. e Sous. § 133. 

7.° As pensões alimentares percebidas por vinculo de sangue, 

e as arbitradas pela justiça; as que são pagas pelo Estado, pelos Monte-

Pios e pelas Companhias ou estabelecimentos, aos quaes os seus 

estatutos organicos concedem esse favor, e aquelles que têm o caracter 

de esmolas. Ord. L. 4.° tit. 55, Alv. de 12 de Desembro de 1623, L. de 24 

de Julho de 1773, Cod. Pr. Port. art. 815 n. 9. 25 

8.° Os soldos dos officiaes de guerra e soldados, e os moveis 

necessarios para o serviço de quartel e de companhia; os cavallos de 

sella, jaeses, arreios, e as armas offensivas e defensivas. Alv. de 21 de 

Out. 1763, Ord. L. 3.° tit. 86 § 24. 26 

                                                 
25 As pensões alimentares constituidas por terceiro, quér por doação quér por legado, 
não podem ser declaradas impenhoraveis pelo testador ou doador senão na pessoa do 
agraciado, e não a respeito dos herdeiros d’este. Parece-nos que apesar do favor da lei, 
não poderia com bom fundamento recusar-se a penhora nas pensões alimentares de 
qualquer naturesa, proveniente de condemnação por divida de compra de generos 
alimenticios, a não querer admittir que o privilegio sirva para deixar de pagar justamente 
aquillo para que foi constituido por lei ou por acto de alguem. Peor ainda se a pensão fôr 
constituida pelo proprio executado em seu favor, convertendo o producto de bens 
alienados em rendas impenhoraveis. Dalloz Jur. Gen. saisie arrét n. 196, onde cita varios 
julgados, rente viagère n. 89 — e mariage n. 706.— Emquanto ás pensões de Monte pios 
e associações de seguros ou outras que as constituam, é necessario que a sua lei 
organica tenha estabelecido o privilegio. 
 
26 O Cod. do Pr. Port. art. 815 n. 4 — limita esta exclusão pela fórma seguinte: 
“Mas para alimentos que forem devidos por lei e julgados por sentença a favor dos 
conjuges descendentes ou ascendentes, poderá verificar-se a penhora na parte que tiver 
sido julgada, não podendo exceder em caso algum a metade.” Em França, as leis de 7 de 
Fev. de 1795 e 10 de Julho de 1791 deixam penhorar por qualquer divida, a quinta parte 
do soldo, no que excedesse a 600 francos—nossos avós andaram primeiro e foram mais 
generosos com os devedores... 
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9.° Os ordenados dos funccionarios publicos, ou quaesquer 

proventos que possam competir-lhes nas respectivas qualidades. LL. de 

17 de Jan. 1766 e 25 de  Janeiro de 1776. 27 

10. As soldadas dos mestres, contramestres, guardiães e 

outros officiaes e marinheiros dos navios do Estado e mercantes. Dec. de 

13 de Desembr. de 1782, Alvs. de 16 de Março 1775 e 27 de Abril 1780, 

L. de 10 de Julho de 1757. 28 

11. Os salarios dos artifices e serventes que trabalham nos 

arsenaes L. cit. no art. 10. 

12. Os salarios e emolumentos dos guarda-livros e caixeiros 

do commercio. ldem. 

13. A meação dos bens que qualquer dos conjuges trouxe para o 

casal, e a sua metade dos adquiridos, em casamento por carta de a metade, 

por divida contrahida pelo outro conjuge antes do matrimonio, ou por crime 

commettido por um d’elles; e os da mulher por fianças que o marido 

prestasse ainda mesmo com o consentimento e assignatura d’ella. Ord. L. 

                                                                                                                                                         
 
27 O Cod. do Pr. Port. applica-lhes a mesma limitação decretada a respeito dos soldos. O 
Cod. Fr. faz uma limitação gradual segundo a importancia dos ordenados. Aquella lei 
assim como a nossa é omissa a respeito dos soldos e ordenados dos empregados 
aposentados, reformados ou jubilados, e as leis francesas os equiparam aos dos que 
estão em actividade. Per. e Sous. not. 80 referindo-se ás rendas que os serventuarios de 
officios pagam aos proprietarios d’estes, entende que não estão comprehendidos na lei, 
porque o espirito d’esta é proteger os que trabalham. Desde que o proprietario de um 
officio não o exerce por impedimento temporario ou perpetuo, nos termos da L. de 12 de 
Outubro de 1827, está nas condições de outro qualquer funccionario publico, que nem 
por deixar de servir pessoalmente deixa de perceber a parte do ordenado que a lei lhe 
concede. A prevalecer a opinião de Per. e Sous. Devia applicar-se tambem aos 
empregados inactivos do qualquer classe por perfeita identidade de razão. Alm. e Sous. 
cit. not. ao § 122 rejeita o parecer d’aquelle. O Cod. do Pr. Port. não só não exceptua 
soldos, salarios e pensões, mas faz d’elles a 6.ª classe dos bens penhoraveis, com a 
limitação de só se poder fazer penhora na 4.ª parte. 
 
28 Salvo por dividas contrahidas por negociações que os mestres e equipagens tenham 
contrahido para compras de mercadorias carregadas por conta d’elles, diz o Decr. cit.— É 
verdade que se refere só ás viagens da India, mas a razão é fundamentalmente identica 
em todos os casos. 
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4.° tit. 60, tit. 47 e tit. 95 § 4.°, Valasc. Consult. 103 ns. 35 e 118, Gam. 

Arest. da Cas. da Suppl. Dec. n. 177, Mor. L. 6.° cap. 8.° ns. 48 e 50. 

14. A propriedade dos bens dotaes, nos casos especiaes 

determinados pela lei, tendo sido constituido com as formalidades legaes. 

Ord. L. 4.° tit. 60 e tit. 95 § 4.° 29 

15. Os utensilios, ferramentas e instrumentos indispensaveis 

ás occupações ordinarias dos mestres e officiaes de officios mecanicos. 

Argum. da Ord. L. 3.° tit. 86 §§ 23 e 24, Cod. Proc. Port. art. 816 n. 2. 

16. Os livros, machinas ou instrumentos destinados ao ensino, 

pratica ou exercicio das artes liberaes e sciencias, e dos funccionarios 

publicos. Argum. cit. Silv. á Ord. cit. ns. 11, 13 e 14, Mor. L. 6.° cap. 8.° 

n. 44, Cod. cit. arts. 818 ns. 3 e 816 n. 1. 

17. Os vestuarios que os empregados publicos devem usar no 

exercicio de suas funcções, e as condecorações dos padrões 

regulamentares, bem como os vestuarios que o penhorado e sua familia 

tiverem no corpo, as camas e os objectos indispensaveis para ellas, e os 

ornatos pessoaes que não possam considerar-se joias. Ord. L. 4.° tit. 74 § 

6.°, Cod. Pr. Fr. art. 592, dito Port. arts. 815 ns. 2 e 11, Dall. Cod. Pr. Fr. 

cit. n. 53 e 77, Cod. Pr. Argent. art. 380.  

18. Os bens pro indiviso pertencentes a diversos. Alm. e Sous. 

cit. § 119, Cod. Pr. Port. art. 815 paragrapho un.30  

                                                 
29 Salvo por dividas contrahidas pela dotada ou pelo dotado antes da constituição do 
dote, ou em consequencia de acção real ou pessoal rei persecutoria, sobre qualquer 
cousa que entrasse para o casal a titulo de dote; por hypotheca, ou onus real contrahidas 
antes de feito o dote, ou em resultado de acção que o affecte de nullidade no todo ou em 
parte. Sobre este particular e o do artigo antecedente é notavel o estudo de Almd. e 
Sous. ex §§ 141 a 176 do Trartado de exec. Para os dotes de mulher casada, 
commerciante, determina o Cod. Com. disposições de que se tem abusado, mas que 
estão sujeitas á condição essencialissima de a dotada faser effectiva profissão da 
mercancia, não sendo bastante que ella acceite letras, por ser isto um acto que não 
significa mercancia. Sobre este particular veja-se a Consol. Rib. Comm. ao art. 1277 § 
11. 
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19. Os objectos em que a penhora offenderia a moral publica. 

Cod. cit. art. 815 § 7.° 

20. Os bens proprios do herdeiro que acceitou a herança do 

vencido, a beneficio de inventario. Mend. in Prax. p. 2 livr. 3.° cap. 21 ns. 

16 e 17, Peg. For. tom. 2.° cap. 11 ex n. 48. 

21. O material fixo e rodante dos caminhos de ferro, os 

utensilios, mobilias das estações, e todas as cousas necessarias ao trafego 

e circulação das linhas. Decr. 1930 de 26 de Abril de 1857, arts. 131 e 

143, L. 641 de 26 de Junho de 1852. 31   

ART. 92 

São penhoraveis só na falta de outros bens: 

1.° Os fructos ou rendimento do patrimonio do Ecclesiastico, 

na parte que não seja necessaria para a sua parca subsistencia. Almd. e 

Sous. § 134, Mor. L. 6.° cap. 8.° n. 22. 

2.° As propriedades foreiras por divida do emphyteuta. Ord. L. 

3.° tit. 93 § 3.° e L. 4.° tit. 38 pr. 32 

                                                                                                                                                         
30 N’este caso póde faser-se penhora no direito e acção que o herdeiro devedor tem na 
herança indivisa. 
 
31 Tem-se posto em duvida a força obrigativa do Regul. por falta de approvação do poder 
legislativo.— Parece-nos que a duvida se resolve com o art. 37 § 1.° e 133 da Const. 
 
32 Per. e Sous. § 402 classifica entro os bens absolutamente impenhoraveis os prasos 
familiares e de geração, e no § 403, entre os que podem ser penhorados na falta de 
outros, os bens de praso de livre nomeação e guarda silencio a respeito dos outros bens 
emphyteuticos.  
Teix. de Fr. nas notas correspondentes, cortou essa materia talvez porque aquellas 
classes de emphyteuse são desconhecidas entre nós, sendo-o apenas os prasos 
phateusins. 
E não admira isto quaudo a Prax. Brasil. § 380 e até Coir. Tell. Man. do Proc. limitam a 
prohibição da lei nos prasos de livre nomeação, quando ella é manifestamente 
comprehensiva de todos os bens emphyteuticos nas palavras se não forem achados 
outros bens patrimoniaes. A Consolid. Rib. inscreveu esta limitação no art. 1276 § 6.° 
mas deixou em vigora relativa ao arrendamento por praso maior de 10 annos, quando 
pelo Alv. de 3 de Nov. de 1757 e L. de 4 de Julho de 1776, esses arrendamentos não 
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3.° As imagens sagradas o os ornamentos do altar em 

effectivo serviço do culto, sendo de grande valor. Ord. L. 2.° tit. 24 e L. de 

22 de Fever. 1779 § fin. 33 

4.° Os instrumentos agricolas e os animaes effectivamente 

empregados e necessarios para a laboração da terra, as sementes 

necessarias para semear, e as plantas em viveiro ou alfobre para 

transplantar. Ord. cit. 86 § 24. 34 

ART. 93 

Só podem ser penhorados verificadas certas clausulas, os bens 

seguintes: 

1.° Os bens particulares dos socios por dividas da sociedade, 

sem estarem excutidos os bens sociaes. Cod. do com. art. 150, Regul. n. 

737 de 1850 art. 531 §§ 1.° e 479. 

2.° Os fundos liquidos que o devedor possuir na companhia ou 

sociedade, só depois dos mais bens que elle tiver desembargados, ou 

depois de excutidos os bens que elle tiver fóra da sociedade, por divida 

particular do socio devedor. Cod. cit. art. 292, Regul. Cit. arts. 498 e 529 

§ 10, Consol. Das leis art. 759 § 5.° 35  

                                                                                                                                                         
transmittem dominio aos arrendatarios. A lei é clara e não a esqueceu Almd. e Sous. § 
484. Vide cap. 11 not. 5.ª 
 
33 Não se arrematam; vendem-se particularmente, cit. Alv. 
 
34 Mor. L. 6.° cap. 8.° n. 6 e Silv. á Ord. cit. ns. 2 a 10 fasem certas limitações 
perfeitamente sensatas, e adoptadas em parte por Per. e Sous. na not. 814 sendo as 
seguintes: quando a divida provém da renda da propriedade onde os animaes trabalham, 
ou são usados os instrumentos, ou quando são superabundantes. O Cod. do Proc. Port. 
art. 816 parag. un. exige que tenham sido obrigados á divida expressamente. 
 
35 A Prax. Bras. diz, e a nosso ver com rasão, que esta limitação se refere só as 
sociedades commeciaes, pois que se o devedor possuir bens em commum com outro 
socio não commerciante, póde penhorar-se e arrematar-se a sua parte respectiva assim 
em commum sem que o outro socio possa impedir a execução, e o arrematante ou 
adjudicatario fica na mesma communhão emquanto não ha partilha — E’ a opinião de 
Silv. á Ord. L. 3.° tit. 86 § 17 n. 78. 
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3.° A totalidade do navio por divida particular do comparte, 

podendo porém fazer-se a penhora no valor do quinhão do devedor, sem 

prejuiso da navegação, prestando fiança os mais compartes. Cod. cit. art. 

483, Regul. cit. art. 499. 36 

4.° As machinas, instrumentos e semoventes que forem 

effectivamente empregados nas fabricas de mineração de assucar e 

lavoura de canna, salvo sendo penhorados com as proprias fabricas e 

terras, para pagamento de divida não hypothecaria, ou havendo renuncia 

do executado e sua mulher, quando a divida é d’aquellas que importam 

hypotheca legal. L. de 30 de Agosto de 1833, Alvs. de 6 de Julho de 1807 

§ 2.° e 21 de Jan. de 1809 § 2.°, Decr. n. 5453 de 26 de Abril de 1865 e 

L. n. 1237 de 24 de Set. de 1864. 

5.° Os bens do fiador e principal pagador, se não tiver sido 

demandado conjunctamente com o afiançado. Ord. L. 4.° tit. 59, 3.° tit. 

37 § 2.° e tit. 92. 

6.° Os immoveis hypothecados salvo pelo credor hypothecario, 

a não ser por insolvencia do devedor hypothecario, quér seja quér não 

commerciante. Decr. cit. art. 239 § 5.° 

7.° Os immoveis hypothecados, pelos credores de hypothecas 

geraes anteriores, sem excussão previa de todos os bens do credor 

cominam. L. cit. art. 14 § 3.° 

8.° As apolices da divida publica a que a lei que auctorisou a 

sua emissão tenha concedido esse favor, sem o consentimento do 

executado proprietario d’ellas. L. de 15 de Nov. de 1827 §§ 35 e 36. 37 

                                                 
36 Per. e Sous. notas 814 e 828 ensina formulas obsoletas de fazer a penhora em navios 
levando-lhes o leme e as velas para o deposito. Teix. de Fr. deixou ficar este 
anachronismo. 
 
37 Declaramos aqui mui francamente que a redacção dos arts. 35 e 36 da L. de 15 de 
Novembro de 1827, nos suggere serias duvidas sobre a generica interpretação que se lhe 
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tem dado e que vendo-nos preplexos entre estas duvidas e a opinião geral procurámos 
profundar o assumpto. 
Essas duvidas já a alguém ocorreram ha muitos annos como testemunha o Aviso n. 112 
de 14 de Setembro de 1848 o que resolveu tanto quanto um aviso pode resolver.— E 
diremos de passagem que não reconhecemos auctoridade nenhuma interpretativa a 
semelhantes actos do executivo quando tem referencia a qualquer lei, e apenas lhe 
concedemos a auctoridade doutrinal que mereçam segundo as rasões em que se fundem. 
Que a lei é susceptivel da duvida, que tão peremptoriamente diz o aviso nunca ter sido 
suscitada, não póde contestar-se. 
Em todas as suas disposições, quando se refere ás apolices creadas por ella diz sempre 
as apolices, emquanto que no art. 36 emprega a expressão d’estas apolices e como o 
adjectivo demonstrativo — d’estas — significa em boa grammatica, a relacão de 
proximidade com a cousa de que se está tractando, não é absurda a suspeita de que a 
opposição a que se refere o art. 36 possa ter uma relação intima com as apolices de que 
tracta o art. 35 — isto é, as possuidas por estrangeiros. 
Depois desta data suscitou-se outra questão aliás importante de que dá noticia o Aviso 
de 16 de Agosto de 1859, que foi resultado de consultas da Secção da Fazenda do 
Conselho d’Estado, consulta que não versou sobre o assumpto acima exposto mas sobre 
outra especie interessante.—Tractava-se nada menos do que de uma deprecada dirigida 
á Caixa d’amortisação pelo Juiz da 1.ª vara do commercio da corte, para não serem 
transferidas para J. M. dos Santos, apolices herdadas e que lhe tinham sido penhoradas 
por Gauthier. 
A fonte de que nasceu este aviso é a resolução de consulta seguinte: 
Resolução de 6 de Abril de 1859.—Manoel José dos Santos, por sua mulher, teve em 
partilha por morte de seu sogro cinco apolices. Julgadas as partilhas por sentença sem 
embargos ou opposição requereu á caixa que lhe fossem transferidas. Apre-1 sentou-se 
ao mesmo tempo á caixa uma deprecada do juiz do commercio da 1.ª vara, rogando que 
não se fizesse transferencia das mesmas porque J. V. Gauthier, em execução da 
sentença contra aquelle, tinha já penhorado os bens que lhe coubessem em partilha do 
sogro e entre os quaes estão as apolices. O corretor duvidou. O Procurador da Corôa 
disse: Á Junta da Caixa não compete jurisdicção contenciosa para proferir julgamento 
entre esses dous litigantes, aos quaes cumpre liquidar seus direitos perante as justiças 
do Estado d’onde pende a final discussão, e só por uma deprecada legal, especial e 
expressa para o caso, emanada do competente executor do julgamento definitivo, sobre 
este litigio, póde proceder-se á transferencia das apolices n’esta repartição para sua 
responsabilidadde, porque a este respeito póde-se considerar como neutral e puramente 
passivo segundo o seu regimento. — Entendo que poder-se-ha mandar cumprir a 
depreenda para suspensão da transferencia. Campos. 
A secção informou: 
Em face da lei que se acha em vigor entende a Secção que não cabe ao poder executivo 
interpretal-o no sentido do officio do Conselheiro P. da Corôa, embora fundada em boa 
rasão.—E de parecer que se leve ao conhecimento da assembléa geral a duvida suscitada 
para que seja resolvida como justo fôr.— M. d’Abrantes.—Itaborahy.— Jequetinhonha. 
Estamos longe da formula interpretativa ou antes imperativa que se arrogou o signatario 
do Aviso do 1848, e fica bem claro que o Conselho de Estado, entendeu que a lei 
precisava de interpretação, e que era fundado em boa rasão o parecer do P. da Corôa 
que consentia que se cumprisse a deprecada resultado da penhora, e que a Junta da 
Caixa não tinha competencia para recusar-se a cumpril-a. 
Não apparece aqui a outra especie, da correlação entre os arts. 35 e 36 da lei; mas surge 
uma outra questão momentosa que aliás nunca foi resolvida pelo puder competente. 
Prosigamos. 
A redacção do art. 37 da lei, quando não se queira considerar complementar do art. 35, 
parece estar longe de significar que as apolices não são penhoraveis, parecendo antes 
que não são embargaveis, e mesmo assim, tem uma forma tão obstrusa e tão afastada 
da terminologia forense e juridica, que é necessario muito boa vontade para deduzir d’ahi 
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a these seguinte “As apolices e seus juros não podem ser penhorados ou embargados 
sem consentimento do possuidor”.  
N’esta dubiedade, o querendo saber a rasão das cousas, procuramos a fonte mais solida 
de interpretação, para perscrutar qual a mente do legislador, que é elemento supremo de 
interpretação. Prior at que potentior est quam vox mens dicentis L. 7.° fl. de suppl. leg. 
No projecto do governo, não apparecem semelhantes disposições, mas na segunda 
discussão, em 10 de Setembro, surgiram os seguintes additivos: 
“As apolices da divida publica pertencentes a estrangeiros são livres de sequestro no 
caso de guerra. Calmon. 
“Não será admittida opposição a transacções de apolices ou aos seus pagamentos ou dos 
juros senão nos dous unicos casos: 1.° ser formada pelo proprietario da apolice — 2.° de 
ser formada pelo proprietario devedor á F. P. Vasconcellos.” Approvados salva a 
redacção. 
Em 21 de Outubro abre-se a terceira discussão: o Sr. Maia ao art. 23: acrescente-se 
depois da palavra sequestro — e represalias, art. 24 supprima-se a parte d’elle desde as 
palavras senão dos dous até ao fim e redija-se assim “senão no caso de ser feita a 
opposição pelo proprio possuidor”. Approvadas ambas as partes. 
Eis a genese dos dous artigos. 
Na primeira discussão do projecto do governo houve largo debate; mas os dous artigos 
não existiam ainda. Desde que elles foram postos em discussão, os annaes são de uma 
esterilidade completa, e limitam-se a relatar o que se fez e não o que se disse. 
Ignoramos o que houve no Senado; houve emendas que voltaram á camara que as 
approvou, declarando-se que houvera engano na redacção. 
Em 15 de Novembro, vespera do encerramento das camaras, é sanccionada a lei. Não se 
descobre como foi que as apolices do additivo de Vasconcellos, se transformou em estas 
apolices do art. 36. 
O que é verdade e resulta da primeira discussão e do fim da lei, é que a creação das 
apolices era para pagar a divida ingleza, e que se levantou grande celeuma contra ella 
por parte de alguns deputados entre os quaes Cavalcanti, que, na sua linguagem chã, 
disia que não comprehendia como queria pagar assim as suas dividas, um paiz que não 
sabia o que havia de comer no dia seguinte; que ninguem quereria empregar seus 
capitães com tão insignificante juro. Sob estas impressões appareceram os additivos e é 
claro que se tractava de armar aos capitaes inglezes para pagar a divida ingleza. 
Mas, suppondo que a intenção da camara fosse isentar as apolices de embargos e 
penhoras, como se explica que Vasconcellos, Calmon e Maia jurisconsultos, se 
arredassem por tal modo da phraseologia juridica, e exprimissem as suas idéas por uma 
periphrase tão excentrica, abandonando a terminologia vulgar do foro, em vez de 
diserem terminante e claramente: “as apolices e seus juros não estão sujeitas a 
embargos ou penhoras”,  e enunciassem idéa tão simples de um modo tão nebuloso? 
O certo é que nunca se realisou o pensamento indicado na Resolução de consulta de 
levar o caso ao conhecimento do corpo legislativo, e o governo tomou a si, segundo o 
uso e abuso costumeiro, remover duvidas interpretando leis em regulamentos e avisos, 
quando não as deroga ou revoga. 
Começou por determinar no art. 23 do Regul. n. 5454 de 5 de Novembro de 1873, 
usando da auctorisação para reorganizar a Caixa de amortisação, que a opposição ao 
pagamento dos juros ou á transferencia das apolices, não poderia ser feita senão pelo 
possuidor d’ellas seja este nacional ou estrangeiro. 
Aqui vê-se a intenção de afastar duvidas que nos assaltaram ao estudar a fundo a lei. 
Vieram depois os seguintes: 
Av. n. 349 de 28 de Junho de 1879, declara terminantemente serem impenhoráveis as 
apolices e os juros, por acções e execuções entre particulares. 
Diz elle: 
Que a penhora deprecada infringiria a disposição do art. 36 da Lei de 15 de Novembro de 
1827 que não admittindo opposição de outrem que não o possuidor das apolices á 
transferencias dellas ou ao pagamento dos juros, senão no caso do Aviso de 14 de 
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Setembro de 1848, isenta as apolices aos juros do embargo ou penhora por acções ou 
execuções entre particulares. 
É verdade que o aviso admitte como excepção ao preceito da lei, casos que aliás se não 
podem presumir, e que quando se derem, deve a prova acompanhar a precatoria para 
embargo ou penhora. 
O privilegio, finalmente, conferido ás apólices no referido art. 36 teve e tem por base 
altos interesses publicos, sendo por conseguinte necessario lei expressa e especial para 
que o referido privilegio se possa considerar revogado; e portanto não póde auctorisar a 
penhora a disposição do art. 512 § 2.° do Decr. 737 de 25 de Novembro de 1850 que 
póde applicar-se a quaesquer titulos da divida publica e papeis de credito do governo, 
menos ás apolices da divida consolidada nos termos d’aquella lei, e em seu cumprimento 
e da mesma fórma emittidas. 
O outro Aviso é o de 9 de Outubro de 1879. 
Confirma este: — que os principios consagrados no Av. de 28 de Junho ultimo, são 
exactos, e os meios que estabelecem a regra geral seguivel no assumpto vertente foi, 
que a Lei de 1827 querendo por motivos do mais alto interesse publico proteger a 
emissão das apolices que mandou realisar para consolidação da divida publica interna, 
concedeu-lhes além de outros, o privilegio do mencionado art. 36 o qual conferindo um 
favor que hoje constitue um direito adquirido, não podia ser nem foi revogado 
indirectamente pelo Regul. de 25 de Novembro de 1850 cuja disposição não cogitára das 
apolices emittidas nos termos da Lei de 1827, que entretanto não podia querer auctorisar 
com isso os artificios da fraude, nem permittir a jactura dos credores; e é por essa razão 
que o privilegio não é applicavel aos casos de não ter o devedor outros bens ou de haver 
convertido dolosamente todos os que possuisse em apolices para evitar o pagamento 
fraudando o credor. 
Estas duas peças officiaes affirmam a existencia do privilegio das apolices o qual tem por 
base altos interesses publicos, argumento, este que a nosso ver é o unico sustentaculo 
da doutrina. 
Ha porém um topico no Av. de 9 de Outubro, que chama especialmente a attenção. 
O Av. de 14 de Setembro de 1848 considerava apenas derogavel o privilegio, se o 
devedor á fasenda publica houvesse convertido os bens em apolices para fraudal-a; o de 
9 de Out. de 1870 não limita a derogação ao facto de ter o devedor alienado os bens e 
convertido seu producto em apolices para dolosamente fraudar os credores, mas ao caso 
de não ter o devedor outros bens. 
Por uma parte os avisos a interpretarem a lei, a darem como certo um privilegio que 
positivamente não é certo, a argumentarem sempre com petição de principio; e por 
outra a faserem excepções. 
Estas, ao principio, limitaram-se a favorecer a F. N., depois extenderam-se ao facto da 
conversão dolosa dos bens em apolices; e finalmente não existe o privilegio, quando o 
devedor não tem outros bens em que se lhe possa faser penhora. 
Por ultimo surgiu o recente Regul. 9470 de 14 de Fevereiro de 1885, que contem novas 
disposições entre as quaes se torna notavel a do art. 3.° § 3.°, que determina ser da 
competencia da Junta da Caixa da amortisação, resolver os negocios de transferencia, 
amortisação e pagamento dos juros de apolices que offerecem contestação ou duvida, ou 
versarem sobre questões de direito. 
Eis a junta senhora absoluta, e repellida a intervenção do poder judiciario, ficando ella 
com a faculdade discricionaria. 
No art. 105 renova a materia de opposição, excepto emquanto ás apolices que estiverem 
garantindo a responsabilidade para com a fasenda geral, provincial ou municipal, e 
referindo-se ao art. 23 do Decr. 5454 acima citado, que não diz tal cousa. 
E tambem as que representam bens dolosamente convertidos para fraudar a fasenda 
publica, e illudir execuções fiscaes. Aqui faz referencia á Ordenação 112 de 1848, 
fasendo saber que isso que nós chamamos aviso e que na collecção da legislação figura 
como tal, não é um simples aviso como lhe chama o proprio Aviso de 28 de Junho de 
1879, mas uma ordenação. 
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ART. 94 

Em todos os casos em que os ordenados, tenças, pensões, 

soldadas ou salarios vencidos, passarem por morte do que os devia 

perceber para o patrimonio dos herdeiros, fica essa importancia sujeita ás 

                                                                                                                                                         
E finalmente as que o possuidor houver caucionado ou dado em penhor tendo depois 
faltado ás condições pactuadas; referindo-se ao art. 23 do Decr. 5454, e ao Aviso de 9 
de Outubro de 1879, que não tem, segundo a nova qualificação burocratica, as honras de 
ordenação. 
Mas o art. 22 do Decr. 5454, disia: as apolices que o proprio devedor tiver caucionado, 
quando por faltar elle á clausula da caução, haja opposição auctorisada pelo poder 
judiciario; e eliminando o novo regulamento esta importante condição, investindo a Junta 
no art. 3.° dos poderes de conhecer das questões de direito, deixa-nos em verdadeira 
perplexidade, sobre qual será d’ora avante a entidade competente para resolver as 
questões que surgirem a tal respeito. 
Eis o estado actual da legislação sobre o assumpto, e quer a L. de 1827, deva entender-
se como se nos figura, quér não, o que é exacto é que será inutil qualquer tentativa de 
penhora em apolices.  
Dando pois como assentado que ellas são impenhoraveis, sem consentimento do 
proprietario, daremos a solução de algumas hypotheses que sobre o assumpto podem 
dar-se, resultantes do facto da inviolabilidade d’esses titulos, que de tal privilegio gosam 
em França pelas Leis de 8 nivose anno 6.° ( 28 de Des. de 1797) art. 4.° e 22 floreal 
anno 7.° (11 de Maio de 1799), e de que os commentadores franceses dão noticia. 
1.° O principio da inviolabilidade das apolices, é applicavel só a todas as que sejam ou 
tiverem sido creadas com a determinação expressa de gosarem d’esse privilegio, e não a 
outras. 
2.° Não é permittida tambem a penhora de apolices em poder de uma companhia de 
seguros ou outra qualquer, que segundo seus estatutos deva faser os pagamentos 
n’esses titulos. 
3.° Morrendo o proprietario das apolices, os credores d’elle e dos herdeiros não podem 
faser penhora n’ellas para pagamento das dividas. 
4.° Não póde tambem o credor faser penhora no direito e acção que o devedor possa ter 
a uma herança, para se pagar por apolices que n’essa herança possam pertencer a esse 
herdeiro devedor. 
5.° Tambem não pode o credor de uma herança arrecadada como de ausentes ou julgada 
vacante. 
6.° Se o herdeiro não acceitou a herança a beneficio de inventario, os credores tem 
direito de faser penhora n’essas apolices; e se o herdeiro as alienar, os credores têm o 
direito de haver do herdeiro o capital e juros das apolices que alienasse. 
7.° Os capitaes e juros de apolices vendidas, e existentes em mão de terceiro, podem ser 
penhorados na mão d’esse terceiro por divida do devedor que as alienou. 
Esta especie tem sido mui debatida havendo julgados em contrario, nos tribunaes 
franceses. 
8.° A capitalisação da fortuna do devedor em apolices, com o fim de fraudar os credores, 
não ficando com outros bens penhoraveis com que possa pagar, é nulla, e póde faser-se-
lhe penhora nas apolices. 
Esta disposição entre nós nasce do Alv. de 13 de Março de 1797 § 5.° mas só emquanto 
aos devedores á F. P. e é d’ahi que naturalmente derivou a interpretação do aviso em 
que já fallamos, e esta especie já tem sido julgada assim entre nós com referencia á 
alienação em detrimento de particulares. 
 



Monographia Juridica e Pratica das Execuções de Sentenças em Processo Civil 
 

 
 

59

dividas. Arg. do Decr. de 13 de Des. de 1782, Dalloz Jurisp. Gen. saisie 

arret 177. 38 

                                                 
38 Comparando-se o nosso texto, na parte relativa aos bens passiveis de penhora 
absoluta ou relativa, com o de outros auctores que depois de Per. e Sous. se tem 
occupado d’este assumpto, encontra-se sem duvida muita divergencia; e como a nossa 
auctoridade não possa aspirar a competencias e menos ainda a primasias, precisamos de 
justificar as exclusões que fisemos, para que os practicos avaliem se procedemos 
correctamente. 
Além das excepções da Ord. que aliás são limitadas, e das que forem creadas pelos 
reinicolas por inducção e identidade de rasão, as excepções, á regra geral de que todos 
os bens do devedor respondem pelas dividas, derivam da legislação promulgada desde a 
segunda metade do seculo XVIII. 
Muitas d’essas excepções provieram da catastrophe que encheu de ruinas a capital da 
metropole, e outras nasceram do espirito proteccionista das industrias e profissões, que 
domina a legislação pombalina e que sobreviveu á queda do famoso chanceler. É claro, 
pois, que devem ser admittidas actualmente com muita reserva. Per. e Sous. escreveu o 
seu magnifico tractado que tem servido de padrão aos que após elle tem escripto sobre o 
processo civil, em época em que algumas d’essas leis eram vigentes, ou proximamente a 
ella. Alm. e Sous., que publicou o seu trabalho sobre Execuções por Sentença em 1819, 
e as Segundas Linhas em 1817, abandonou já algumas das exclusões d’aquelle ao passo 
que nos tractados posteriores e ainda recentes, continuam a ler-se ainda, algumas das 
excluidas por este, o que se explica por ser menos lida a obra de Alm. e Sous. emquanto 
que a do Per. e Sous. tem gosado sempre tal respeito que, no diser de Teixeira de Fr. 
tem sido o nosso verdadeiro codigo do processo, como foi em Portugal, embora durante 
um periodo menor, porque alli começaram as reformas da lei do processo pelo Decr. de 
19 de Maio de 1832 que se completaram pelo codigo de 1841, que vigorou até o actual, 
sem que não obstante deixasse de ter a primasia como consulta, em casos omissos ou 
duvidosos. 
Explica isto o respeito quasi supersticioso com que se tem conservado nos tractados 
posteriores, certas exclusões que positivamente não podem vigorar, e outras que elle 
empregou com menos critica, superstição a que não escaparam mesmo os codificadores 
do Reg. Com. onde figuram algumas que n’elle adquiriram os foros de lei. 
Para justificar pois o nosso procedimento citaremos algumas. 
Materiaes para obras. Cita Per. e Sous. o Alv. de 12 de Maio de 1757. — Este alvará dá 
providencias a respeito das fabricas de cal, tijolo e telha, e madeiras para as obras da 
reedificação de Lisboa, prohibindo os atravessadores, e determinando que se não possa 
embargar, apenar, ou por qualquer fórma constranger pessoa alguma das que trabalham 
n’essas fabricas para transportarem os materiaes para essas obras; que se não possam 
embargar matos ou lenhas das que se costumar gastar nos fornos, e que os obreiros, 
carros, barcos e bestas, não possam ser embargados ou apenados emquanto, sem dolo, 
andarem empregados n’esses serviços. Todos sabem o que na verdadeira accepção signi- 
ficava embargar e apenar homens. Basta ler isto para se conhecer a incongruencia da 
prohibição da penhora nos materiaes para obras, fundada no alvará citado. A vigorar 
este, é de rigor que por identidade de razão, e nos casos occurrentes, vamos faser re- 
surgir outras disposições provocadas com o mesmo fim, taes como as LL. de 12 de Maio 
de 1758, 15 de Junho de 1759, 21 de Janeiro de 1766, 23 de Fevereiro de 1771, 7 de 
Desembro de 1772 e outras que se referem todas á reedificação de Lisboa. 
Embarcações de alto mar, em absoluto. Alv. de 3 de Maio 1802 § 10. 
Este alvará foi promulgado com vistas de promover a industria das pescarias, e isentando 
de penhores os barcos que se destinavam a essa industria: mas ainda assim com 
limitações. — Cremos estar revogada pelo Cod. Com., e quando assim não fosse, referir-
se-hia o privilegio sómente, segundo a lei, ás embarcações de pesca do alto mar — non 
enim in exorbitantibus fit extensio ex identitate rationis, diz o brocardio. 



Monographia Juridica e Pratica das Execuções de Sentenças em Processo Civil 
 

 
 

60

                                                                                                                                                         
Teares dos fabricantes de seda. Alv. de 5 de Outubro de 1792. 
Esta excepção pertence ao grupo das muitas que foram promulgadas para proteger 
certas e determinadas industrias, e mui especialmente esta, que já tinha merecido outros 
favores pelas Leis de 20 de Fevereiro de 1752, e 6 de Agosto de 1757, concedendo 
aquella ao lavrador que lavrasse annualmente tres arrobas de seda, e d’ahi para cima, o 
direito de eleição para os cargos que exigiam nobresa. 
Em diversos sentidos se concederam, certos privilegios ás fabricas de cal, de chapéos, 
atanados, gomma polvilho, folheta de ouro para tecidos, cravação de diamantes, louças 
finas, caracteres typographicos, etc. 
Se o privilegio das fabricas de seda prevalece hoje, deve prevalecer tambem o que lhes 
concedeu a Lei do 12 de Junho de 1794 que lhes deu preferencia em concurso de 
credores. 
Per. e Sous., e os que o copiaram, esqueceram-se porém do que o privilegio não era 
absoluto, porque as fabricas podiam ser penhoradas nos rendimentos, deixando a terça 
parte d’elles para o fabricante, quando a execução procedesse de divida proveniente da 
compra da fabrica. 
Salarios de actores dramaticos. Per. e Sous. não falla n’esta especie que apparece na 
Consol. Rib. e a que Teix. de Pr. se referia sem commentario nas notas a Per. e Sous. O 
Alv. de 17 de Junho de 1762, que se cita para justificar esta excepção, auctorisou os 
estatutos de uma companhia que se organisára para explorar os theatros de Lisboa 
durante 10 annos, o em que se concedia o privilegio aos comediantes e dansarinos, de 
não poderem ser presos, sem auctorisação do inspector dos theatros, Não tem valor 
algum actual. 
Salarios de trabalhadores de obras publicas. O Alv. de 16 de Março de 1775, diz “ Os 
salarios dos artifices e serventes que trabalham por jornal assim como nos arsenaes do 
executivo e marinha, como nas obras publicas da cidade de Lisboa e seu termo “. Não é 
licito generalisar privilegiou. 
No processo critico de selecção que poderiamos levar mais longe, guiamo-nos pelos 
preceitos hermeneuticos de uso constante em casos taes. 
As leis que derogam o direito commum interpretam-se de maneira que não se appliquem 
além das suas disposições, nem se tirem consequencias para casos a que ellas não a- 
ttenderam. Domat Theor. da Interpr. das leis.  
Identidade de rasão, não é a semelhança de rasão, admittida pela Ord. L. 3.° tit. 69 pr., 
tit. 81 § 2.° e outros; identidade de rasão é ser a mesmissima rasão Corr. Tell. Com. á 
Lei de 18 de Agosto n. 181. 
Privilegio não existe sem ser expresso, nem se extende a outrem senão áquelle a quem 
foi concedido. Ord. L. 1.° tit. 66 §§ 43 e 46, L. 3.° tit. 38 §§ 5.° e 6.°, tit. 80 § 3.°, Alvs. 
de 10 de Fever. de 1750 § 4.° e de 30 de Set. de 1786, Ass. de 2 de Des. de 1791. 
“ Statuta quæ manifesto temporis in lege fuere, at que ex occasionibus reipublicæ tunc 
invaluentibus natæ, mutata ratione tempore satis habent si se in propriis casibus 
sustinere possint: preposterum autem esset, si adversus omissos nullo modo trahentur. 
In casibus omissis deducenda est norma legis, similibus; sed caute adque cum judicio. “ 
Fr. Bacon aphor. caps. 11 e 15. 
A regra geral é que cada um pague o que deve pelos bens que tem, sendo sempre 
odiosas as excepções que por motivos especialissimos a lei determina, e esse mesmo 
caracter odioso inhibe o interprete de lhe dar qualquer elasticidade. 
O Cod. do Pr. Port. foi mui parco em excepções, tractando sempre de as harmonisar com 
os interesses respeitaveis dos credores. 
As leis francezas ainda são mais avaras de excepções, e quando se tracta da saisie 
execution que corresponde a nossa penhora em moveis, nada ha impenhoravel senão os 
vestidos do corpo e cama do executado e de sua familia, e nada ha que escape ás 
penhoras por alimentos fornecidos ao executado e sua familia. 
Serão isentos de penhora os subsidios de Senadores e Deputados? Estes subsidios não 
são de certo ordenados nem pensões que possam comprehender-se na immunidade que 
a estes concede a lei. Em França, onde os representantes da nação recebem a diaria de 
10$000 e á vista de cartão de presença, o Decr. de 10 de Fevereiro de 1848, tinha 
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ART. 95 

O executado póde renunciar os favores que a lei lhe concede 

em todos os casos em que ella não o prohiba expressamente, e guardadas 

as formalidades que ella exige. Arg. da Ord. L. 3.° tit. 72 § 1.° 

ART. 96 

Póde faser-se a penhora em dia feriado não sendo santificado. 

Decr. n. 1285 de 30 de Nov. de 1853 art. 2.° § 4.° 

ART. 97 

Só se póde fazer nova penhora: 

a) se a primeira foi annullada ou ficou sem effeito; 

b) se arrematados ou adjudicados os bens penhorados não 

ficou extincta a divida; 

c) se o exequente mostrar que os bens penhorados não estão 

livres e desembargados; 

d) occorrendo embargos de terceiro recebidos, sobre os bens 

penhorados, e querendo o exequente convolar a outros. Ord. cit. tit. 86 § 

17 in fin., Mor. L. 6.° cap. 9.° ns. 92 e 93; 39 

                                                                                                                                                         
concedido esse favor, que foi revogado pela Lei de 15 de Março de 1849, tornando o 
subsidio penhoravel, na totalidade. Durante o segundo imperio, pelo Decr. de 24 de 
Março de 1852 foram isentas as dotações dos Senadores, e actualmente, segundo a Lei 
de 30 de Novembro de 1875, nem aquelles nem estes são privilegiados. O Cod. Port. não 
os exceptua. 
39 A Ord. citada impõe a pena de prisão; como porém actualmente não vigora esta parte 
penal no caso de não dar o executado outros bens á penhora, a consequencia é poderem 
penhorar-se outros, se o exequente quiser, desde que surgem embargos de terceiro. Per. 
e Sous. not. 826 concedo a faculdade de convolar a nova penhora no caso de os bens 
arrematados estarem implicados com outras dividas, o que nos parece erro, não podendo 
comprehender que depois do arrematados os bens, se possa abandonar a penhora de 
que é consequencia a arrematação e convolar para outra. O certo é porém que Teix. de 
Fr. reproduziu na sua not. 767 o que além escrevera aquelle, acrescentando-lhe só o que 
diz a Prax. Brasil, sobre especie diversa. 
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e) se pela avaliação ou por outro meio concludente se 

conhecer que a propriedade penhorada é de valor do dobro da divida, 

tendo o executado outros bens de valor proporcional a ella, podendo 

convolar a outros, ou faser penhora logo nos rendimentos; 40 

f) se a cousa penhorada pereceu ou foi roubada durante o 

periodo em que a perda é por conta do executado. Vide cap. 11 not. 18. 

ART. 98 

Pelo acto da penhora o executado não perde o dominio e 

posse juridica da cousa penhorada, e apenas fica privado da posse 

material ou retenção. LL. 6.° e 9.° Cod. de pign. act. Inst. quibus. mod. re 

contrahit oblig. paragrapho ult., Ord. 4.° tit. 10 § 1.° 

 

 

                                                                                                                                                         
Convencemo-nos de que effectivamente ha erro typographico na nota de Per. e Sous. já 
pela excentricidade da opinião, já porque na nota 792 elle dissera bens apprehendidos 
em vez de arrematados citando exactamente Posth. e Silv. nos mesmos lugares que cita 
na outra nota. 
Mor. e outros não limitam a faculdade ao caso de embargos de terceiro possuidor nem ha 
rasão para isso, sendo antes mais forte a rasão, sobrevindo embargos de terceiro senhor 
ou fundados em dominio da cousa penhorada. 
O Cod. do Pr. Port. admitte a nomeação do exequente havendo embargos de terceiro 
recebidos, art. 814 4.°; o Cod. Argentino diz “ la deduccion de qualquiera terceria será 
bastante fundamento para que se amplie y mejore el embargo, si el actor lo solicitare. 
O Report. tambem não restringe a faculdade só aos embargos de terceiro possuidor, 
disendo: embargos de terceiro na execução em que diz que a cousa penhorada é sua, faz 
que se torne a penhorar o condemnado. Vide cap. 16 nots. 2.ª e 5.ª 
 
40 Pensam alguns e a Relação da côrte assim o julgou, em accordão transcripto na Rev. 
Jur. de 1866 pag. 166 que só depois da avaliação se pode conhecer se os bens 
penhorados são excessivos ou desproporcionados á divida. 
Em regra parece que assim deve ser, mas ha casos em que a prova é facil de faser ao 
primeiro aspecto e de plano, sem necessidade de avaliação. Na corte onde a propriedade 
immovel é tributada proporcionalmente ao rendimento, é facil, pelos conhecimentos do 
imposto predial, e ainda por outros meios evidentes, quaes os contractos de 
arrendamento, conhecer desde logo a desproporção entre a divida e o valor evidente do 
predio penhorado, e em tal caso não ha rasão alguma para que o juiz conhecendo de 
plano a verdade, não attenda á reclamação do executado, mandando redusir a penhora a 
seus justos limites, o que está perfeitamente de accordo com a Ord., sem ser necessario 
provocar embargos que podem evitar-se. 
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ART. 99 

Pela penhora são os bens tirados do poder do executado e 

postos em deposito judicial pela fórma seguinte: 

O dinheiro, alfaias e peças de ouro e prata, pedras preciosas e 

titulos de credito, devem ser recolhidos, aos cofres do deposito publico na 

Côrte e capitáes das provincias. L. 369 de 18 de Set. e Regul. 131 de 1.° 

de Des. de 1845, Decr. n. 498 de 22 de Jan. 1847. 

ART. 100 

Os outros moveis e os semoventes, devem ser recolhidos ao 

deposito geral onde o houver, salvo se as partes concordarem em deixal-

os entregues a pessoa de sua escolha, ou se o exequente consentir que 

fiquem em poder de qualquer depositario; os bens de raiz devem ser 

entregues a depositario abonado. Ord. cit. tit, 86, Alv. de 21 de Maio de 

1751, Decr. de 7 de Des. de 1757, L. de 20 de Junho de 1774, L. de 17 de 

Junho de 1778. 

ART. 101 

Não podem os bens ficar em poder do executado sem 

consentimento do exequente, nem por si nem por outrem, ainda que 

queira obrigar-se como depositario; salvo se apresentar um fiador que se 

obrigue á entrega da cousa penhorada quando lhe for exigida, com a 

responsabilidade de depositario judicial. No sequestro por divida 

hypothecaria, ouvido o credor, póde o devedor ficar depositario 

obrigando-se pelos fructos e rendimentos. Ord. L. 1.° tit. 28 § 1.°, tit. 61 

§ 6.°, L. 4.° tit. 49, Decr. n. 3453 de 26 de Abril de 1865 art. 275 § 2.° 41 

                                                 
41 Per. e Sous. not. 827 e a Consol. Rib. que a copiou no art. 281, citando Mor. L. 6.° 
cap. 12 n. 47 disem: póde porém abonar um depositario, ficando n’este caso sujeito á 
prisão em falta d’este. Mor. não diz isto mas o contrario: secundum est cum debitor 
fideijussorem præstat qui se obliget rem in judicio representare.— Azev. n. 52, o que em 
vulgar quer diser quando o devedor apresentar um fiador que se obrigue a entregar a 
cousa em juiso. E na verdade é isto o mais consoante á lei, que não acha o devedor 
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ART. 102 

E’ prohibido aos officiaes ficarem com os objectos penhorados 

em seu poder, e se o fiserem, ficam subjeitos ás penas do depositario do 

juiso. Ord. L. 1.° tit. 28 § 1.°, tit. 61 § 6.° e L. 4.° tit. 49. 

ART. 103 

Se houver de faser-se penhora em divida que um terceiro 

deve ao executado, se o devedor confessar e assignar o auto de deposito, 

fica na posição de depositario judicial; se confessa a divida, mas não quer 

assignar como depositario, lavra se o auto e os officiaes fasem a penhora 

na mão d’elle, intimando-o para não pagar a divida ao executado, sem 

mandado do juiso, penhorando-se o direito e acção. Almd. e Sous. § 110, 

Per. e Sous. nots. 824 e 779. 

ART. 104 

O acto do deposito e a responsabilidade que d’ahi resulta ao 

depositario, prova-se pelo auto lavrado pelos officiaes e pela assignatura 

do depositario; mas se elle não souber ou não quiser assignar, assignado 

o auto por duas testemunhas, produz o mesmo effeito. Arg. da Ord. L. 1.° 

tit. 24 § 21, Prax. bras. § 377 not. 42 

                                                                                                                                                         
capaz de ser depositario, e que de certo não o considera tambem capaz de ser fiador 
d’elle, sendo absurdo que como fiador se obrigasse quando como responsavel directo a 
lei não quer que elle fique obrigado.— Se o fiador do depositario pelo facto de o ser, fica 
sujeito á pena de prisão, a fiança é uma superabundancia.— Se Per. e Sous. quiz adoptar 
a opinião de Mor. errou na traducção do præstare fideijussorem, que não póde ser 
abonar um depositario; se quiz exprimir a sua opinião errou, por ser contraria á lei.— 
Que o executado, inhibido pela lei de ser depositario seja admittido a ficar com os 
objectos, sob a responsabilidade de um fiador sujeito á pena de prisão, comprehende-se 
e é acceitavel. 
42 Teix. de Fr. na not. 768 correspondente á de n. 827 de Per. e Sous., transcrevendo o 
que dissera na Consol. das leis civ. art. 448 diz que quando o depositario não queira 
assignar não ha deposito. E mister faser a este respeito uma distincção que de certo 
modo faz Per. e Sous. na not. 824.— Diz aquelle, invocando a Ord. L. 1.° tit. 24 § 21, 
que sem assignatura do depositario não ha deposito, e por conseguinte, quando não 
assigna, o auto não lhe impõe as obrigações resultantes do deposito. — Em primeiro 
lugar achamos forçada a applicação da Ord. citada, e depois nada ha que possa impedir 
um acto essencial para a execução de uma sentença. E muito possivel, e até mui 
frequente, não encontrarem os officiaes pessoa idonea que queira voluntariamente 
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ART. 105 

Effectuada a penhora, os officiaes intimam o executado, e sua 

mulher, se a penhora tiver sido feita em bens de raiz, ou em direito e acção 

real, para no praso de seis dias desde a accusação, opporem embargos, e se 

não os opposerem serão lançados na audiencia immediata á expiração dos 

seis dias. Ord. L. 3.° tit. 47 e tit. 86 §§ 27 e 28, L. 4.° tit. 48 pr. 43 

                                                                                                                                                         
acceitar o encargo de depositario, e n’este caso os officiaes podem e devem impôr esse 
onus a quem esteja apto para o supportar, deixando assim de ser o deposito um quasi 
contracto que seria se fosse voluntario, para ser um munus imposto pelos agentes da 
justiça, para não ficar frustrado um acto essencial da execução, pela reluctancia ou pela 
ignorancia de quem não quer ou não sabe assignar.—Em taes circunstancias a 
assignatura de duas testemunhas dará ao acto o caracter de authenticidade e vigor que 
lhe impõe em muitas outras circumstancias do processo, em que a fé publica do 
funccionario firma a verdade do acto que elle attesta. 
Quando porém a penhora, recahe em divida de terceiro ao executado, a especie varia, e 
a opinião de Teix. de Fr. é perfeitamente correcta, não se dando as mesmas rasões. O 
devedor ao executado tinha para com elle obrigação de pagar-lhe a divida, mas não 
contratura a obrigação de lh’a pagar pelo meio violento que póde ser a consequencia do 
deposito, e não ha direito de lhe impor obrigações que elle não queira assumir 
voluntariamente. O fim da penhora é assegurar que essa divida não será paga ao 
executado, depois de penhorada, senão ao exequente se a penhora vingar, e esse fim 
está preenchido desde que o devedor confesse a divida e é intimado para não a pagar 
áquelle a quem a deve. Se quer assignar o auto, contrahe as obrigações de depositario, 
com todas as suas consequencias legaes; se não quer, não podem impor-se-lhe 
obrigações que não quer contrahir.— As posições são diversas, e é assim que na praxe 
se procede. 
 
43 Não temos lei que obrigue a faser accusação da penhora na primeira audiencia nem 
n’outra qualquer. Em todo o caso a penhora deve ser accusada porque os estylos do foro 
têm admittido a necessidade da accusação de todas as citações que importam pena de 
lançamento se o citado não practicar o acto sobre que versa a citação, e estylo antigo e 
bem qualificado serve não só para interpretar mas até para revogar a lei. (Ass. de 27 de 
Novembro 1711.) 
Se a penhora não se accusa na audiencia para a qual o executado foi citado, o que 
poderá seguir-se apenas é a necessidade de o citar de novo, mas nunca o ficar a penhora 
nulla ou circumducta. A Ord. L. 3.° til. 1.° § 18 não póde applicar-se ao caso porque a 
circumducção não póde dar-se fóra das hypotheses em que esta pode produsir a 
absolvição de instancia nos termos da Ord. L. 3.° tit. 14 pr. o que só se dá nas citações 
para o principio das acções e nunca para os incidentes. Se a penhora não é pois accusada 
na audiencia noticiada ao executado, terá de ser repetida a citação, e nem o executado 
póde requerer circumducção, nem o juiz impol-a. Alm. e Sous. Segun, linh. not. 204 e 
Mor. L. 6.° cap. 1.° n. 8. 
Diz Per. e Sous. not. 781 que se a execução é por acção pessoal, ainda que a penhora se 
faça em bens de raiz não é necessaria a citação da mulher, porque a L. de 20 de Junho 
não a exige, e que essa é a praxe do foro. Teix. de Fr. na not. 730 correspondente 
aquella diz que actualmente se practica o contrario Só por temor de nullidades o que não 
deixa de ser prudente, dando a entender que julga essa citação escusada. 
Que a citação da mulher é necessaria dil-o a Ord. citada no texto em termos explicitos, 
sem faser distincção da naturesa das acções, o que seria necessario averiguar seria se a 
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ART. 106 

Se a penhora recahir em parte de bens communs, devem ser 

intimados os co proprietarios. Mor. L. 6.° cap. 8.° n. 47. 

ART. 107 

No caso de, por qualquer circumstancia, ter de se ratificar 

penhora já feita, não é necessario accusar a ratificação para se 

assignarem de novo os seis dias, se a primeira tinha sido accusada. Doutr. 

da Rel. da Côrte, Aggr. de 23 de Março de 1874. 

ART. 108 

 E’ nulla a penhora em que não se guardam as solemnidades 

determinadas na lei. 

ART. 109 

Do despacho que suspende ou não os officiaes no caso do art. 

62 cabe aggravo de petição ou instrumento. Ord. L. 3.° tit. 86 § 20, Decr. 

5467 de 12 de Nov. de 1873 art. 6.° 

 

____________ 

                                                                                                                                                         
preterição d’essa formalidade induz nullidade ipso jure ou se, oppondo-a a propria 
mulher sem provar que da falta lhe proviera detrimento, prevalecerá a nullidade. Per. 
Mor. Peg. e Silv. seguem este parecer, citando em abono alguns arestos, e dando como 
principal rasão que, sendo a venda forçada em consequencia da penhora, é dispensavel a 
citação da mulher, o que nos parece nada provar, visto que a citação tem por fim 
habilitar a mulher a empregar qualquer remedio legal que obste a essa venda forçada 
que lhe póde ser prejudicial. Os que adoptam este parecer citam, além da Ord. cit. o 
voto divergente do aresto citado por Peg. e a que se refere o Report. vb. marido póde 
revogar. Embora a Ord. não disponha com clausula irritante, é certo que a L. de 20 de 
Junho, declara nullo o que se fiser contra o que ella determina, e é regra sabida. Alm. e 
Sous. depois de ter exposto esta controversia, conclue disendo ser praxe citar a mulher 
depois da arrematação para que allegue o que tiver contra ella, pelo simile da Ord. L. 3.° 
tit. 63 § 3.°, e se a mulher nada oppuser fica a venda solida. É praxe desconhecida entre 
nós, eo melhor de tudo é citar a mulher, desde que a penhora se faça em immoveis, na 
accepção juridica. 
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CAPITULO VII 

Depositario — Seus deveres e direitos 

ART. 110 

O depositario deve ter em boa guarda as cousas que lhe foram 

confiadas, receber as rendas que ellas produsirem, faser-lhes os concertos 

necessarios para a sua conservação, alugar as propriedades, empregar, 

em summa, na guarda, conservação e administração da cousa depositada, 

a solicitude e diligencia que empregaria em cousa propria. 

ART. 111 

Deve representar ao juiz a conveniencia de venderem-se os 

objectos que podem soffrer deterioração ou corrupção immediata, assim 

como a respeito dos concertos necessarios para a sua conservação, e 

todas as providencias necessarias para que os bens não fiquem 

improductivos, sob pena de responsabilidade por sua negligencia. Silv. á 

Ord. L. 3.° tit. 73 § 2.° ns. 38 e 43, Consol. das leis. art. 149 nota. 

ART. 112 

Se os bens forem semoventes, e as partes não lhe fornecerem 

mantença deve dar-lh’a; mas passados 10 dias, deve dar parte ao juiz 

para as fazer vender em praça. Dig. Port. 3.° art. 723.  

ART. 113 

Sendo perturbado na posse ou d’ella esbulhado, deve 

participal-o ao juiz, e em todo o caso, tomar a defesa dos direitos das 

partes no que lhe fôr possivel, podendo intentar o interdicto unde vi, se o 

executado o nomeou. Per. e Sous. not. 718, mor. L. 6.° cap. 12 ns. 48 e 

50, Cod. Civ. Port. art. 1451.     
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ART. 114 

      Deve protestar as letras vencidas e não pagas, ainda 

mesmo que não sejam endossadas, assim como empregar os remedios 

legaes para interromper a prescripção de qualquer titulo ou ação. Dout. 

Dos Avs. de 1 de Abril de 1867 e 14 de Out. de 1874.    

ART. 115 

Tendo-se offerecido voluntariamente para depositario, é 

responsavel pelos seus actos ainda por culpa leve . L. 1.ª Cod. Deposit. L. 

1.° §§ 35 e 40. Dig. eod. 

ART. 116 

Não póde alugar os bens depositados ao executado ou a pessoa de 

sua familia, nem por interposta pessoa. Arg. da Ord. L. 2.° tit. 53 § 8.°     

ART. 117 

Não póde empregar em serviço proprio os objectos 

depositados, nem emprestal-os, sob pena de responsabilidade criminal. 

Ord. L. 4.° tit. 76 Cod. do Proc. Cr. art. 603. 

ART. 118 

Se porém o executado fôr o depositario, por consentimento 

das partes, póde empregar os moveis em seu serviço pessoal. Dall. Jur. 

Gen. vb. saisie execut. n. 219. 

ART. 119 

Se tiver sido forçado a acceitar o deposito, não é responsavel 

pelos moveis penhorados, se lhe não forem postos em sua casa, ou em 

qualquer lugar em que estejam unicamente á sua disposição. Dall. Cod. 

do Pr. Fr. art. 603 n. 5, Silv. á Ord. L. 3.° tit. 68 § 8.° n. 12. 
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ART. 120 

Durante o curso dos editaes, é obrigado a mostrar os bens 

penhorados a quem os quiser examinar, e no dia da praça deve faser 

condusir os moveis para o local onde ella tiver de se faser, pagando o 

exequente as despesas do transporte, que lhe devem ser attendidas em 

regra de custas. Cod. do Pr. Port. art. 847. 

ART. 121 

Se os bens forem penhorados na mão do depositario, por 

mandado de outro juiz, os objectos já depositados continuam sempre sob 

a alçada do juiz que ordenou a primeira penhora, e só por mandado d’este 

póde o depositario entregal-os, ficando com esta entrega desonerado para 

com o outro juiz. Corr. Tell. Dig. Port. vol. 3.° art. 725, Regul. da Fas. art. 

211, Dout. de Aggr. da Rel. da côrte em 24 de Out. de 1874, e do Av. de 

30 de Ag. de 1865, Dec. do Supr. Tr. de 1 de Fev. de 1831. 

ART. 122 

Se a penhora foi em dinheiro que foi recolhido ao deposito 

competente, e sobre elle houver disputa de preferencias, embora fossem 

diversos os que o penhoraram, o depositario desonera-se fasendo entrega 

d’elle por deprecada do juiz que presidiu ao concurso, que por este facto se 

constitue juiz especial de todas as execuções que originaram as diversas 

penhoras, e tem obrigação de cumprir as determinações d’este, constando 

dos precatorios, a existencia do concurso. Per. e Sous. not. 868 in fin. 

ART. 123 

Logo que seja intimado para entregar a cousa depositada, é 

obrigado a effectuar a entrega, e se a não fiser é citado para fasel-o 

dentro do prazo de cinco dias, que lhe são assignados em audiencia. Se 

fôr lançado, e julgado por sentença o lançamento, não tendo recorrido, ou 
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não tendo provimento ao recurso, passa-se mandado de prisão contra 

elle. Ord. L. 4.° tit. 76 § 5.°, Corr. Tell. Interpr. das leis § 2.° 44 

ART. 124 

Deve restituir sempre a mesma especie recebida, qualquer 

que seja, salvo sendo dinheiro que lhe fosse entregue, sem determinação 

de qualidade. Dig. Port. 3.° art. 686.  

ART. 125 

Desde que incorre em mora da entrega da cousa depositada, é 

responsavel mesmo pelo caso fortuito que a faça perecer ou deteriorar. L. 

12 Dig. eod. 

ART. 126 

Não lhe póde servir de escusa para evitar a prisão, o querer 

entregar cousa igual á depositada, ou substituir e entrega por fiança ou 

dinheiro. Arg. da Ord. cit. tit. 76 § 5.° 45 

                                                 
44 Teix. de Fr. na nota 768 correspondente á not. 827 de Per. e Sous. reprodusindo o que 
dissera no art. 437 da Consolid. diz que só Alm. e Sous. Acc. Sum. § 448 soube conciliar 
a Ord. L. 4.° tit. 49 § 1.° com a do mesmo L. tit. 76 § 5.°, porque esta, referindo-se ao 
deposito extra-judicial, não tem applicação ao deposito judicial, e por isso se devem 
assignar nove dias ao depositario. É exacto que a Ord. tit. 76 se refere ao deposito 
convencional, mas é também exacto que aquella outra figura uma hypothese que hoje 
felizmente é imaginaria. 
O depositario judicial, pelo facto de tomar a si a guarda da cousa depositada, contrahe 
um quasi contracto pelo qual se obriga a entregal-a quando lhe fôr exigida legalmente, e 
portanto colloca-se sob a alçada da letra e espirito da Ord. tit. 76. Como porém esta 
exige que para a imposição da pena exista malicia da parte do depositario, da qual 
provenha condemnação, admittiu-se na praxe a assignação de cinco dias para, no caso 
de contumacia, ser lançado e julgado o lançamento, incorrer na pena de prisão. Este 
praso mesmo é uma tolerancia que não tem caracter imperativo, havendo mesmo, quem 
o redusa a 24 horas. O disposto na Ord. tit. 49 é um caso tão especial e até por tal fórma 
extravagante, que não póde servir de norma para o verdadeiro deposito judicial. Assim o 
ensinam Per. e Sous., Mor. e a Consol. Rib. Comm. á rubr. da Secç. 9.ª tit. 3.° cap. 3.° 
O Report. vb. depositario que recusa, diz na not.— debit capi ilico et non expectatis 
novem diebus, non obstante Ord. L. 4.° tit. 49 § 1.° quæ loquitur in suo casu; e cita 
Phœb. Esta é a praxe e a que mais concorda com a naturesa do deposito. Corr. Tell. Dig. 
Port. 3.° art. 720 admitte o praso de nove dias. 
Rebouç, contendeu com Teix. de Fr., por considerar abolida a pena de prisão do 
depositario pela L. de 20 de Junho e Ass. de 18 de Agosto de 1774. Não é opinião 
discutivel. 
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ART. 127 

Em caso algum é permittido ao depositario ingerir-se na 

discussão do direito das partes, nem recusar-se á entrega sob pretexto de 

nullidade da penhora e deposito, ou de estar pendente qualquer recurso 

na execução ou na acção de que esta dimana. Dal. cit. art. 603 n. 18. 

ART. 128 

Além da sancção das leis civis, incorre na das leis criminaes, 

por não entregar a cousa depositada. Cod. Crim. art. 262 2.° pr. 

ART. 129 

Se fôr preso, procede-se executivamente contra elle no 

mesmo processo da execução, para pagar o valor depositado, e realisada 

a cobrança, cessa a pena de prisão, ou quando começar a cumprir a que 

lhe fôr imposta em processo criminal. Cod. do Pr. Port. art. 825. 

ART. 130 

O procedimento civil quér pessoal quér executivo, é de 

caracter todo pessoal, e não affecta os herdeiros do depositario. Per. e 

Sous. not. 827 in fine. 

ART. 131 

Tem direito a uma retribuição, requerendo-a a qual lhe será 

arbitrada pelo juiz, ouvidas as partes, na proporção do trabalho e 

                                                                                                                                                         
45 A nossa lei é omissa emquanto ao maximo do tempo de prisão. O Cod. Port. determina 
que deve durar tanto tempo quanto seja o valor do objecto depositado contando-se a 
rasão de mil réis por dia, não podendo porém ir além do dous annos, assim como não a 
temos a respeito do modo de proceder para obter a responsabilidade do depositario pela 
importancia do deposito. 
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incommodo que teve com o deposito. Cod. do Pr. Port. art. 830, Dall. 

Jurispr. civ. 204 vb. saisissement. 46 

ART. 132 

Não póde porém, a titulo de compensação da divida que lhe 

deva o exequente ou o executado, ou allegando dominio, reter a cousa em 

seu poder, e só para pagamento das despesas que haja feito auctorisadas 

pelo juiz da execução, ou quando são de naturesa tal que evidentemente 

não podiam deixar de ser feitas, mesmo sem auctorisacão prévia, para 

salvar ou conservar a cousa depositada. Mor. L. 6.° cap. 12 n. 54, Dig. 

Port. 3.° art. 689. 47 

ART. 133 

E’ obrigado a prestar suas contas no juiso da execução 

ouvidas as partes, no praso que o juiz determinar, e se não as apresentar, 

será a responsabilidade liquidada pelas contas que os interessados 

                                                 
46 A nossa lei civil nada dispõe a respeito do depositario particular, e apenas temos 
disposições relativas aos depositarios publicos.— O deposito voluntario é de sua naturesa 
gratuito, não póde porém inferir-se d’ahi que o deva ser o deposito judicial, que não é 
aliás senão mui excepcionalmente voluntario, antes em regra é imposto pelos officiaes de 
justiça. Fica ao arbitrio do depositario requerer uma remuneração, mas se a requerer 
deve dar-se-lhe, principalmente quando a naturesa dos bens depositados lhe impõe 
obrigação de administrar.— Corr. Tell. Doutr. das Acç. not. ao § 18 e Dig. Port. 3.° ex. 
art. 721 appliea ao depositário judicial os mesmos direitos á porcentagem que pertencer 
ao depositario publico, pela Lei de 21 de Maio de 1721, e que se fôr encarregado da 
administração, da cultura e percepção de fructos e rendimentos, deve ter a vintena. 
No foro da côrte vai tomando força a praxe de ser remunerado o depositario, 
principalmente nas execuções hypothecarias, porque nas outra a regra geral predomina o 
abuso de ser o deposito de bens de raiz um encargo apenas nominal, continuando os 
bens em poder do executado em plena administração. 
 
47 E contestada a materia da segunda parte do texto, emquanto á retenção que Mor. 
defende, sob a condição de serem as despesas auctorisadas pelo juiso. A Consol. Rib. 
cita a opinião de Phœb. em contrario. 
Se o depositario publico tem o direito de não entregar a cousa depositada sem ser pago 
das despesas que fez, parece que o depositario judicial não deve ter inferior direito, e é 
absurdo conceder-se-lhe que faça despesas para conservação de cousas depositadas, e 
algumas absolutamente indispensaveis para que não pereça, como quando se tracta de 
semoventes, e ser obrigado a entregal-os e depois, de ter de gastar tempo e dinheiro, 
para ser indemnisado.— É erro a opinião de caber-lhe a acção executiva, que sendo um 
privilegio, não póde ser ampliado por similhança ou analogia do que cabe aos funccio-
narios da justiça. Assim foi decidido em Revista concedida por decisão de 18 de Outubro 
de 1871. 
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apresentarem, e se ellas discordarem, pela que o juiz julgar mais fundada. 

Cod. do Pr. Port. art. 824. 

ART. 134 

Não póde ser removido a arbitrio de qualquer das partes, sem prova 

de acto de infidelidade ou má gerencia. Dall. Cod. do Pr. Fr. art. 597 § 3.° 

ART. 135 

 Quando alguns dos objectos penhorados forem recolhidos ao 

deposito publico ou deposito geral, as obrigações e direitos dos 

depositarios regulam-se pelas leis especiaes respectivas, sem prejuiso do 

que fica exposto nos artigos supra, na parte que lhes seja applicavel. Alv. 

de 21 de Maio de 1757 cap. 5 § 1.°, LL. de 20 de Junho e 25 de Agosto de 

1774, Regul. n. 135 do 1.° de Des. de 1845. 

ART. 136 

Quando o depositario é o devedor do executado, e na mão do 

qual foi feita a penhora em quantia liquida que elle confessou dever, e de 

que se constituiu depositario, é citado para faser a entrega no praso de 

tres dias que lhe é assignado em juiso, e sendo lançado, e julgado por 

sentença o lançamento, manda-se passar mandado de prisão. Per. e Sous. 

nots. 824 e 868, Alm. e Sous. § 110. Vide cap. 4.° not. 27. 

ART. 137 

Do despacho que ordena a prisão do depositario, em qualquer 

hypothese, cabe o recurso de aggravo de petição ou de instrumento; não 

cabe porém igual recurso do despacho que nega a ordem de prisão. Decr. 

n. 143 de 15 de Março 1842 art. 15 § 6.°, Teix. de Fr. not. 682. 

____________ 
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CAPITULO VIII 

Louvados ou avaliadores 

Sua nomeação — Deveres e direitos 

ART. 138  

Accusada a penhora, e estancio o processo em estado de 

faser-se a avaliação dos bens penhorados, o exequente manda citar o 

executado, sob pena de revelia, para na primeira audiencia posterior á 

citação nomear e approvar louvados que avaliam os bens. Alm. e Sous. 

Avaliações § 122. 48 

ART. 139 

Se o executado não comparece fica esperado para a primeira 

audiencia seguinte, salvo se fôr citado com a clausula de não ficar esperado, 

e no caso de não comparecer ou não querer nomear ou escolher, nomêa o 

exequente o louvado ou louvados pela sua parte, e o juiz por parte do revel. 

Alm. e Sous. Diss. 14 Suppl. ás Segun. linhas § 26. 49 

                                                 
48 É este um dos casos em que a L. de 20 de Junho revogou a Ord. L. 3.° tit. 86 que, 
desde a citação inicial da execução, dispensava qualquer outra citação ao executado até 
a arrematação. Esta Ord. não reconhece as avaliações em execução, e segundo o 
systema creado pela lei, recorria-se aos avaliadores nomeados pela junta dos depositos e 
pelas Camaras Municipaes, e só na falta ou suspeição destes se recorria á nomeação. 
Não tendo nós lei especial sobre esta solemnidade, recorreu-se mui sensatamente ao 
subsidio da Ord. L. 3.° tit. 17 que tracta dos arbitradores e que, segundo as proprias 
expressões della tanto quer diser como avaliadores e estimadores. 
A praxe da nomeação varia mesmo na côrte, sendo vulgar nomearem as partes logo, 
cada uma o seu louvado, e quando se tracta da nomeação varia mesmo aqui, sendo 
vulgar nomearem as partes logo cada uma o seu louvado, e quando se tracta da 
nomeação de terceiro, tambem é frequente entregar-se a nomeação ao juiz, porque é 
raro accordarem as partes n’essas nomeações. 
O essencial é que a nomeação se faça ao aprasimento das partes, e desde que não haja 
reclamação, é indifferente o methodo; deixamos porém no texto o que ensinam os 
mestres. 
 
49 Não era esta a praxe antiga; e como o executado nunca deixava de aproveitar a 
espera, introdusiu-se a de o mandar citar com a clausula de não ficar esperado.— 
Ignoramos se esta practica é geral, assim como ignoramos a lei em que se funda, mas é 
certo que vigora na côrte.— É o caso de diser com o Alv. de 15 de Junho de 1658 e Reg. 
de 5 de Set. de 1761 pr. exemplo dá ao Reino o que se obra na capital... 
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ART. 140 

 Se o executado comparece faz-se a nomeação, propondo 

cada uma das partes tres louvados, e escolhendo cada parte um dos tres 

nomeados pela outra. Alm. e Sous. cit. Aval. § 123 e Diss. cit. 

ART. 141 

Para a louvação deve ser citado pessoalmente o executado; só 

poderá ser citado o procurador sómente nos casos em que este tem 

competencia para representar o executado em todos os termos da 

execução incluidos os de primeira citação. Alm. e Sous. Segun. lin. not. 

204 ns. 15 e 16. Vide cap. 5.° not. 2.ª supra. 

ART. 142 

Havendo mais de um exequente, ou mais de um executado, e 

não comparecendo todos ou quem os represente, será feita a nomeação 

por aquelle ou aquelles que comparecerem, e na falta de accordo, 

prevalece o voto da maioria de cada um dos grupos, emquanto á 

nomeação pela sua parte, e no caso de empate decide a sorte. Cod. do Pr. 

Port. art. 237 § 2.° 50 

ART. 143 

Se houver de faser-se a avaliação de bens de naturesa diversa, 

e que exija conhecimentos especiaes, devem nomear-se avaliadores para 

cada uma das classes de bens, devendo a parte que requer a nomeação 

ponderar esta circumstancia na petição, afim de que o executado venha 

                                                                                                                                                         
 
50 A nossa lei é muda a este respeito, e parece-nos adoptavel a doutrina do artigo, no 
caso não raro de se dar a hypothese. 
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preparado. Ord. L. 3.° tit. §§ 1.° e 3.°, Alv. de 14 de Out. de 1773, L. de 20 

de Junho de 1774 § 11, e 25 de Ag. de 1779 § 29. 51 

ART. 144 

Feita a nomeação devem ser intimados os nomeados para 

prestarem juramento, e antes de o prestarem podem escusar-se sem ser 

necessario justificação das rasões da escusa, e não podem ser compellidos a 

acceitar. Silv. á Ord. L. 3.° tit. 17 § 1.° n. 34, Valasc. de part. cap. 9.° n. 3. 52 

ART. 145 

Póde tambem qualquer das partes alegar os motivos de 

suspeição que tiver contra qualquer dos nomeados, provando 

summariamente as causas de suspeição, nos mesmos casos em que 

podem ser recusadas as testemunhas. Alm. e Sous. Tract. das aval.§ 127, 

Dissert. cit. § 127, Cons. Rib. not. ao art. 465. 53 

                                                 
51 É disposição legal que anda mui deturpada na praxe, e até mesmo no juiso 
commercial, onde ha avaliadores de officio. Ainda ha pouco tempo vimos um relojoeiro 
nomeado para avaliador de fasendas de alfaiataria, e era regra geral nas avaliações em 
execuções civis, o criterio da nomeação é o empenho. 
 
52 Não ha lei, e divergem os pareceres, sendo o de Alm. e Sous. que não podem escusar-
se e dá uma rasão pouco plausivel, não podendo considerar-se a nomeação como um 
munus publico que qualquer cidadão não tenha o direito de rejeitar. Desde que acceitou, 
porém, collocou-se em posição de satisfaser o dever que assumiu e não deve 
impunemente faltar a elle sem motivo justificado, illudindo as partes e o juiso. O Cod. do 
Proc. Fr. na parte correspondente aos arbitradores, visto que alli não ha avaliadores de 
bens penhorados, impõe ao experto que não cumpre o seu dever a pena de pagar as 
despesas da diligencia frustrada por sua causa (art. 316). O Cod. do Pr. Port. 255 e 840 
impõe-lhes a pena de desobediencia, e manda-os autoar. 
Combinámos o texto de sorte que, pelo menos, as partes não possam ficar á mercê da 
indolencia ou da má fé, e para poderem justificar o pedido de nova nomeação, verificado 
pela contumacia que os louvados não cederam á intimação que tiveram, para 
desempenharem o seu dever no praso que lhes foi assignado. 
 
53 A nossa legislação é omissa, e adoptamos o parecer do Alm. e Sous. que cita Guerr. e 
o art. 310 do Cod. do Pr. Fr.— O Cod. do Pr. Port. é minucioso a este respeito, e 
admittindo as suspeições nos mesmos casos em que admitte as dos juises, estabelece 
formulas summarias para a decisão das escusas e recusas, considerando obrigatoria a 
acceitação, visto que nos arts. 240 e seguintes, enumera as pessoas que podem escusar-
se, e impõe um praso fatal para ser allegada a escusa, compelindo aggravo do despacho 
do juiz que a rejeita. A nossa Ord. L. 3.° tit. 17 § 1.° não determina quaes os motivos de 
escusa. 
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ART. 146 

Prestado o juramento, entende-se que acceitaram a 

nomeação, e não podem escusar-se senão por motivo superveniente 

attendivel, de que o juiz conhecerá com prudente arbitrio; e não sendo 

attendidos são obrigados a dar o seu laudo sob pena de desobediencia. 

Alm. e Sous. Diss. cit. § 27, Silv. cit. 

ART. 147 

Se dentro de praso rasoavel não apresentarem a avaliação, a 

parte deve mandal-os citar, para em praso determinado o faserem, sob 

pena de destituição e desobediencia, e lançados, o juiz os manda a 

autoar, e que se proceda a nova nomeação. Cod. do Pr. Port. art. 840, 

Cod. Crim. art. 128. 

ART. 148 

Antes de findo o praso que lhe tiver sido marcado, podem 

pedir prorogação de praso, fundamentando o seu pedido. Cod. Port. cit. 

art. 255. 

ART. 149 

Se os louvados forem discordantes, a parte mais diligente, 

manda citar a outra para nomear o terceiro, na primeira audiencia, sob 

pena de revelia, e se não concordarem na encolha, ou uma das partes fôr 

revel, noméa o juiz á revelia; se porém as partes quiserem, nomeará cada 

uma dellas três, e d’entre os seis escolhe o juiz um. Alm. e Sous. Diss. cit. 

§ 26, Ord. cit. tit. 17 § 2.°. 54  

                                                 
54 O Cod. do Pr. Port. art. 237 § 1.° dispõe, que quando o juiz tiver de nomear louvado 
que desempate, nunca escolherá d’entre os propostos pelas partes. Optima providencia; 
porque sendo possivel que qualquer das partes tenha tido motivos pessoaes que a 
levassem a propôr certos individuos, escolhido o terceiro d’entre esses, fica sempre ao 
adversario uma certa desconfiança ácerca da imparcialidade do nomeado. Remove-se 
ainda um outro motivo de prevenção.— Grassa em geral entre os peritos ou louvados, a 
falsa idéa de que são mandatarios da parte que os nomeou, o que faz com que algumas 
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ART. 150 

Este terceiro avaliador é obrigado a adoptar sem discrepancia 

um dos laudos discordantes. Ord. cit. § 4.° 

ART. 151 

Quando um só dos louvados não acceitar, ou posteriormente 

se escusar, procede se á nomeação do que faltar, subsistindo a nomeação 

do que acceitou.  

ART. 152 

Para procederem á avaliação, é necessário o mandado 

respectivo, e pertencem aos louvados os emolumentos taxados no cap. 

6.° Part. 4.ª do Reg. de 2 de Set. de 1874.  

ART. 153 

Da avaliação de terrenos pertence-lhes o emolumento do art. 

179 n. 1. Doutr. do Av. n. 407 de 31 de Out. de 1847.  

ART. 154 

Se o predio ou estabelecimento rural, tiver dependencias 

embora com sahidas distinctas, como casas de lavar, cocheiras ou 

cavallariças, devem descrever-se no auto, mas os emolumentos 

comprehendem-se nos que lhes pertencem em relação ás classes de 

predios designados no artigo cit. ns. 1 e 2 Av. cit. e n. 374 de 3 de Des. 

de 1855. 

 

 

                                                                                                                                                         
veses, embora reconheçam que não tem rasão, se consideram no dever de discordar 
para não desmerecerem da confiança n’elles depositada por seu constituinte, como mais 
de uma vez temos ouvido diser. D’essa erronea prevenção nascem divergencias que 
poderiam evitar-se. 
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ART. 155 

Nos emolumentos taxados no respectivo regimento não é 

comprehendida a conducção que será paga em separado; mas não lhes 

compete estada. Consol. Rib. Comm. ao art. 185. 

ART. 156 

Se a avaliação tiver de emendar-se por defeito da primeira, 

não têm direito a remuneração alguma, e podem ser compellidos a 

emendal-a ou reformal-a sob pena de desobediencia. Regim. cit. art. 184. 

ART. 157 

Os emolumentos taxados no citado regimento entende-se 

serem para cada um dos avaliadores, excepto dos objectos determinados 

no art. 183 do regimento que são para ambos em commum. 

 

 

___________ 
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CAPITULO IX 

Da avaliação dos bens penhorados 

ART. 158 

Os immoveis urbanos avaliam se em relação ao rendimento 

certo ou provavel, segundo a situação, estado, e a naturesa dos materiaes 

de construcção, attendendo ao seu destino e aos encargos certos e 

presumiveis que os onerem. Alv. de 25 de Agosto de 1774 § 30, e de 14 

de Outubro de 1773. Alm. e Sous. Aval. § 55. 55  

ART. 159 

Os immoveis rusticos seguem as mesmas regras, attendendo 

aos productos a que são ou podem ser utilmente destinados, ás despesas 

provaveis de amanho, e aos instrumentos de trabalho de que podem 

dispor para a laboração. Alv. cit. e Decr. de 17 de Julho de 1770, Instruc. 

de 18 de Ag. de 1762, e L. de 9 de Julho de 1773.  

ART. 160 

Dos bens que são foreiros, avalia-se o dominio util como se 

fossem alodiaes, e do total dedusem-se vinte annuidades do foro que 

paga, e um laudemio da quarentena ou dous e meio por cento; salvo se o 

                                                 
55 Teix. de Fr. not. 771 a Per. e Sous., censura a Consol. Rib. por seguir no art. 1288 
regra para as avaliações como as nossas, extrahidas das leis que citamos, entendendo 
que a legislação vingente é a do Decr. n. 5581 de 31 de Março de 1874, o que já tinha 
dito na Consol. das leis civ. com referencia A legislação que então vigorava para a 
avaliação dos bens para o imposto de transmissão de propriedade. É um erro, que a 
Consol. Rib. refutou perfeitamente no Comm. ao citado art. 1288. Esse decreto só póde 
ser applicavel ao caso especial a que se refere,e não revogou nem podia revogar as leis 
anteriores. Que estas na maxima parte de suas previsões, são actualmente quasi 
obsoletas, não ha duvida, mas ainda não foram substituidas por outras. Os preceitos da 
hermeneutica repellem a generalisação com que Teix. de Fr. dotou aquelle decreto, 
embora tenham predicados de melhor applicação actual, em comparação com as leis 
geraes, hoje quasi sem uso na maxima parte das suas disposições.  
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titulo da constituição da emphyteuse estipular outra cousa. Ord.L. 4.° tit. 

38 pr., Alm. e Sous. § 330. 56  

ART. 161 

O dominio directo do senhorio sobro uma propriedade foreira, 

avalia-se pela importancia de vinte annuidades do foro que elle percebe, e 

mais um laudemio da quarentena salvo a excepção do artigo supra. 

ART. 162 

O dominio util do sub-emphyteuta tem o valor da propriedade 

alodial, dedusidas as annuidades e o laudemio, como nos artigos supra. 

 

 

                                                 
56 Per. e Sous. not. 836 diz que o dominio directo se avalia como dissemos, e cita o Alv. 
de 23 de Fev. de 1771 e o Decr. de 1771. Ora, estas leis referem-se ao Alv. de 12 de 
Maio de 1758 de 6 de Março de 1769 que providenciaram ácerca dos terrenos para as 
construcções da rua Augusta em Lisboa, extendendo a sua applicação a outras 
localidades d’essa capital arruinada pelo terremoto e pelo subsequente incendio, e 
determinava que o valor dos bens de prasos seria de vinte annos de foro e tres 
laudemios. A citação pois é inexacta além de injuridica, porque não se póde argumentar 
para casos genericos com lei de excepção, assim como não se poderia argumentar com 
outras leis que na remissão dos prasos da coroa mandavam descontar dous laudemios.— 
Coelho da Rocha § 93 incorreu no erro de citar tambem o Alv. de Março de 1769, 
redusindo os tres laudemios a um, citando a Alm. e Sous. D. emphyt. § 330 e Aval. § 
193. 
Este no Tract. de exec. § 328 ainda falla nos tres laudemios sem citar lei. 
Corr. Tell. Dig. Port. 2.° art. 1092 diz que o dominio directo vale tanto quanto 
importarem as rendas (quer diser foros), de vinte annos, e um laudemio, e cita Per. e 
Sous. not. 836 que já dissemos referir-se ás leis excepcionaes que mandam dedusir tres 
laudemios. 
Teix. de Fr. já dissemos na not. 1.ª qual a opinião erronea que seguia a respeito da 
legislação que deve reger a materia.  
A verdade de tudo isto é que não temos legislação expressa, e que prevaleceu a doutrina 
de dedusir um laudemio, o qual, em condições ordinarias, não havendo estipulação em 
contrario no titulo constitutivo da emphyteuse, é da quarentena, ou dous e meio por 
cento, como determina a Ord. L. 4.° tit. 38 pr. 
Não comprehendemos o que quiz diser Per. e Sous. na not. 830, e que foi reproduzida na 
Prax. bras. § 285, quando escreve que o valor do foro regula-se pela terça parte da 
renda do predio, considerada como livre. O fôro ou canon é a annuidade que recebe o 
senhorio directo, e não tem outro valor senão o que lhe dá o contracto. Para a avaliação 
d’esse direito, que constitue o dominio directo, já elle ensinára a regra das vinte 
annuidades e um laudemio; para a avaliação do dominio util a regra é a d’este artigo. 
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ART. 163 

Aos bens onerados com encargos ou prestações temporarias 

ou perpetuas, determina se-lhes o valor dedusido o dos encargos. Cod. do 

Pr. Port. art. 253, § 7.°   

ART. 164 

O valor do direito e acção exigivel, é o que ella realmente 

representa, independente de avaliação. Alv. de 20 de Junho de 1774 §§ 

17 e 27. 57 

ART. 165 

Os direitos e acções avaliam-se pelo valor da cousa a que 

disem respeito, dando-se a devida attenção á dificuldade de os tornar 

effectivos. Alm. e Sous. §§ 338 e 339, Cod. e art. cit., Prax. Brasil. § 285. 

ART. 166 

Os rendimentos avaliam-se pelos contractos se os ha, ou pela 

renda que possam provavelmente produsir, dedusidos os encargos. Alm. e 

Sous. § 388. 

ART. 167 

Avaliam se os moveis segundo o seu estado e materia, trabalho 

artistico ou raridade e applicação, e attendendo a todas as particularidades 

que possam influir na determinação do valor real e de estimação. 
                                                 
57 O que sejam as acções exigiveis de que falla a L. de 20 de Junho de 1774 tem sido mui 
discutido. Alm. e Sous. §§ 118 e 384 diz, e a nosso vêr muito bem, que não podem ter 
semelhante qualificação os direitos e acções em geral, mas as dividas certas e liquidas, 
que, no diser de Coelho da Rocha not. ao § 93 se contam e não se avaliam. As acções 
exigiveis que a lei qualifica taes não podem ser senão as que tenham os caracteristicos 
seguintes: prova da realidade da divida por titulo válido; solvabilidade do devedor, e que 
seja susceptivel de transferencia. 
Só a estas póde ser applicavel a determinação da lei que as manda adjudicar pelo seu 
valor real, e portanto sem avaliação.— Esta denominação como diz bem o Cons. Ribas 
(Dir. Civ. Biras.) é defeituosa, porque toda a acção tem por fim a reclamação de um 
direito, devendo poróm entender-se que a lei só quiz tractar aqui das acções que têm por 
fim a realisação de direitos que só comprehendem na classe de bens. 
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ART. 168 

Os irracionaes avaliam se attendendo á idade, raça, aptidão, 

ao serviço que possam prestar, e á estimação commum. 58 

ART. 169 

Os objectos de ouro ou prata avaliam-se segundo o quilate do 

metal, fasendo conta de metade do feitio, salvo se este fôr de tal valor 

artistico que pareça influir na estimação. 59 

ART. 170 

As pedras preciosas avaliam-se tambem attendendo ao peso e 

qualidade, e a todas as mais circumstancias que possam determinar-lhes 

o valor. 

ART. 171 

As barras de ouro, não necessitam avaliação, e basta que se 

descrevam pelo seu valor legal segundo os quilates que indicar a 

respectiva guia. Dout. do Av. n. 374 de 3 de Des. de 1865. 

ART. 172 

As acções de bancos e de companhias, avaliam-se segundo as 

ultimas cotações da praça do commercio da localidade, e na falta de 

cotação, pelo valor provavel do mercado. 

                                                 
58 Prevalecemo-nos do ensejo para dar a rasão de certas lacunas que na practica se 
encontram n’esta obra, quando n’ella coubesse qualquer referencia a um jacto que ainda 
figura na nossa legislação como factor de direitos de propriedade. 
Fisemos proposito de considerar esse facto como não exis- tente, e não fazer a menor 
referencia a elle como elemento de direito. 
Por pouco tempo que esta obra mereça ser consultada, temos esperança de que 
sobreviva á existência legal d’essa abominavel realidade actual, e deixem-nos o 
desvanecimento de publicar a primeira obra de jurisprudencia brasileira, de que em curto 
praso os leitores não tenham de riscar alguns artigos que a maculem. 
 
59 É quasi futilidade prescrever regras certas para a avaliação dos objectos a que se 
refere este artigo, sendo as da L. de 1774 actualmente sem applicação rasoavel. 
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ART. 173 

O usufructo vitalicio ou temporario, avalia-se pela commum e 

geral estimação, attendendo á qualidade e idade das pessoas, e outras 

circumstancias que possam servir de guia aos avaliadores. Alm. e Sous. 

§§ 337, 340 e 342. 

ART. 174 

A avaliação do immovel para os effeitos da acção do credor 

hypothecario contra o adquirente, nunca póde ser menor do que o preço 

da alienação. L. hypoth. art. 10 § 3.° e Regul. art. 311. 

ART. 175 

Em regra, não se procede a segunda avaliação, salvo nos 

casos seguintes: 

a) se na primeira houve dolo ou ignorancia dos louvados; 

b) se depois de realisada se descobrir na cousa avaliada algum 

encargo que lhe diminua o valor, ou alguma particularidade não conhecida 

ou não attendida, que lh’o deva augmentar. Ord. L. 3.° tit. 78 § 2.°, L. 4.°  

tit. 8.° § 3.°, Alv. de 11 de Out. de 1773, Cod. Port. art. 259. 60 

ART. 176 

E’ ainda permittida terceira avaliação, provando-se que as 

anteriores foram nullas ou erroneas, ou se concorrerem n’ella alguma das 

circumstancias previstas no artigo supra. Alm. e Sous. Seg. lin. nots. 534 

a 537 n. 12. 

___________ 

                                                 
60 A Prax. bras. § 384, ensina que um dos casos de repetição da avaliação, é quando os 
bens avaliados não acham lançador em praça. Erro palpavel, porque segundo as normas 
que regulam as arrematações e adjudicações, determinadas na lei expressa, não é 
admissivel tal cousa. 
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OBSERVAÇÕES 

Achamo nos na materia d’este capitulo em presença de uma 

legislação que, longe de peccar por imprevidente, é copiosissima. 

Promulgada porém em epochas remotas, e sob condições e circumstancias 

diversas das da actualidade, as suas disposições têm ficado obsoletas na 

maxima parte.  

As providencias citadas no texto o outras sobre o mesmo 

assumpto perderam, com a acção necessaria o irreductivel do tempo, a 

exequibilidade que tiveram e puderam ter, embora o Alv. de 25 de Agosto 

de 1773 § 30, tivesse já reconhecido a necessidade de subordinar as 

regras legaes e genericas, a considerações especiaes que os avaliadores 

deveriam levar em conta para determinar os valores. No tractado de casas 

de Alm. e Sous. not. ao § 447 lê-se um luminoso parecer de Cardoso que 

tem toda applicação não só ás avalliações das casas mas de toda a 

qualidade de immoveis.  

Os preceitos d’essas leis se podiam ter uma certa utilidade 

practica applicados á antiga metropole, são quasi todos inapplicaveis ao 

Brasil, principalmente na avaliação da propriedade rural, por motivos 

intuitivos. Alli, a terra tem um valor approximadamente fixo, e um nivel 

sujeito a pequenas alterações, e estas em certas zonas, porque os 

instrumentos de producção entram nos calculos de amanho com preços 

exactamente previstos, ou approximadamente presumidos. Entre nós 

divergem as circumstancias radicalmente, produsidas por cousas que 

operam quasi sempre o predominio dos instrumentos de producção sobre 

o valor da terra. Além os productos da industria agricola, limitados a 

especies conhecidas desde longas eras são a base das avaliações, como se 

vê das leis que as regiam, as quaes falhariam aqui absolutamente 

applicadas a terra que os produz diversos e sem conta. 

Em taes circumstancias, os preceitos em que realmente ellas 

eram prodigas, são aqui pela maior parte inapplicaveis, e assim se 
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estabeleceu o arbitrio deixado necessariamente aos louvados, de se 

apoderarem sem limites de todos os elementos de apreciação que devam 

ter como resultante a fixação do valor das cousas. Nem isto póde 

considerar-se um mal, uma vez que esse arbitrio necessario seja guiado 

pela probidade e bom senso dos louvados, pela sua necessaria aptidão 

para as classes de objectos que exigem conhecimentos especiaes, sem 

comtudo poderem despresar de todo os preceitos que só podem e devem 

considerar sujeitos a formulas fixas, taes como as que disem respeito ao 

valor do dominio util e outros. 

Tem aqui applicação a regra do L. 2.° Cod. quæ sit long. 

consuet.: consuetudinis usque longævi non levis auctoritas est; vertim 

non usque adeo valitura, ut aut rationem vincant  aut legem. As leis não 

podem obrigar senão ao possivel e ao que rasoadamente póde ser feito, 

diz o Alv. de 4 de Set. de 1765 § 7.° e o Alv. de 4 de Julho de 1789, 

fornece-nos exemplo de uma lei antiquada pela necessidade e pela 

utilidade, e prevalecendo contra ella o costume legitimo. 

 É por estes motivos que o nosso texto não especialisa certas 

regras de avaliação que seria inutil transcrever, e a practica o 

accommodará aos factos no que fôr justo, como dissem os. Alvs. de 7 de 

Junho de 1755 e 12 de Maio de 1769.  

A nossa Ord. é omissa a respeito das avaliações nas 

execuções, que não existiam antes da lei que creou o deposito publico. Os 

praxistas entre os quaes Mor. L. 6.° cap. 13 discutem se os bens deviam 

ser estimados antes da arrematação ou adjudicação, sobre a qual a Ord. 

era tambem silenciosa. O Cod. do Pr. Fr. tambem não admitte avaliações, 

e apenas permitte ao exequente declarar um minimo (mise à prix) sobre o 

qual deve proceder-se á praça, dando a isto uma tão insignificante 

importancia, que é admissivel um minimo por irrisorio que seja em 

relação ao valor real da cousa. De resto, o systema das execuções 

segundo este codigo é de uma indole tão diversa do nosso que quasi 
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nenhum subsidio nos fornece nos casos duvidosos, e no seu conjuncto, 

parece-nos que a nossa pobresa nada tem a invejar-lhe, a não ser na 

parte relativa aos incidentes de embargos. 

O Cod. do Pr. Port. comprehende muitas definições relativas ás 

avaliações, mas que para nós são pela maior parte inuteis como doutrina 

ou subsidio, pelas rasões que acima expusemos. 
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CAPITULO X 

Editaes e pregões 

ART. 177 

Os editaes têm por fim annunciar o dia em que começam a 

correr os pregões, faser conhecida a qualidade e caracteristicos dos bens 

e suas avaliações, e o dia, hora e lugar, em que devem ser arrematados. 

L. cit. de 20 de Junho de 1774 §§ 4.° e 5.° 

ART. 178 

Do edital assignado pelo juiz extrahem-se duas copias, das 

quaes uma fica nos autos, e outra se destina á publicação pela imprensa 

periodica nos lugares onde exista, e o original entrega-se ao porteiro para 

o affixar na porta da casa em que o juiz funcciona, do que passa certidão 

que se junta aos autos.  

ART. 179 

O exequente e o executado podem faser annunciar a praça 

como fôr do seu interesse, sendo obrigatoria na côrte, a publicação dos 

editaes de praça no Diario Official, de que se junta ao processo o 

exemplar em que se fez a publicação e as contas da typographia, para 

entrarem em regra de custas afinal. Conf. cap. 11 not. 1.ª 

ART. 180 

Se os bens immoveis forem situados fóra da sede do juiso 

onde tem de faser-se a arrematação, deve affixar-se um edital na porta 

do edificio ou em lugar visivel da propriedade, ou no lugar mais publico ou 

de maior concurrencia. Arg. do Cod. do Pr. Port. art. 842. 
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ART. 181 

Os editaes para a venda de navios publicam-se pelo modo 

determinado no Reg. n. 737 art. 512 § 5.° e art. 542 e do Cod. Comm. 

art. 478. 

ART. 182 

Os pregões devem começar a correr desde o dia annunciado 

em editaes que fiserem publicas as avaliações, e correm successivamente 

e sem interrupção, durante os dias n’elles designados, exceptuando os 

domingos e dias sanctificados. L. cit. §§ 4.° e 5.° 

ART. 183 

Para a venda dos bens immoveis correm vinte pregões e mais 

tres, que segundo o actual estylo são nos tres dias de audiencia 

consecutivos e immediatos ao ultimo pregão, e só no terceiro dia se 

realisa a praça. Ord. L. 3.° tit. 53 § 2.°, Ord. cit. tit. 86 § 25 e L. cit. 

ART. 184 

Os bens moveis tem oito pregões e mais um do estylo, que é a 

primeira audiencia posterior ao ultimo pregão. Ord. e L. cit. 

ART. 185 

Os direitos e acções não comprehendidos na accepção restricta 

das acções exigiveis (art. 164), andam em praça segundo forem por 

naturesa acções reaes ou pessoaes. LL. 12 e 13, Dig. de ligit., Mor. cit. L. 

6.° cap. 1.° n. 34, Almd. e Sous. § 385. 61 

                                                 
61 Per. e Sous. 842 e a Prax. bras. § 386, Consol. Rib. art. 129, comprehendem entre os 
moveis todos os direitos e acções para se arrematarem com os pregões respectivos; nós 
preferimos a opinião de Mor. e de Alm. e Sous. porque esses direitos variam de naturesa 
segundo o fim que tem a realisar, como aquelle mesmo reconhece, comprehen-dendo 
entre os immoveis as tenças, pensões, e rendas annuas perpetuas. Vid. not. 2.ª cap. 6.° 
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ART. 186 

 Se o executado quiser renunciar nos pregões e o exequente não 

se opposer, podem dispensar-se, mas lavrando-se termo assignado pelas 

partes, e pela mulher do devedor se fôr casado; mas, se houver protestos de 

preferencia ou outra qualquer reclamação justificada, de credores do 

executado, é mister que estes concordem na renuncia, sem o que não é 

licita. Alm. e Sous. cit. § 364, Mor. cit. L. 6.° cap. 13 n. 17, L. 74 Dig. de 

reg. jur., Ord. cit. tit. 86 § 11., liv. 1.° tit. 24 § 21 e tit. 79 § 5.° 

ART. 187 

Se o executado quiser que não corram pregões e pedir que lhe 

esperem, para pagar, os dias que os bens deveriam andar em pregões, e 

assignando termo nos autos, por elle e pela mulher se a execução fôr em 

bens de raiz, e se o exequente não se opposer, será isto permittido; e se 

o executado não pagar até ao ultimo dia dos pregões, serão os bens 

vendidos, sem mais ser ouvido. Salvos sempre direitos de terceiros na 

fórma do artigo supra. Ord. cit. tit. 86 § 28. Mor. cit. n. 17. 

ART. 188 

Se tiverem sido penhorados bens moveis e de raiz, podem ser 

postos em pregão promiscuamente, mas, cada uma das especies tem de 

ser vendida quando lhe couber, decorridos os pregões. Cit. Ord. § 26. 

 

                                                                                                                                                         
Os dias do estylo foram introdusidos sómente para o caso de estarem situados os bens 
fóra da côrte mas em lugar da jurisdicção dos juises d’ella, não havendo porém lei 
alguma que os creasse. O Report. vb. pregoar se devem os bens dá noticia d’esse estylo, 
e no tempo em que escreveu Mor. segundo diz L. 6.° cap. 13 n. 10, o estylo era dar-se o 
primeiro pregão na localidade em que demoravam os bens, e os mais no lugar da praça. 
Emquanto aos moveis diz elle que se davam todas no lugar da praça, censurando o 
deixarem-se em casa do depositario, e virem só para o lugar da praça no dia da 
arrematação. Como se introdusiu o estylo é o que ignoramos, sendo porém certo que já 
existia radicado quando se publicou a L. de 20 de Junho. Entre nós os pregões do estylo 
correm todos no lugar da praça, ainda mesmo quando os bens não estejam na séde do 
foro, mas no seu termo. 
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ART. 189 

Durante o praso dos pregões devem ser visiveis os bens a 

quem os quiser examinar, ou as suas amostras se são susceptiveis de se 

tirar, e qualquer das partes póde requerer ao juiz providencias a este 

respeito, para que o depositario facilite o exame aos que quiserem 

examinar a cousa que vai á praça. 

ART. 190 

De cada pregão, o escrivão passa uma certidão nos autos, 

assim como de cada uma das praças, e o porteiro passa a certidão de ter 

affixado os editaes nos lugares competentes, a qual é junta aos autos. 

ART. 191 

O official publico competente para os pregões e affixação dos 

editaes é o porteiro do juiso pelo qual corre a execução. Ord. L. 1.° tit. 

87, L. 2.° tit. 52, L. 3.° tit. 86 § 9.° e tit. 89.  

ART. 192 

E’ nulla a arrematação em que não se affixaram os editaes, ou 

não correram os pregões. L. cit. de 1774 § 4.° 

___________ 

OBSERVAÇÕES 

Para comprehender bem o texto d’este capitulo e justificar-lhe 

as dissonancias palpaveis com a Ord. e L. de 20 de Junho, convem 

advertir o seguinte:  

Os Alvs. de 4 e 21 de Maio de 1751, 1.° de Dezembro de 1767 

e a L. de 1774, tinham creado e organisado a Junta de Administração do 

Deposito Publico de Lisboa que pelo de 25 de Agosto d’este ultimo anno 

foi ampliado e applicado a todo o reino e seus dominios. Perante essa 
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Junta funccionava um Desembargador como presidente dos leilões, e ahi 

se punham em praça diariamente os bens que tinham de ser arrematados, 

e se iam tomando os lanços. Vem d’ahi os pregões successivos e não 

interrompidos e a necessidade que alguns exigem da certidão do porteiro 

de os ter lançado, e não a simples certidão de ter affixado editaes. 

Mas, as Juntas dos Depositos, existiam só em Lisboa e Porto, e 

a execução da L. de 20 de Junho ampliada a todo o reino e dominios, 

devia naturalmente adaptar-se ás circumstancias especiaes do meio em 

que deviam vigorar. Os juises locaes, não funccionavam de certo em 

permanencia para faser lançar pregões diarios, acceitar lanços, joeirar os 

lançadores, e attender a outras particularidades a que attendia o 

Presidente da Junta, e por conseguinte passaram a ser na praxe o que são 

hoje: uma formula puramente ficticia, e não terem outra significação além 

da de attestarem que entre a affixação dos editaes e a arrematação 

decorrêra o praso legal da publicidade, sendo exacto que nem se tomam 

lanços nem se faz cousa alguma no processo durante o curso dos pregões. 

Vem d’ahi que a interrupção de pregões a que se refere a Ord. 

L. 3.° tit. 86 § 29 e a que se refere Per. e Sous. e a Consol. Ribas art. 

1292, quando não se considere revogada pela L. de 20 de Junho e pelo 

Regim. da Fas., como entendemos, Alm. e Sous. cit. § 361, não tem 

significação alguma actual, porque não póde haver falta ou interpolação 

em acto que não é uma realidade, assim como não existe a possibilidade 

de darem-se mais de um pregão em cada dia, como acha possivel Per. e 

Sous. § 311, o que aliás só acontecia nas execuções fisoacs segundo o 

cap. 174 do Regim. cit. 
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CAPITULO XI 

Da arrematação e seus effeitos 

ART. 193 

A arrematação deve ser feita por ordem do juiz, na presença 

d’elle, no dia e hora designados no edital, apregoados os bens pelo 

porteiro, que toma os lanços.  

ART. 194 

E’ do estylo faserem-se as arrematações no fim das audiencias 

do juiz executor, não sendo porém vedado faserem-se n’outro dia ou 

n’outro lugar que o juiz ache mais conveniente, segundo as circum- 

stancias da concurrencia, e commedidade dos licitantes. 62 

ART. 195 

A arrematacão considera se feita sempre com dinheiro á vista; 

mas se o pagamento depender, como quasi sempre depende, de actos 

previos que não podem ser de momento executados, o comprador,  

constitue-se pelo acto da arrematação, no dever de pagar no praso de tres 

dias. L. de 20 de Junho de 1774 § 16 e Alv. de 6 de Set. de 1790 § 3.° 

ART. 196 

Se incorrer em móra por tempo excedente aos tres dias, ou 

além do necessario para os actos preparatorios indispensaveis, a parte 

mais diligente póde requerer que seja intimado, para dentro d’esse praso, 

                                                 
62 A Ord. L. 3.° tit. 86 § 25 permitte que a arrematação se faça nos domingos e dias 
sanctificados, e era também costume faser-se nos dias de feira por serem dias de maior 
concurrencia e mais desoccupados. Os Cods. do Pr. Fr. e Port. determinam isto, e Alm. e 
Sous. § 362 é de parecer, que adoptamos, de que a L. de 20 de Junho não revogou a 
Ord. — Não havendo como não ha lei que o prohiba, parece-nos que se o juiz entender 
de conveniencia e por interesse das partes, designar para dia de praça qualquer que 
offereça mais probabilidade de concurrencia do que o dia de audiencia, não exorbitará 
preferindo esse dia. 
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pagar o preço da arrematação, assignando-se-lhe o teimo em audiencia, e 

sendo lançado, ordena-se a prisão. L. cit. Alm. e Sous. § 377. 63 

ART. 197 

Só podem arrematar-se os bens, a quem maior lanço 

offerecer, comtanto que não seja inferior ao preço da avaliação, não se 

admittindo lanços condicionaes nem a praso, salvo se o exequente quiser, 

assumindo a responsabilidade do pagamento, e dando quitação ao 

executado pela importancia da arrematação; excepto havendo credores 

que tenham protestado por concurso, porque n’esse caso, será necessario 

o consentimento d’estes. Alm. e Sous. §§ 372 e 375, Mor. L. 6.° cap. 13 

ns. 28 a 31. 64 

                                                 
63 A nossa lei não determina limites ao tempo da prisão nem prevê o caso de o 
arrematante, apesar de preso, não pagar. Nem o tempo da prisão póde ser indefinido, 
nem a execução deve estar parada em prejuiso das partes. O Cod. do Pr. Port. previne 
estas duas hypotheses pela forma seguinte: 
Preso o arrematante, o juiz manda abrir nova praça para se arrematarem os bens por 
qualquer preço; se o arrematante preso, paga até ao dia da nova praça é solto, e 
subsiste a sua arrematação; se não paga, arrematam-se os bens, e se o preço foi menor 
é responsavel pela differença; se o preço é igual responde só pelas despesas, e 
liquidadas estas é executado no mesmo processo em appenso. A prisão não póde ir além 
de um anno, e cessa logo que pague a responsabilidade. Emfim nos Cods. Austr. e da 
Sard. e já na nossa Lei de 22 de Desembro de 1761 tit. 1.° havia alguma cousa 
semelhante a respeito dos processos contra devedores á Fazenda Publica. 
 
64 Parecerá uma excentricidade o disermos que se podem arrematar os bens entregando-
se o ramo ao lançador que offerecer o preço da avaliação, não havendo quem cubra este 
lanço. 
Per. e Sous. que como já dissemos foi o primeiro que depois da L. de 20 de Junho 
escreveu sobre processo, alcançou tal predominio na nossa praxe, que pela maior parte o 
que elle diz, é lei, e poucos são os que se dão ao trabalho de consultar a propria lei. 
Diz elle § 428 que um dos requisitos da arrematação é que ella se faça a quem offerecer 
maior preço comtanto que cubra a avaliação, e cita na nota o § 7.° da L. de 20 de Junho. 
E assim tem continuado a correr isto de bocca em bocca até hoje. Devemos porém 
exceptuar Alm. e Sous. que foi sempre e em tudo independente de auctoridade de nomes 
proprios, e que no § 369 expende a doutrina verdadeiramente juridica derivada da L. de 
20 de Junho e Alv. de 22 de Setembro que é clara. 
Se havia quem désse mais do que o preço da avaliação e entregava-se o ramo ao que 
mais désse, se não havia senão quem offerecesse o preço da avaliação entregava-se-lhe 
tambem o ramo; se ninguem chegava a este preço não se arrematava. Isto pela L. de 20 
de Junho. Promulgado o Alv. de 1779, se não havia quem chegasse ao preço da 
avaliação mas quem cobrisse áquelle pelo qual a cousa em praça, teria de ser adjudicada 
ao exequente com os abatimentos da L. de 20 de Junho, arrematava-se entregando-se o 
ramo a quem tal preço désse. 
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É esta a jurisprudencia incontestavel, alterada pela praxe da segunda praça como 
dissemos, mas que não alterou nem podia alterar a determinação da lei. 
Desde que na praça haja lançador que offereça o preço da avaliação, não apparecendo 
maior lanço, a lei manda arrematar, e é injuridica por contraria a disposição expressa na 
lei a limitação inventada por Per. e Sous. no parag. cit. com referencia aos arts. 7.° o 16 
da L. de 1774 que são expressos em mandar arrematar a quem lance o preço da 
avaliação, não havendo maior offerta. 
Esta limitação de Per. e Sous. é tão extranhavel a um jurisconsulto da esphera d’elle, que 
nos desperta uma observação, que póde ser applicavel a outros casos em que as 
opiniões que se tem como d’elle, solicitam censuras que alguem póde considerar 
ousadas. 
Sabe-se que é desconhecida a primeira edição das Primeiras Linhas do Proc. Civ. e que 
até se lhe ignora a data. 
O Dicc. Bibliographico de Innocencio diz mesmo, que é ignorada a data da segunda 
edição. Teix. de Fr. diz que se regulou para as suas annotações pela edição de 1849 
(Lisboa) pois que nunca viu a primeira nem a segunda, sendo raros já os exemplares da 
3.° e 4.° de 1825 e 1834 tambem de Lisboa, não podendo considerar edições correctas 
umas que por ahi correm impressas no Rio de Janeiro. 
Não existe pois a primeira edição, mas existe a segunda que nem o grande bibliographo 
conheceu a qual temos á vista e é de Lisboa em 1819 e disendo — segunda edição 
correcta e augmentada. 
Ora, Per. e Sous. morreu em 1818 ou antes, e resta saber quem foi que fez as 
correcções e augmentos á primeira. 
O que é sabido é que Francisco Joaquim Pereira e Sousa, filho do grande mestre, 
publicou um appendice ás Primeiras Linhas obra sem valor algum: 
As edições posteriores á de 1819 concordam com esta absolutamente, mas que esta 
concorde com a edição princeps, isto é, com a que o auctor publicou, é o que se ignora, e 
será ignorado porque não se sabe de exemplar algum. 
Mas que a segunda edição que não temos remedio senão considerar a principal, e que 
pelo menos é a matriz das que lhe succederam, não é o que era a primeira descobrimos 
nós é de um modo incontestavel. 
Quem fez a segunda edição, essa raridade actual, não se deu ao trabalho de adaptar a 
ella o index copioso que a acompanha, e incluiu n’ella o index da primeira, porque esse 
index tem flagrantes antinomias com o texto e notas da segunda edição. O leitor que 
possuir a segunda pode verificar isto mesmo na palavra arrematação. 
Diz o index por exemplo: póde faser-se por mais das quatro partes porque os bens 
seriam adjudicados, não havendo lançador. Not. 853, a qual nota nada diz a tal 
respeito...não se faz dos bens penhorados quando estes excedem o dobro do valor da 
divida, not. 865, que nada diz. 
E assim em muitos lugares, que indicam ter havido alterações nas notas mui frequentes, 
e algumas no texto. Referindo-nos ao assumpto em discussão vemos no index: 
arrematação deve faser-se por maior preço que o da avaliação, not. 837, emquanto que 
essa nota corresponde ao § 416 que tracta só dos pregões, ao passo que onde essa 
materia está, é no texto do § 428 e com a nota 854 em que, como já notamos, se cita a 
L. de 20 de Junho que diz positivamente o contrario. 
Temos pois para nós que Per. e Sous. o verdadeiro e justamente respeitado Per. e Sous. 
não disse semelhante heresia, e que a practica se submetteu á auctoridade de um 
homônimo que a não adquiriu senão por contrabando.  
E como a mentira sempre deixa um rasto para ser descoberta quando se lhe segue a 
pista, lá está o § 436 em que diz—não havendo lançador que dê o valor em que os bens 
foram avaliados, ou aquelle que seja maior que a quantia por que devem ser 
adjudicados... 
Logo, havendo quem dê o valor da avaliação, arrematam-se os bens — e logo, ainda, é 
erro o que se lê no § 428 de que não póde entregar-se o ramo senão a quem de mais do 
que a avaliação. Isto é claro. 
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ART. 198 

O arrematante póde escusar-se da pena de prisão por não 

pagar, nos casos seguintes: 

a) se o exequente e o executado preferirem que haja nova praça; 

b) se o executado acudir com embargos á entrega da carta de 

arrematação; 

c) se occorrem embargos de terceiro senhor e possuidor da 

cousa arrematada, ou de qualquer d’estes direitos;  

d) se em tempo util provar que os bens estão sujeitos a onus 

real, não declarado nos editaes, nem attendido nas avaliações; 

e) provando a imminencia de acção de evicção, ou outros 

factos que demonstrem que a propriedade arrematada não lhe póde ser 

transferida livre de encargos, como tinha rasão de acreditar, por não 

haver no processo noticia d’elles;  

f) se cahir em estado de fallencia, ou qualquer outra 

incapacidade legal para contractar. 

ART. 199 

Se o arrematante antes de entrar com o preço, provar a 

existencia de onus reaes, e que esses onus não foram attendidos na 

avaliação, e apesar d’isso quiser sustentar o lanço, póde requerer ao juiz a 

                                                                                                                                                         
O unico entre os modernos que não incorreu n’este erro foi Ramalho, Prax. bras., que no 
§ 391 deixou ahi as disposições da L. de 20 do Junho, intactas, tal e qual como se a 
practica hodierna não tivesse feito a menor alteração a essa lei. 
A Consol. Rib. parece-nos que incorreu na mesma antinomia que se encontra em Per. e 
Sous. porque se no art. 1304 § 2.° diz que se arremata a quem offerecer maior preço, 
comtanto que cubra o da avaliação, citando a Ord. L. 3.°, tit. 86 § 27 e a L. de 20 de 
Junho que não fasem tal limitação; no art. 1305, diz tambem: se forem findos os 
pregões (quereria diser a praça) sem haver quem lance o justo preço da avaliação, etc. 
Consideramos pois corruptela a practica de não se admittir arrematação senão quando o 
lanço cobre o preço da avaliação. Legem habemus. 
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indemnisação do valor do onus, ouvidas as partes, ou a annullação da 

praça. Alm. e Sous. § 379 Cod. do Pr. Port. arts. 864 e 866. 

ART. 200 

O arrematante paga metade do imposto de transmissão, e se 

para lhe ser recebido fôr necessário pagar qualquer imposto em divida, 

laudemio ou fôro, deduz do preço da arrematação a importancia das 

despesas feitas, á vista dos recibos. Regul. n. 4355 de 17 de Abril de 1869 

art. 8.° e 31 de Março de 1874 art. 29.  

ART. 201 

Os moveis devem ser transportados para o lugar da praça, 

todas as vezes que da sua remoção não resulte prejuiso ou depreciação 

do seu valor, ou outro inconveniente attendivel. Mor. L. 6.° cap. 13 n. 10, 

Cod. do Pr. Port. art. 841 § 1.° 

ART. 202 

Se o credor arrematar os direitos e acções com a clausula de 

real a real, são-lhe imputaveis na conta as quantias que deixar de 

perceber por omissão ou negligencia. L. de 20 de Junho §§ 17 e 29, Vid. 

not. 11 do cap. 12. 

ART. 203 

O arrematante que arremata rendimentos ou direito e acção 

corre os riscos da cobrança e aufere as vantagens respectivas. L. cit. Prax. 

Brasil. § 394 not. cit. 

ART. 204 

Mas somente o credor exequente é admittido a lançar real a 

real tanto na arrematação de direitos e acções como na de rendimentos. 

L. e paragraphos cits. 
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ART. 205 

Se na praça entrarem bens moveis e immoveis, devem aquelles 

ser vendidos antes d’estes, e se o preço d’elles, ou de qualquer dos 

immoveis que depois d’elles entrarem em pregão, forem sufficientes para 

pagamento da execução, o juiz deve dar por finda a praça retirando d’ellas 

os outros bens annunciados. Alm. e Sous. § 358, Cod. do Pr. Port. art. 853. 

ART. 206 

A arrematação de embarcações realisa-se segundo os 

preceitos do Cod. Com. art. 478, e Regul. n. 737 art. 542. 

ART. 207 

A arrematação de embarcações em primeira venda, sendo 

construidas em estaleiro nacicnal, embora tenham feito mais de uma 

viagem, as jangadas e barcos de pescaria nacionaes, e as de barcos de 

vapor ainda que construidos no estrangeiro para serviço de companhias 

auctorisadas por lei, é isenta do pagamento de imposto de transmissão. 

Igualmente são isentos do imposto de transmissão as arrematações de 

bens em consequencia de execuções promovidas por sociedades de 

credito real. Decr. n. 5581 de 31 de Março de 1874 art. 23, L. de 24 de 

Set. de 1864 art. 13 § 12. 

ART. 208 

Se no acto da praça ou antes da entrega da carta de 

arrematação for conhecida a incapacidade legal do arrematante, no primeiro 

caso não se lhe deve receber o lanço, e no segundo deve o juiz declarar sem 

effeito a arrematação. Arg. da L. de 20 de Junho de 1774 § 16. 

ART. 209 

Não podem arrematar: 
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a) os que não podem contractar ou que não tem a livre 

administração de seus bens; 

b) os juises, escrivães, e mais officiaes de justiça, do juiso em 

que corre a execução; 

c) o tutor emquanto aos bens do menor; 

d) o testamenteiro, os bens da testamentaria; 

e) o fiador, os bens do afiançado executado; 

f) o exequente sem licença do juiz da execução, não havendo 

outro lançador ou sendo o lanço d’este inferior. Ord. L. 2.° tit. 86 § 30. 

ART. 210 

Todos os que não podem comprar directamente, não o podem 

faser por pessoa interposta, ou testa de ferro. Ord. L. 1.° tit. 62 § 3.° e  

tit. 88 § 29, L. 2.° tit. 53 § 5.°, L. de 22 de Des. de 1761 tit. 2.° § 30, 

Regul. n. 834 de 2 de Outub. de 1851 arts. 32 e 35 § 6.°, L. 1.° Cod. de 

Dol., Mor. L. 6.° cap. 13 n. 33 e cap. 14 n. 33. 65 

ART. 211 

Se o immovel fôr emphytentico, o exequente deve logo que 

esteja feita a arrematação, faser intimar o senhor directo, para optar se 

quiser, assignando-lhe o praso legal para deliberar, sob pena de se haver 

por firme a arrematação e passar-se a carta. Ord. L. 3.° tit. 93 § 3.° e L. 

4.° tit. 38 pr., Dig. Port. art. 958 vol. 3.° 66  

                                                 
65 A expressão — tetas de ferro é do alvará citado no texto.  
 
66 Vid. not. 17 cap. 6.°— A doutrina de que é necessaria a consulta do senhor directo na 
arrematação de propriedade foreira, é rigorosamente juridica, e pouco importa o silencio 
dos modernos escriptores. A occasião opportuna do requerer o senhorio, é depois da 
arrematação, porque só então é sabido o preço que deve servir de base á opção de que o 
senhorio directo póde prevalecer-se para consolidar o dominio directo com o util. Per. e 
Sous. not. 797 in fine põe como necessaria esta formalidade, e Teix. de Fr. supprimiu 
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ART. 212 

 Se o senhor directo se prevalecer do direito de opção deve 

entrar com o preço no praso que lhe foi assignado, e não entrando ou não 

respondendo á intimação, deposita-se o laudemio, e passa-se a carta de 

arrematação. 

ART. 213 

Quando o dominio directo pertence a mais de uma pessoa, a 

todos deve ser intimada a arrematação da propriedade, e um só que 

queira optar, prevalece a todos os outros que consentirem na venda. Dig. 

Port. 3.° art. 959. 

ART. 214 

Quando o dominio directo pertencer a corporação de mão-

morta, não é necessaria a consulta a respeito da opção, e arremata-se 

pagando-se-lhe o laudemio. L. de 4 de Julho de 1768, Alv. de 12 de Maio 

de 1769. 

                                                                                                                                                         
esta nota por entender talvez que referindo-se nos prasos familiares e de geração, 
desconhecidos entre nós, era ociosa, esquecendo-se de que na Consol. das leis art. 614 § 
2.° e respectiva nota, e nas Add. á Doutr. das Acç. de Corr. Tell. dissera positivamente 
que a alienação não se póde faser sem licença do senhorio directo, quer a alienação seja 
voluntaria quér necessaria por execução de sentença. Mor. que tantos citam sem o ler, 
diz: item notificatio domino directo facienda est, ut si malit emere in licittione preferatur, 
et si non volit emere, illud laudemium solvi debit. 
Alm. e Sous. § 488, e no Tract. de Dir. Emphyt. concorda, assim como Coelho da Roch. 
§§ 550 e outros. 
Em algumas corporações de mão-morta como cabidos e collegiadas existiam, e 
ignoramos se existem entre nós, instituições de prasos, em que a opção era facultada a 
algum dos conegos ou beneficiados, caso em que, seria necessaria a consulta. Alm. e 
Sous. Suppl. ao Dir. Emph. § 197. 
Este praxista é de opinião (§ 920) que se a venda é de mais de um predio, o senhor 
directo não póde optar uns e rejeitar outros. 
Entre nós, com a leviandade que impera na execução da lei, os avaliadores raro fasem 
cabedal da naturesa da propriedade que avaliam, e o comprador muitas veses só sabe 
que a propriedade é foreira, se se dá a essa investigação extrajudicial. 
Embora as municipalidades não sejam corporações de mão-morta, parece-nos que 
quando a propriedade lhe é foreira se póde dispensar a consulta, visto que não póde 
comprar por seu proprio arbitrio; se ella porém estiver auctorisada para isso, dando-se a 
hypothese da venda, póde usar do direito de opção que é caracteristico direito do senhor 
directo. Vid. cap. 6.° not. 17. 
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ART. 215 

Se os editaes de praça não declararem que o arrematante 

pagará o laudemio, entendese que quem o paga é o executado, e 

pagando-o o arrematante, deduz-se-lhe do preço da arrematação. Ord. L. 

1.° tit. 62 § 48, L. 4.° tit. 38, Decr. 656 de. 5 de Des. de 1849. 

ART. 216 

O arrematante de bens de raiz ou dividas, tem o direito de 

exigir do executado os titulos respectivos. Ord. L. 2.° tit. 53 § 7.°, Alm. e 

Sous. § 427.  

ART. 217 

O acto da arrematação não transmitte ao arrematante mais ou 

menos direitos do que o executado tem na cousa arrematada, nem 

extingue os onus reaes de que esteja legalmente onerada; e nem o 

arrematante tem direito senão áquillo que conste dos editaes de praça. 

Ord. L. 4.° tit. 6.° §§ 2.° e 3.°, Cod. do Pr. Fr. art. 717, L. n. 1237 de 24 

de Set. de 1864 art. 6.° § 3.° e art. 10. 

ART. 218 

Mas, apesar do silencio dos editaes, os accessorios do immovel 

arrematado devem julgar-se comprehendidos na venda, e os objectos não 

nominativamente designados, mas que são de tal maneira accessorios e 

inherentes aos objectos comprehendidos na arrematação que seria 

impossivel faser uso d’elles separados do immovel. Alm. e Sous. § 228 nota. 

ART. 219 

Da mesma sorte, a falta de declaração nos editaes ou na 

avaliação, dos objectos reputados immoveis por destino, não faz perder 

ao arrematante o direito de os reclamar como accessorios legaes do 

immovel. Dall. Cod. do Proc. Fr. art. cit. ns. 6 e seg. 
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ART. 220 

Se a sentença em virtude da qual se fez a arrematação fôr 

revogada no todo por effeito de recurso, os bens tornam ao executado e o 

arrematante é indemnisado do preço da arrematação e das mais despesas 

que tiver feito, sem delonga, á custa do exequente ou de seu fiador não 

tendo aquelle bens, e levantando a quantia que estiver em deposito. Ord. 

L. 3.° tit. 86 § 6.° 67 

                                                 
67 Acrescentam alguns: salvo se houver dolo da parte do arrematante, e se a 
arrematação fôr annulada, porque n’este caso restituo os fructos, e recebe só os juros do 
seu dinheiro. Emquanto ao dolo, diremos de uma vez para sempre que é superfluidade 
occupar-se em escrever excepções derivadas da existencia d’elle, desde que é axiomatico 
ser causa de resilição de todos os actos havendo simplesmente a difficul-dade de o 
provar, não sendo legalmente presumivel; emquanto porém á excepção da nullidade da 
arrematação rejeitamol-a embora seguida por muitos praxistas de merecida nomeada 
que Per. e Sous. enumera na sua not. 888, aos quaes a Consol. Rib. not. ao art. 1356 § 
2.°, ajunta mais duas opiniões de outros entre os quaes Altimar que dá como rasão: quia 
in hoc casu adjucatio vel venditio nom ex nunc sicut in appellatione set ex tune 
revocatur, rasão que nos parece um gongorismo que não tem o menor valor juridico. 
Mor. dá outra rasão, qual é a de terem-se postergado as formulas do juiso, e portanto 
aquelle que comprou contra o que essas formulas determinam, se considera em má fé, e 
o possuidor de má fé restitue sempre a cousa com os fructos.— São estas as rasões que 
copiou Alm. e Sous. na nota ao § 261. 
É certo que a Ord. emprega o vocabulo revogar o não annullar, mas é tambem certo que 
a revogação importa annullação de tudo quanto em virtude da sentença se houver feito, 
e é tambem exacto que tendo havido embargos á execução nos quaes se allegasse a 
nullidade da penhora e da arrematação, e despresados os embargos, se na instancia 
superior fôr a sentença revogada, ahi temos uma decisão que teve por fundamento a 
nullidade, e revogou a da instancia inferior que a não reconhecêra. 
A sentença póde ser redusida a nada quer por falta de direito da parte, quer por vicio das 
formalidades do processo, anteriores a ella, sendo o resultado sempre identico, isto é, 
collocar as cousas no estado anterior á execução. O que ella quiz sem duvida alguma, e o 
que resulta das palavras e espirito é que julgada irrita a arrematação, os bens se 
devolvam ao executado, e que o arrematante não perca cousa alguma, considerando-o 
possuidor de boa fé, visto que lhe concede a percepção dos fructos e lhe dá o direito á 
indemnisação das bem feitorias. 
Desde que a lei não estabelece a certesa ou a presumpção legal de que aquelle que 
arremata procedeu em má fé, não é explicavel senão por supersticioso apego á letra da 
lei, pretender-se attribuir ao arrematante, uma cumplicidade que ella não presuppõe, na 
perturbação das formulas do processo em que elle não figurou senão eventualmente 
como um terceiro que é n’elle, e em que não lhe era licito intervir, recahindo sobre elle 
as consequencias de uma sentença em processo em que não foi parte, e que não póde 
affectal-o senão nos precisos termos da lei que lhe manda entregar a cousa arrematada, 
sem prejuiso.  
Não parece de espiritos atilados como os de Mor. e Alm. e Sous. a rasão de que aquelle 
que compra em virtude de execução em que se postergaram as formulas do processo em 
que não foi parte, se considera em má fé, podendo a arrematação ser annullada por 
causas variadissimas e por faltas do proprio juiz ou de outrem que não o arrematante, 
que apparece na occasião da praça, offerece o seu lanço e lhe é acceito. A inanidade 
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ART. 221 

Se a sentença fôr só em parte revogada, os bens tornam 

tambem ao executado, mas o arrematante haverá do que ficar 

condemnado em parte, a sua quota proporcional da condemnação das 

custas, e a demasia cobrará do exequente, de sorte que não perca elle 

arrematante cousa alguma de seu. Ord. citada.  

ART. 222 

Em qualquer dos casos o arrematante não é obrigado a restituir 

as novidades ou rendas que tiver percebido, e tambem não pode perceber 

os fructos pendentes, tendo o direito de ser indemnisado das despesas de 

amanho e sementeiras ou plantações. Ord. cit., Mor. cap. 10 n. 21. 

ART. 223 

Tambem não é responsavel pelas deteriorações que a cousa 

tiver soffrido durante a sua posse, salvo provenientes de dolo ou culpa 

grande. L. 25 Dig. § 11 de haered. 

ART. 224 

Se a arrematação foi revogada por qualquer causa, antes de 

ter o arrematante tomado conta da cousa arrematada, mas tendo 

                                                                                                                                                         
d’esta opinião salta á vista, e a contradicção manifesta em que com elles mesmo se 
collocam os que a seguem, concedendo ao arrematante n’este caso os juros do dinheiro 
empregado na compra, e não os rendimentos, como se o comprador de má fé tivesse 
direito a indemnisação de juros, e não attendendo a que em muitos casos lhe 
concederiam maior favor, porque raras são as propriedades compradas que produsem 
seis por cento liquidos de rendimento. Para serem consequentes tambem, deviam negar 
ao arrematante, annullada a arrematação, a indemnisação de bemfeitorias, porque desde 
que é constituido em má fé para lhe negar a percepção dos rendimentos, a consequencia 
legal é negar-lhe a indemnisação das bemfeitorias. O Report. vb. arrematação feita de 
alguns bens, diz textualmente na nota: sive addictio rescindatur, sive pronunticur nulla 
per sententiam, citando Gama, Reynoso e Pereira. 
A Consol. das leis que no art. 570 parecêra deixar-se prender á palavra revogar, já na 
not. 71 emprega a palavra annullar com os mesmos effeitos, e no art. 860, referindo-se  
ao art. 570 em que aliás só empregára o termo revogar, diz: os bens nullamente 
arrematados. 
Paula Bapt. § 192 não fez cabedal da duvida, e diz annulada ou revogada. 
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depositado a importancia da arrematação, tem direito de haver os juros 

do dinheiro que despendeu, e a indemnisação das despesas feitas. Dec. 

do Sup. Tr. de 18 de Set. de 1840. 

ART. 225 

Se o executado, para evitar a penhora, teve de faser deposito 

de dinheiro, e a penhora fôr revogada, tem direito de haver do executado 

os juros do dinheiro além das custas. Argum. da Ord. cit., Dec. do Sup. 

Tr. de 12 de Out. de 1864. 68 

ART. 226 

Se o arrematante houver feito bemfeitorias nos bens 

arrematados, ser-lhe-hão pagas pelo executado, compensando-se com os 

fructos que houver recebido não entrando porém na compensação os 

fructos ou rendas das bemfeitorias que fez. Per. e Sous. not. 888, Alm. e 

Sous. § 236, Dig. Port. 1.° art. 553. 

ART. 227 

Para o pagamento das bemfeitorias tem o arrematante o 

direito de retenção, só do prédio em que foram feitas, porque se a 

arrematação foi de mais do que aquelle em que as bemfeitorias foram 

feitas, deve entregar aquelle em que não as fez, ainda mesmo que as 

bemfeitorias excedam o valor primitivo do predio melhorado. Mor. cap. 9.° 

n. 116, Alm. e Sous. § 234, Dig. Port. art. 561. 

 

                                                 
68 Esta decisão de 1864 diz, e bem, que não póde haver distincção plausivel entre 
novidades e juros, pois que estes são as novidades do dinheiro, assim como os fructos 
são as novidades da cousa penhorada, a qual fora substituida pelo deposito que fisera 
suspender a execução imminente. Se o credor que fez vender a cousa responde pelas 
novidades, quando é revogada a sentença que originou a venda, da mesma forma o que 
coagiu a faser o deposito, para evitar a venda, e que substituirá a cousa penhorada, deve 
responder pelos juros — novidades do dinheiro depositado, desde que a sentença foi 
revogada. 
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ART. 228 

No caso de entrega dos bens pelo arrematante, o executado 

tem o direito de exigir do exequente as rendas e novidades todas, se a 

sentença foi de todo revogada, e se o foi só em parte, aquellas a que 

direito deva ter soldo á livra ou proporcionalmente á parte em que foi 

vencedor. Cit. Ord. § 4.°  

ART. 229 

 Mas o executado só póde exigir do arrematante a cousa 

arrematada dentro de um mez contado do dia em que passou em julgado 

a sentença que revogou a execução, e passado este mez, só tem direito 

de haver do exequente ou do fiador, a importancia da arrematação para 

cousa alguma perder do seu, ou o que faltar se tiver levantado a quantia 

em deposito; salvo se o executado fôr menor e pelo beneficio da 

restituição, por que a respeito d’este não corre o praso fatal. Ord. cit., 

Silv. á Ord. L. 3.° tit. 70 n. 14, Alm. e Sous. § 260. 69  

                                                 
69 Suscitam-se aqui tres questões: 1.° se esta prescripção se applica tambem ao 
exequente quando arrematou com permissão do juiso, ou ao adjudicatario; 2.°, se tem 
effeito quer no caso de revogação da sentença, quer no caso de annullação da 
arrematação; 3.°, se é applicavel a terceiro a quem o arrematante haja traspassado a 
cousa arrematada. 
Emquanto á 1° discute-a Alm. e Sous. § 260 nota não admittindo a prescripção do mez, 
porque a lei só quiz favorecer o arrematante de boa fé e só a respeito d’elle fallou a lei, e 
não de ser o proprio credor o arrematante ou adjudicatario. 
A lei é generica emquanto ao arrematante quér seja o proprio exequente a quem ella 
permitte poder de arrematar com licença do juiso, quér seja um terceiro, e não ha rasão 
para distinguir onde ella não distingue. Se é adjudicatario, as rasões são identicas, se 
não ainda de maior peso, porque, nos termos precisos da lei, o exequente adjudicatario é 
um comprador forçado a quem ella mesmo procura mitigar a violencia que se lhe faz, 
abatendo uma certa porcentagem do preço da avaliação que os bens não alcançaram na 
praça, nem é de extranhar que a Ord. não especialisasse esta contingencia da execução, 
sendo sabido que segundo o systema das execuções antigamente era desconhecido 
absolutamente esse meio de pagamento, que foi consagrado mais tarde pela L. de 20 de 
Junho. 
Per. e Sous. parece ser do mesmo parecer de Alm. e Sous. na not. 888, que é seguida 
pelo Consol. Rib. n. 1363 referindo-se a Silv. á Ord. 
A segunda questão filia-se á de que tractamos na nota precedente; e as conclusões são 
identicas, ao que acrescentamos que não podemos compreender que, revogando-se a 
sentença em virtude da qual se fez a execução, em todo ou em parte, não possa o 
executado reclamar a cousa arrematada senão dentro de um mez, e o possa faser depois 
desse praso sendo annullada a arrematação. Na primeira hypothese a revogação póde 
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ART. 230 

Se o arrematante foi o proprio exequente restitue a cousa 

arrematada e as rendas percebidas, ou a estimação. Mor. L. 6.° cap. 10 n. 

18, L. fin. Cod. de evict. cap. a collat. 70  

ART. 231 

Quando o executado pedir a entrega dos bens arrematados, tem 

o direito de a pedir executivamente, pela sentença que revogou a 

arrematação, e o arrematante tem o direito de reter a cousa emquanto não 

lhe fôr satisfeito o preço da arrematação, ainda mesmo que não tenha de 

exigir indemnisação de bemfeitorias. Silv. á Ord. L. 3.° tit. 86 § 4.° n. 2, Per. 

e Sous. art. 888, Mor. cits. ns. 16 e 17. Alm. e Sous. § 261 not. in fine. 71 

                                                                                                                                                         
comprehender absolvição absoluta ou parcial da divida; na segunda, a annullação póde 
não passar de um paliativo, um adiamento, deixando o executado apenas livre da 
execução, mas adstricto ao pagamento da divida. No primeiro caso, segundo o parecer 
que combatemos, não póde pedir a restituição da cousa arrematada senão no praso fatal 
de um mez; no segundo póde rehavel-a em qualquer tempo. Onde está aqui a rasão 
plausivel da distincção? Não obstante devemos faser conhecida uma decisão do Supr. 
Trib. concedendo revista, em 29 de Outubro de 1879 que affirmou a doutrina de que 
para os effeitos da execução annullada não corre a prescripção dos 30 dias. 
É verdade que n‘essa causa tractava-se da especie de ter sido a execução realisada em 
juizo já declarado incompetente emquanto á acção principal, antes do ingresso da 
execução. A Ord. L. 3.° tit. 86 § 4.°, diz a decisão, tem somente applicação ás sentenças 
revogadas, isto é, áquellas que proferidas por juiz competente, sem falta de outros 
requisitos essenciaes que as annulem são apreciadas e revogadas no todo ou em parte 
unicamente pelo tocante ao direito e justiça em relação ao pedido da acção e execução. 
A terceira questão tem pela affirmativa Alm. e Sous. cit. § 260, de Gabr. Per., de Peg. e 
do Rep. vb. revogada a execução, e parece-nos ser a mais conforme com a letra e 
espirito da lei que determina que a cousa reverta áquelle a quem injustamente foi tirada. 
 
70 A rasão é a seguinte: Como a lei exige que o executado, revogada a sentença em todo 
ou em parte, fique illeso de prejuisos, e como o exequente seja ao mesmo tempo o 
credor putativo e o comprador, confunde-se n’elle a obrigação de collocar o executado na 
posição anterior á arrematação, visto que, no caso de ser outro o arrematante, este não 
restitue as rendas e fructos, mas o executado tem o direito de havel-os do exequente. Se 
este foi tambem o arrematante, é claro que lh’os deve restituir como os restituiria, outro 
arrematante que os tivesse percebido. 
 
71 Deriva esta conclusão dos termos da Ord. citada nas palavras “não lhe achando elle 
logo bens sem outra delonga “. Emquanto á retenção decorre da regra geral de que 
todas as vezes que alguem é obrigado a entregar a outrem uma cousa, recebendo o 
preço que deu por ella, tem o direito de a reter emquanto não se lhe paga. O Cod. do Pr. 
Port. é expresso n’esta determinação. 
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ART. 232 

Se a cousa arrematada fôr evicta judicialmente por terceiro e 

o arrematante houver de chamar á auctoria o exequente e o executado, 

na fórma da Ord. L. 3.° tit. 45, tem o direito de haver do executado a 

indemnisação do preço e perdas e damnos, e subsidiariamente do 

exequente, se aquelle não puder completar a indemnisação. Per. e Sous. 

not. 861, Alm. e Sous. not. 472, Roch. Dir. civ. §§ 631 e 827, Mor. L. 6.° 

cap. 13 ns. 6 8 e seguintes. 72 

ART. 233 

Se o evicto fôr o proprio exequente que arrematara ou 

adjudicatario, e tiver chamado o executado á auctoria, tem o direito de 

haver d’este a indemnisação a que teria direito qualquer terceiro 

arrematante, salvo se provado fôr que em má fé nomeou á penhora a cousa 

que sabia não ser do executado. Ord. L. 3.° tit. 45 § 5.°, Mor. loc. citado. 

                                                 
72 Per. e Sous. diz, not. 861, que compele ao arrematante o direito contra o exequente se 
o executado não tem por onde pagar, e cita Mor. L. 6.° cap. 13 n. 68. Teix. de Fr. na not. 
801, correspondente áquella, transcreve o art. 575 da Consolidação onde se lê: tem 
direito a exigir do exequente que lhe pague o preço recebido. Alm. e Sous. concorda com 
aquelle e Mor. justifica a sua opinião embora denuncie outras adversas. Emquanto á 
responsabilidade subsidiaria do exequente se o executado não tem com que pague sendo 
este o responsavel directo a prestar a evicção, diz elle pouco mais ou menos o seguinte: 
“ O credor deve ser pago pelos bens do devedor e não pela cousa alheia que foi 
arrematada nem pelo preço d’esta, e não póde portanto reter o que recebeu pela venda 
da cousa evicta, sem ter sido pago o arrematante quér pelo executado quér por elle, na 
falta do executado, e vá depois pedir a este o que por elle pagou, ou perca, porque não 
ha de ser o pobre arrematante que ha de perder, tendo arrematado em boa fé a cousa 
que acreditava ser do executado “. 
Coelho da Roch. e outros concordam na responsabilidade directa do executado para com 
o arrematante evicto, e subsidiariamente contra o exequente e nem da Ord. L. 4.° tit. 45 
§ 3.° citada na Consol. se póde inferir que haja acção directa senão contra o vendedor da 
cousa evicta, e quem se reputa o vendedor, embora forcado, é o executado e não o 
exequente. O ser a cousa vendida para pagamento do exequente não faz alterar a ordem 
e a naturesa da responsabilidade pela evicção. 
Este assumpto que não tem paralelo no Cod. do Pr. Port. tem sido tambem mui debatido 
no foro francez segundo attesta Dall. Comm. ao art. 1626 do Cod. Civ. Se o exequente 
tiver de repor todo o preço ou parte, poderá faser-se indennisar pelo executado, fasendo 
reviver a execução ou por nova acção? Dividem-se os pareceres, mas o que nos parece 
mais correcto é o de Mor. Que diz, ser necessaria nova acção porque pelo acto da 
arrematação ou adjudicação e entrega da cousa penhorada, ficou findo o processo que 
não póde resurgir. 
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ART. 234  

Se a cousa foi evicta só em parte, deve-lhe ser embolsado o 

valor da parte em que foi vencido o arrematante, segundo a estimação, 

na epocha em que foi evicto, e não proporcionalmente ao preço total por 

que arrematou a cousa evicta. Alm. e Sous. Segun. linh. Diss. 2.° cap. 8.° 

n. 2, Cod. Civ. Fr. art. 1637. 73 

ART. 235 

Não se annulla a arrematação por vicios redhibitorios da cousa 

arrematada. Cod. Civ. Fr. art. 1649, dito Port. art. 7592. 

ART. 236 

O arrematante faz seus usufructos pendentes maduros ou não 

ao tempo em que tomou posse, indemnisando porém o executado das 

despesas do amanho e sementeiras; salvo se na arrematação entrarem 

esses fructos. Consol. Rib. Comm. ao art. 921 § 8.°, Mor. L. 6.° cap. 13 n. 

80, Val. Cons. 37 n. 5. 

ART. 237 

Se a propriedade arrematada estava arrendada, deve o 

arrematante indemnisar o arrendatario ou colono pela mesma forma, no 

caso em que não seja obrigado a conserval-o. Mor. cit. n. 82. 

ART. 238 

O arrematante não é obrigado a conservar o arrendatario da 

cousa arrematada a não ser nos casos em que teria obrigação de o 

conservar se a venda fosse voluntaria, ou se a arrematação foi com essa 

                                                 
73 Especie omissa na Ord. O motivo é obvio, porque sempre o predio comprado por um 
preço relativo ao todo, vale mais que dividido em partes, e cada parte fica valendo 
menos separada, do que unida ao todo. Plus valet pars in toto quam si separatim 
distrahatur. 
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clausula. Ord. L. 4.° tit. 9.°, L. 1237 de Setembro de 1864 art. 6.° §§ 2.° 

e 3.°, Mor. L. 6.° cap. 13 n. 76, Alm. e Sous. § 298 not. 470. 74 

ART. 239 

E’ porém obrigado a conservar aquelle que por arrematação 

ou adjudicação adquiriu direito de perceber os fructos e rendas da cousa 

arrematada por um certo praso. 

ART. 240 

O que arrematou as rendas ou aquelle a quem ellas foram 

adjudicadas, tambem não é obrigado a conservar o locatario, se não nos 

mesmos casos em que o seria o arrematante da propriedade. 75 

                                                 
74 Houve entre os praxistas grande contenda sobre o assumpto d’este artigo. Opinam uns 
que o arrematante, apesar do disposto na Ord. L. 4.° tit 9.°, era obrigado a conservar o 
arrendatario pelo tempo do contracto, e o Report. da Ord. vb. venda da cousa de raiz 
sendo feita, segue a affirmativa que já seguira anteriormente, visto que o comprador em 
hasta publica é successor necessario que foi mettido na posse por decreto judicial, 
limitando porém isto quando o comprador já sabia que a propriedade estava arrendada, 
citando casos julgados em ambas as hypotheses, Mor. expondo com particular cuidado as 
rasões em que se fundam os que seguem a affirmativa, adopta no L. 6.° cap. 13 n. 75 a 
opinião contraria, e que praxis recepit, dando como rasões fundamentaes que o 
conductor não tem acção in rem mas pessoal contra o locador, e portanto, assim como 
se o executado vendesse, o comprador não poderia ser coagido a conservar o conductor, 
igualmente o não póde ser o arrematante, e que a Ord. L. 4.° tit. 9.° não fez 
discriminação alguma na venda judicial e extra-judicial, como aliás costuma sempre 
faser, em outros casos, como no tit. 6.° §§ 1.° e 2.° e tit. 13 § 7.°  
Alm. e Sous. considera a questão assás opinativa, prevalecendo porém a opinião de que 
o arrematante ou o adjudicatario deve conservar o colono pelos annos do contracto, e no 
fim da nota ao § 298 declara ter estudado a questão com mais fundamento, e ter 
mudado de opinião. Effectivamente mudou no § 470, onde declara que o arrematante 
não é obrigado a conservar o arrendatario, e concluindo na nota por considerar a opinião 
de Mor. como a mais conforme á nossa legislação, e adoptando as rasões que elle dá. 
É a doutrina que seguimos. Se porém havia um contracto de arrendamento por tal fórma 
legalisado, que assegurasse ao arrendatario a permanencia, nos termos determinados na 
Ord. citada, e pela razão de que cita não distingue entre a venda voluntaria ou coacta, 
julgamos evidente que o arrematante ou adjudicatario, tem o dever de conservar o 
arrendatario. Fica-lhe tambem o direito de impugnar a permanencia do arrendatario, 
ainda n’essa hypothese, se provar que o arrendamento foi fraudulento, como diz ainda 
Mor. no lugar citado. 
 
75 Cumpre expôr algumas questões connexas com este artigo e com os dous anteriores e 
os posteriores. 
Diz Mend. a Castr. 1.° pari, L. 3.° cap. 21 n. 16 que feita a arrematação dos rendimentos 
de uma casa, se ella perece por caso fortuito, o arrematante póde de novo recorrer 
contra o executado para que lhe dê outro penhor que o indemnise. Mor. combate esta 
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ART. 241 

O arrematante ou adjudicatario dos rendimentos tem o direito 

de exigir que o dono da propriedade, faça as obras indispensaveis para 

que as rendas possam ser percebibas, mandando intimal-o para as faser 

em praso determinado sob pena d’elle arrematante as faser, e podendo 

depois reter a propriedade até que lhe sejam pagas as despesas que fez. 

Mor. L. 6.° cap. 13 n. 71. 

ART. 242 

Se fôr obrigado a pagar quaesquer contribuições ou pensões 

devidas pelo proprietario, tem o direito de continuar a perceber os fructos 

ou rendas até se indemnisar do que pagou. Idem n. 72. 

ART. 243 

Se o executado vender a propriedade cujos rendimentos foram 

arrematados ou adjudicados, o comprador é obrigado a conservar o 

arrematante ou adjudicatario dos rendimentos, durante o praso pelo qual 

as rendas têm de ser percebidas por estes. Idem n. 77. 

                                                                                                                                                         
opinião, fundando-se principalmente na Ord. L. 4.° tit. 8.° pr. visto que o arrematante 
dos fructos ou rendas é um verdadeiro comprador e com risco seu perece a cousa, no 
que concorda Phoeb. dec. 7 n. 14 e 2.° p. dec. 201 n. 3. 
Disem outros que se deve attender aos termos em que a arrematação foi feita, porque se 
o arrematante arrematou os fructos ou rendas de um certo numero de annos, n’este caso 
como se consideram arrematados esses fructos e rendas e não ha esperança de os 
receber, se os houver, por isso nem a ruina nem a esterilidade contingente ou a falta de 
alugador da casa, correm por conta do arrematante, salvo se deixou de perceber as 
rendas por sua culpa; se porém o arrematante, arrematou os fructos ou rendas e lhe 
foram adjudicados sem um praso certo e determinado, n’esse caso considera-se 
comprada a esperança de as receber, e ainda que a cousa pereça ou advenha a 
esterilidade, por sua conta é o risco. Entende-se porém sempre em caso de duvida 
arrematados os fructos e não a esperança de os perceber. 
São bastante especiosas ou nebulosas estas distincções, e a regra é que quem arremata 
os redimentos corre o risco da percepção. 
Pelo que respeita ao credor adjudicatario, quando a adjudicação se fiser nos termos do § 
24 da L. de 20 de Junho, tambem é claro que os riscos são por conta do executado. 
Emquanto á conservação do arrematante ou adjudicatario dos rendimentos, querem 
alguns com o fundamento na Ord. L. 4.° tit. 9.° que o comprador não seja obrigado a 
conserval-os; Mor. porém invocando a Ord. cit. tit. 6.° § 2.° segue o parecer que 
adoptamos no texto. 
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ART. 244 

Se tiver havido protesto de preferencia, suspende-se a entrega 

da carta de arrematação, se o arrematante foi o proprio exequente, sendo 

porém obrigado a depositar o excesso entre a divida e o preço da 

arrematação. 76 

                                                 
76 Per. e Sous. not. 898 diz que sendo arrematante o proprio exequente deve tambem 
depositar o dinheiro para sobre elle correr o concurso, e cita Gom., Mend. e Silv., e tem 
sido seguido por outros. Alm. e Sous. não tractou da especie e apenas, referindo-se ao 
caso de adjudicação, remetteu o leitor para o que diz Mor. L. 6.° cap. 9.° n. 64 e cap. 13 
n. 27 citado tambem por Per. e Sous. quando se refere á especie da adjudicação. Quer 
nos parecer que a distincção feita por Per. e  Sous. provém da errada significação que 
deu ao verbo addicare e ao substantivo addictio empregado por Mor. tomando-os como 
significando adjudicar e adjudicação quando elles significam arrematar e arrematação. 
Neste sentido, diz elle no primeiro lugar citado, referindo-se ao deposito que se deve 
faser do preço da cousa arrematada, quando se tem de discutir direitos creditorios: quod 
si non sit licitator, qui rem emit, sed ipse victor in debiti satitfactionnem rem sibi addicat, 
sequestrum locum non habet, o cita varios casos julgados, n’um dos quaes foi o 
exequente obrigado aprestar caução — licet immerito— acrescenta elle. —E tanto a 
nossa interpretação nos parece mais exacta quanto é certo que o mesmo praxista 
quando tracta da arrematação habita fide de pretio, isto é no n. 37 do cap. 13 citado por 
Alm. e Sous., e negando que possa faser-se, diz: que isto procede mesmo si res victori 
addicatur, emquanto ao excesso entre a divida, e o valor da cousa, porque se o não 
depositar logo a arrematação é nella, pois senão excede o valor da divida não se póde 
diser que a cousa é vendida (vendi) ao credor, habita fide de pretio, porque é uma 
compensação e remissão da divida. É sabido que a adjudicação creada pela L. de 20 de 
Junho, era desconhecida pela legislação anterior, e que portanto os praxistas antigos, 
quando se referem ao acto de ficar o credor com os bens penhorados, consideram isto 
uma arrematação e não uma adjudicação no sentido actual, tanto que na Ord. não 
apparece semelhante palavra. 
Mas os que concedem que o credor adjudicatario não seja obrigado a depositar o valor da 
adjudicação para sobre elle se disputar o concurso de credores, não tem de certo rasão 
alguma para obrigarem o credor que arremata a depositar o preço, e seria uma 
iniquidade deixar de receber a da sua divida, e ir ainda desembolsar o preço da arremata 
se o concurso póde existir sobre o casco da propriedade adjudicada ao credor, qual a 
rasão por que não ha de ser o mesmo quando esse credor lança para seu pagamento? 
Se o concurso de credores se não dá no processo de adjudicação diz Per. e Sous. lugar 
citado, deve completar-se a adju- dicação, depositando o excesso. E por que rasão não 
deve acontecer o mesmo quando o credor arrematou? A rasão de favor ao adjudicatario, 
que dá Per. e Sous. é, no nosso entender, uma futilidade, disendo que elle não é um 
comprador voluntario mas forçado, quando a favor do credor que arremata ha uma rasão 
de maior interesse para os credores coucurrentes que é o poderem partilhar entre elles 
maior somma do que partilhariam se o credor fosse adjudicatario dos bens, os quaes 
receberia com o abatimento legal, emquanto que, sendo elle o arrematante, vem a favor 
da massa o preço da arrematação, necessariamente superior ao da adjudicação ou da 
avaliação. 
Expendida a nossa opinião, devemos diser que a contenda sobre a especie é grave, e 
como ninguem melhor que Silva a discutiu, vamos extractar do muito que disse o que 
mais notavel nos parece. 
Trata-se de saber se o credor que primeiro fez a execução e comprou em praça os bens 
penhorados, é obrigado a consignar em juiso o preço da arrematação, se outro credor 
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comparecer e requerer deposito para instaurar concurso de prelação, no que deve 
distinguir-se entre o caso de comparecer em juiso antes ou depois da arrematação. No 
primeiro caso deve depositar por força da Ord. L. 4.° tit. 6.° § 2.°; no segundo caso não 
é obrigado a depositar por força do § 3.° E assim o obtive na causa de F. e F. em 17 42.  
A rasão é a seguinte: 
No primeiro caso manda a lei no dito § 2.° que não apparecendo outro credor antes da 
arrematação se faça logo pagamento ao credor exequente, quando a cousa foi vendida a 
extranho, o que é o mesmo, se o credor compra em solução da sua divida, porque então 
compensa o preço da arrematação com o debito, e nada tem que consignar em juiso. 
No segundo caso porém apparecendo outro credor antes da arrematação manda a Ord. 
no § 3.° que o penhor se venda, e o dinheiro se consigne até se julgar o concurso, n’esse 
caso o credor não póde compensar contra vontade do outro credor que o interpellou 
antes da arrematação, por dar-se identidade de rasão. 
E comquanto Bers. e outros defendam o contrario, entendo que a primeira opinião é a 
mais conforme ao espirito da nossa Ord. § 2.° e assim o Senado costuma julgar, apesar 
de que alguns eximios senadores doutissimos seguem o contrario. 
Disem estes que sendo esta especie omissa na nossa Ord., se deve resolver segundo o 
direito commum (o Dir. Rom.), na L. a Divo Pio 15 § sed in emptorf. ff de re judic. que 
manda que não se deposite. 
O que eu conheço é que o caso é omisso tanto na Ord. como na lei romana, porque esta 
se occupa só da arrematação feita por extraimos e não pelo exequente, e n’esse caso 
sendo identica a disposição d’aquella, deve soffrer a mesma interpretação que se faz 
d’esta, e os escriptores interpretam esta como não tendo applicação ao credor que 
compra em solução do seu credito. 
Instam ainda os que disem que o credor exequente compra coacto porque se não 
comprasse ficava insoluto o seu credito, e por isso não deve ser obrigado a depositar 
porque soffreria d’ahi gravame, consignando aquillo que se lhe deve, e sujeitando-o 
ainda á pena de prisão se não depositar. E comquanto estas ponderações contenham 
uma especie de equidade, não devemos usar d’ella em damno de terceiro, porque a 
equidade diz tambem que ninguem se deve locupletar em detrimento alheio. 
D’aqui se conclue que ainda que o credor possa comprar para compensar, não póde faser 
esta retenção e compensação do preço em prejuiso dos credores que têm prelação, 
porque, quando o credito que o credor posterior quer compensar menos privilegiado, de 
certo que não tem lugar tal compensação em prejuiso dos credores anteriores. E isto se 
funda ainda; n’outro invencivel fundamento; a saber: comprada a cousa pelo exequente 
e compensando o credito com o preço não faz outra cousa senão um recebimento in 
solutum; o que não se póde faser em prejuiso dos credores anteriores. 
N’esta divergencia de pareceres, a doutrina do nosso texto attende á segurança dos 
concurrentes e ao interesse do credor. 
Corr. Tell. Man. do Proc. Civ. § 452 não expende opinião propria, e apenas faz referencia, 
á nota de Per. e Sous. 
A Prax. bras. § 392 diz que o exequente sendo arrematante, fica obrigado a pagar 
incontinente como os outros arrematantes, e cita o § 16 da L. de 20 de Junho, e § 3.° do 
Alv. de 6 de Setembro de 1790, que não tem a menor referencia á especie. Aqui não se 
faz distincção entre haver ou não protesto por concurso, e dar-se-hia o caso singular de 
o credor depositar o preço, e requerer para levantar o seu proprio dinheiro, ou ir para a 
prisão por não depositar ou não pagar a si mesmo. 
O Cod. do Pr. Port. art. 861 manda depositar a parte do preço que excede a divida, e os 
seus bens immobiliarios ficam hypothecados á parte do preço não depositado. 
Especie do hypotheca legal desconhecida na nossa lei. Se os bens são moveis, não se 
entregam sem fiança, e se a não presta o exequente, voltam á praça á custa d’elle, e não 
póde mais licitar. 
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ART. 245 

Sendo outro o arrematante, o producto da arrematação é 

recolhido ao deposito, entregando-se ao arrematante a carta de 

arrematação. Ord. L. 4.° tit. 6.° §§ 2.° e 3.° 

ART. 246 

A arrematação solemnemente feita não se retracta por haver 

quem offereça maior lanço quér antes quér depois da entrega da carta, 

nem o arrematante póde arrepender-se, depois de assignar o auto de 

arrematação. Mor. L. 6.° cap. 13 n. 48, Per. e Sous. not. 859, Alm. e 

Sous. § 463. 77  

ART. 247 

A arrematação feita com as solemnidades legaes, não é 

rescindivel por lesão, salvo havendo engano enormissimo. Ord. L. 4.° tit. 

53 § 7.°, L. de 20 de Junho de 1774 § 18, Mor. L. 6.° cap. 14 n. 10. 78 

                                                 
77 Não póde haver lanço depois da arrematação. A excepção notada no art. 1309 da 
Consol. Rib., refere-se ás execuções fiscaes, materia extranha ao nosso assumpto. 
 
78 Per. e Sous. not. 856, in fine entende que é rescindivel a arrematação por lesão 
enorme e enormissima, citando a Ord. L. 4.° tit. 13 § 7.° e Mor. L. 6.° cap. 14 n. 10. 
Este, depois de encarar a questão sob diversos aspectos, conclue no n. 12, que desde 
que se empregue o remedio d’essa Ord. desapparece o perigo da lesão enorme somente. 
Teix. de Fr. not. 800 correspondente áquella transcreve o art. 569 da Consol. das Leis no 
qual dissera que a acção de lesão não é admissivel nas arrematações feitas com as 
solemnidades legaes. Esqueceu-se de que na terceira edição d’essa obra, submettendo-
se ás observações de Rebouças, alterara fundamentalmente a redacção d’aquelle artigo 
que devia ler-se assim: a acção de lesão não é admissivel, salvo havendo dolo ou engano 
de lesão enormissima. 
Não crêmos que elle tivesse mudado de opinião quando escreveu as annotações a Per. e 
Sous. aliás não teria citado aquelle artigo da Consol. Esta flagrante contradicção deve 
attribuir-se a causa conhecida, de que provém a immensa inferioridade d’essa obra em 
relação a outras de tanto valor que elaborou, a qual, a não ser em parte do primeiro 
volume, longe de illustrar a de Per. e Sous. a deslustrou. 
Alm. e Sous. nota ao § 422, admittindo com Silva a possibilidade de rescindir-se a 
arrematação por lesão enormissima, entende todavia que para evitar a enorme não basta 
a citação ordenada no § 18 da L. de 20 de Junho, mas é indispensavel o remedio da Ord. 
citada. 
A Consol. Rib. art. 1309 § 3.° admitte a lesão enorme e por conseguinte a enormissima, 
e parece não dar importancia á disposição da lei citada, referindo-se apenas á Ord. 
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ART. 248 

O executado tem o direito de requerer a remissão da divida 

pagando a sua importancia e custas em qualquer estado da execução, 

                                                                                                                                                         
Ram. Pract. Civ. diz que póde haver rescisão por lesão enorme, excepto se o vendedor 
foi requerido nos termos da Ord. e cita Mor. L. 6.° cap. 13 n. 89, que não diz cousa 
alguma a este respeito mas da citação aos credores na venda convencional e na judicial. 
Corr. Tell. Dig. Port. não admitte a lesão enorme quando na arrematação se guardaram 
as solemnidades legaes. 
Abstrahindo de mais pareceres, diremos que no estado actual da nossa legislação depois 
da L. de 20 de Junho, deve considerar-se esta questão como puramente theorica, pois 
mal podemos conceber a probabilidade de vingar qualquer acção tendente a annullar 
uma arrematação por lesão. Sob o regimen das Ord. em que não havia avaliação, e em 
que portanto as partes não podiam empregar os meios de que actualmente dispõem para 
guardar os seus direitos, póde comprehender-se que por algum conluio que o executado 
não conseguisse mallograr, podesse dar-se a lesão enorme na arrematação; nas 
condições actuaes do processo, crêmos quasi impossivel levantar-se em estado viavel 
uma questão d’essas. 
Como quer que seja, não occultando o nosso parecer, diremos que a disposição do § 18 
da L. de 20 de Junho, substitue a da Ord. cit. tit. 13, emquanto á occasião e effeitos da 
citação que esta mandava faser proximo a findarem os dias dos pregões. A essencia e 
intuitos d’esta formalidade são manifestamente os mesmos, e apenas empregados em 
diversa opportunidade segundo a conveniencia de adoptal-a aos tramites do processo 
que, segundo a Ord. não designava epocha da praça, emquanto que a lei determina que 
esta seja logo depois de findos os pregões. Feita pois a citação para dar lançador, 
extingue-se a contingencia da lesão enorme mas como segundo a Ord. esta formalidade 
só tinha este fim, e tornava firme a arrematação a menos que n’ella não houvesse 
alguma outra arte ou engano, o claro que; n’esta expressão é comprehendida a lesão 
enormissima que se considera sempre resultado de dolo como a mesma Ord. reconhece 
no § 10, mandando restituir os fructos desde a compra, que é a sancção que recahe 
sempre sobre o possuidor de má fé. O dolo inquina sempre de nullidade radical todos os 
actos em que entra, a ponto de nem as partes poderem renunciar á nullidade do 
contracto em que elle entre, e portanto é claro que a citação do executado, não exclue a 
possibilidade de pedir-se a nullidade da arrematação por lesão enormissima.  
Diremos ainda que o proprio texto da Ord, tornava ociosas as reflexões que a Consol. fez 
para justificar que nas palavras arte e engano, empregadas pela Ord. se comprehende a 
lesão enormissima, e para dar ao art. 569 a nova redacção — salvo quando houver dolo 
ou engano de lesão enormissima, porque havendo dolo será sempre rescindivel, embora 
não haja lesão de qualquer naturesa, bastando portanto, evitando a redundancia, diser, 
engano enormissimo, que é exactamente o que diz a Ord. no § 10. 
A Lei de 1774 substituiu a Ord., como diz perfeitamente a not. 69 ao artigo citado da 
Consol. 
Conhecemos não obstante uma Dec. do Supr. Tr. de 7 de Agosto de 1861 que considera 
rescindivel a arrematação por lesão enorme, salvo quando se tiver empregado o 
procedimento determinado pela Ord. Devemos advertir que esta não foi a rasão principal 
que serviu de base á decisão, e que a referencia á Ord. foi apenas um accidente 
enunciado no texto do julgado.  
A praxe actual desconhece o uso da Ord. citada que foi substituida pela Lei hypothecaria 
na parte relativa aos direitos dos credores por hypothecas, e emquanto á lesão, pela L. 
de 1774, segundo dissemos. 
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mesmo depois de entregue a carta de arrematação e emquanto o 

arrematante não tomar posse da cousa arrematada. 79 

                                                 
79 As proposições enunciadas n’este artigo e no que se lhe segue, exigem justificação 
particularisada, pois que da lição dos praxistas mais consultados, resulta uma tal 
vacillancia de idéas que tem como resultante a incoherencia e falta de orientação, nas 
soluções das variadas especies que têm intima relação com o assumpto. 
Para tornar palpavel essa fluctuação de idéas, e falta de methodo, tomaremos por thema 
varias notas de Per. e Sous. em que este aliás respeitavel e conceituado praxista, 
expende as suas opiniões sobre a importante materia do nosso texto. 
Not. 738.— Os fructos reputam-se parte do predio, cedem porém em utilidade do 
executado depois da penhora até á arrematação. 
Not. 818.— Porque ainda que a arrematação por si só sem a tradição não transfere o 
dominio...  
Not. 846. — Admitte o executado a remir, por equidade, ainda depois da arrematação e 
adjudicação, emquanto não forem entregues as respectivas cartas. 
Not. 859.— Depois de finda a arrematação e entrega do ramo, julga-se perfeita a venda. 
Not. 860.— A renda divide-se entre o arrematante desde a arrematação, pro rata 
temporis. Os fructos pendentes não estando o predio arrendado, pertencem ao 
arrematante desde logo, ainda antes da posse comtanto que haja depositado ou 
afiançado o preço. 
Not. 861.— Perecendo a cousa arrematada depois da arre- matacão, perece para o 
arrematante, se já não trasia vicio anterior. 
Not. 862.— Posto que na arrematação passe o dominio pela tradição do ramo ao 
arrematante aceedendo a posse...  
Not. 893.— Admitte embargos de terceiro, ainda que depois da arrematação, emquanto 
se não extrahe a carta de arrematação, e se não faz tradição dos bens. 
Sobre a materia que estamos expondo, podem distinguir-se quatro systemas, se taes 
podem chamar-se alguns d’elles; e são os seguintes:  
a) A entrega do ramo e a assignatura do auto de arrematação operam a transferencia do 
dominio da cousa arrematada para o arrematante; 
b) Não basta isto; é necessario o pagamento ou consignação do preço da arrematação; 
c) Ainda não é bastante; é indispensavel a entrega da carta de arrematação; 
d) Não é bastante isso tudo; é absolutamente exigido que o arrematante haja a posse da 
cousa arrematada. 
É evidente que divergindo fundamentalmente uns dos outros estes systemas, as 
consequencias juridicas do acto da arrematação devem revestir os caracteres da sua 
origem.— Adoptada uma das formulas, é forçoso acceitar-lhe as consequencias legitimas, 
sem restricções e sem transigencias com qualquer das outras, sob pena de ver em 
resultado uma deploravel anarchia na resolução das hypotheses occurrentes, como a 
cada passo attestam pareceres e julgados. 
Applicando esta regra á interpretação das notas do Per. e Sous. que deixamos 
transcriptas, é claro que ellas não obedecem a nenhum dos systemas, antes participam 
de todos elles, e que a doutrina de umas é manifestamente antagonica á de outras. 
Assentada, por exemplo, a idéa primordial de que a percepção dos rendimentos é uma 
consequencia do dominio, é absolutamente necessario firmar de um modo irreductivel 
qual o momento juridico em que o dominio passa para o arrematante, e firmado este 
ponto, não póde haver vacillação nas soluções das diversas hypotheses que derivam 
d’esse facto. 
A these da not. 859 póde envolver apenas obscuridade, porque, reflectindo bem no seu 
texto, deve deprehender-se que Per. e Sous. quiz diser sómente que a entrega do ramo 
torna, perfeita a arrematação, só no sentido de não poder haver arrependimento, nem 
ser admittido outro lanço, que é justamente o que diz Mor. no lugar alli citado, e portanto 
póde admittir-se que o douto praxista, não seguiu a doutrina de que a entrega do ramo 
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opera a transmissão do dominio, e que houve apenas obscuridade ou incorrecção no 
diser; não póde porém asseverar-se a qual dos systemas se filiam as outras conclusões, 
ou póde antes asseverar-se que participam de todas. 
Aqui o arrematante faz seus fructos desde a arrematação; alli, só depois de pago ou 
afiançado o preço, além o dominio transfere-se com a carta de arrematação; acolá só se 
transmitte pela posse. 
Vem de longe porém esta desorientação, e vamos assignalar-lhe as causas. 
É sabido que a nossa Ord. L. 4.° desde o tit. 1.° a 14 e no tit. 67 se apoderou quasi 
exclusivamente do Direito Romano na legislação relativa ao contracto de compra e 
venda, e é tambem conhecido que o systema dominante n’esse direito é considerar a 
tradição e posse como elementos absolutamente essenciaes para a transmissão do 
dominio, embora o contracto se considere perfeito pelo consenso das partes, resultando 
d’ahi acções pessoaes do comprador para exigir a entrega da cousa comprada, e do 
vendedor para exigir o pagamento do preço; ficando porém o dominio da cousa vendida 
no poder do vendedor até á tradição. 
Sobre esta jurisprudencia não póde haver divergencia, e posto isto parece que deveria 
haver entre os escriptores perfeita uniformidade do doutrina quando se tratasse dos 
effeitos da venda em praça ou da adjudicação, provenientes de execução. 
Que a arrematação tem a força de venda e se regula pelos mesmos principios d’este 
contracto, não ha duvida, e é a regra que Per. e Sous. estabelece no § 434; não quer 
isto diser porém que, emquanto aos actos anteriores ao complemento da transmissão de 
dominio, os principios e regras que presidem á venda convencional devam ter stricta 
applicação á venda coacta; significa essa regra que, emquanto aos effeitos, ambas as 
vendas se equiparam. 
As divergencias de parecer que tem havido e ha, nascem a nosso ver do abuso que se 
tem feito da ficção de que, na venda resultante da penhora, o juiz toma o lugar do 
vendedor na venda voluntaria, e o arrematante o do comprador, e querendo 
sistematicamente applicar á arrematação, todos os preceitos que regem os direitos e 
deveres do comprador e vendedor voluntario.  
Essa ficção colloca o juiz na posição do executado, ou prestando o facto d’este, como 
disem alguns, quando a verdade é que a venda em hasta publica é feita em virtude da lei 
que manda vender a cousa penhorada em proveito do exequente, ou lh’a manda 
adjudicar, e não é do executado nem do proprio juiz pessoalmente que o arrematante a 
recebe mas eam habet a lege ipsa, mediantibus ministris justitiae, como diz Mor. 
O juiz não presta consentimento é venda como o vendedor voluntario; ordena que ella se 
faça quer o proprietario se opponha, quer ao proprio juiz desagrado. Perfeito o contracto 
o vendedor não póde arrepender-se; o juiz póde revogar a venda em circumstancias 
dadas, e póde ser obrigado a considerar sem effeito a que sustentára, se o tribunal 
superior o ordenar. 
As relações juridicas entre o arrematante e as pessoas que figuram na arrematação, tem 
um caracter profundamente differente das que ligam o comprador e o vendedor 
convencionaes; e querer por ficções applicar-lhes regras idênticas dá em resultado 
soluções absurdas, e figurarem em tractados aliás de boa nota disposições singulares, 
dedusidas da Ord. como por exemplo a que é dedusida da Ord. L. 4.° tit. 7.° pr. e § 1.°, 
disendo-se que sem o effectivo pagamento do preço da arrematação ou deposito d’elle 
não se transmitte o dominio, ainda quando o arrematante tire carta de arrematação e 
tome posse (Consol. Rib. art. 1307); como se podesse jamais dar-se a hypothese de o 
arrematante tirar a carta de arrematação e tomar posse da cousa arrematada, sem ter 
pago ou consignado o preço da arrematação. Eis ahi como, de um principio verdadeiro e 
restrictamente legal, e por força de ficção, se enuncia uma proposição que nada significa. 
Determina a Ord. L. 4.° tit. 8.° que tanto que a venda de qualquer cousa é de todo 
perfeita, toda a perda e perigo que d’ahi em diante lhe aconteça, sempre a perda e 
damno acontece ao comprador antes que a cousa lhe seja entregue, e é sabido que pela 
Ord. cit. tit. 2.° o contracto de compra o venda 6 perfeito e acabado pelo simples 
consenso das partes. 
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Aquella Ord. porém encerra uma aberração da regra geral de que, embora o contracto se 
considere perfeito e acabado pelo consenso, o dominio não se transmitte senão pelo 
pagamento do preço e pela tradição, e tem a sua origem na L. Dig. de peric. et comm. 
rei vend et non trad. Em desharmonia flagrante com a regra de que res suo domino 
perit, os commentadores procuraram a justificação na outra regra — debitor rei certae 
ejus interitu liberatur. 
Abusando ainda da ficção, e equiparando o acto da arrematação e da entrega do ramo ao 
consenso das partes na venda voluntaria, diz Per. e Sous. nota 861 citando Moraes L. 6.° 
cap. 13 n. 69, que perecendo a cousa arrematada depois da arrematação perece para o 
arrematante se já não trasia vicio anterior, e a razão expende-a este no n. 68 nos termos 
seguintes: factum judicis, factum partis cencetur, ita quod ipse debitor vendidisse 
cencetur. 
Mas se por ficções se deve decidir, é necessario não desviar do caminho e ir sempre no 
mesmo rumo, e como segundo a Ord. cit. tit. 5.° § 1.°, dado o consenso, o devedor é 
primeiro obrigado a entregar a cousa ao comprador, e este lhe deve pagar o preço 
ajustado, seria forçoso que a lei tivesse respeitado a analogia entre a venda convencional 
e a venda forçada; mas determinando ella o contrario absolutamente, d’ella mesmo 
resulta que cada um dos modos de alheação se rege por preceitos distinctos, e que, não 
é de boa hermeneutica o emprego das ficções. 
Não é sem razão que Alm. e Sous. se insurge contra ellas nos §§ 442, 443 e 480, e ainda 
melhor na Diss. 10 Supp. ao Tract. das Ac. Summ. 
A percepção dos fructos e rendas e o risco da perda ou deterioração da cousa 
arrematada, são consequencias e accessorios do dominio, e portanto o que cumpre 
firmar bem e ao um modo positivo, é o momento exacto da transmissão. 
A proposição de Per. e Sous. not. 788 de que os fructos como parte do predio cedem em 
utilidade do executado até á arrematação, póde significar que ao acto da praça e 
assignatura do auto de arrematação, ou até que esta se firme pela entrega da respectiva 
carta, o que seria apenas obscuridade no modo de exprimir-se; crêmos porem que elle 
se deixou arrastar tambem pelas ficções, e quer que a entrega do ramo seja sufficiente 
para a transmissão do dominio, de accordo com o que diz na not. 860, embora em 
flagrante desaccordo com o que diz em outras. 
Nem haveria n’isto novidade, porque já muito antes, Mor. L. 6.° cap. 8.° n. 7 se viu na 
necessidade de refutar semelhante opinião adopta por Cald. e Barb., empregando estas 
palavras: quod nom credo quia apud nos aditio seu judicialis venditio ex traditione rami 
non inducitur... nec dominium a condemnato recedit, nisi post traditionem quae 
addictionem subsequitur: e no cap. 13 n. 19: sed nec traditione rami quam preco 
licitatori facit, dominium transfertur, ex quo sequitur, quod sicut condemnatus rem suam 
vendendo, ejusdem dominium nec possessionem in emptorem transferret ex solo titulo, 
nisi traditio subssecuta sic, ita etiam judex. 
No n. 6 do mesmo capitulo tractando dos effeitos da arrematação diz: per quod 
emptionis contractus in scriptis perficitur; ex isto qua testimonio seu termino charti 
addictionis velut sententia é processu extrahitur, quae per cancellariam vadit, ibique 
sigilatur, ut emptore sit emptionis titulum possit que per eam, possessionem rei capere 
— et dominium acquirere. 
Releve-se-nos ainda uma transcripção do n. 91.— Ex illa addictionis charta seu sententia, 
emptor rei addictae in possessionem inducitur, fit que ei traditio, quae corporallis 
possessio in hoc casu ita necessaria est... quod possessio ex ipsa non acquiritur, donec 
realiter capiatur. Capta vero rei addictae possessione, ex addictionis titulo, et dominium 
et possessio acquiritur, absque illa vero minimae, licet enim ubique communiter 
circumferatur ex sententia in rem judicatam traslata dominum tranferri in eum pro quo 
lata est, tamen id intelligitur traditione sequuta, possessione accepta, et non ante. 
Podiamos ainda citar o que o mesmo praxista diz em identico sentido, no L. 5.° cap. 1.° 
n. 14 L. 6.° cap. 7.° n. 5, cap. 10 n. 23, cap. 13 ns. 4 e 97, e cap. 9.° n. 96. 
Silv. tractando do direito de remissão, que alguns admittem só até a arrematação, expõe 
o parecer fundado na Ord. L. 4.° tit. 13, § 7.°, dos que entendem assim, porque pela 
arrematação a venda se julga perfeita, e dos que admittem a remissão depois da 
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arrematação, porque a venda não se considera perfeita senão pela tradição e pela posse, 
e conclue: nec adducta in contrarium aliud convincuntur, nisi irrevocabilitatem 
contractus, ejusque perfectionem non autem acquisitionem dominii, como diz decidido, 
Peg. ad Ord. L. 2.°, tit. 52 § 8.° n. 10, et ego multiores vidi decisum. 
Teix. de Fr. que aliás copiara na sua not. 802 a not. 859 de Per. e Sous., procurou firmar 
bem as idéas que expendêra na Consol. das Leis Civis sobre o contracto de compra e 
venda, e especialmente nos arts. 906 a 913 , e conclue: “que para a arrematação ficar 
perfeita como contracto não basta como é de costume a entrega do ramo ao 
arrematante, pois que para ficar perfeita a venda e a transmissão do dominio, é 
necessaria a tradição “. 
Este distincto Jurista entendeu que no estado actual da nossa legislação, isto é depois da 
L. de 24 de Setembro de 1864 e do respectivo regulamento a transcripção é o unico 
modo da tradição das cousas immoveis. 
Não attendeu elle porém, nem ao disposto no art. 260 do regulamento nem a que a 
solemnidade da transcripção é absolutamente indifferente como elemento da acquisição 
do dominio, nas relações juridicas entre o vendedor e o comprador resultantes da 
alheação, e tem só valor exclusivo como prova legal da tradição para prevalecer contra 
terceiros. 
Segundo o fim que teve em vista o legislador, diz Mart. Tor. annot. á L. e Regul. cit. art. 
8.° § 4.°, a transcripção é a perfeição da tradição que entre nós é necessaria para 
operar-se a transmissão do dominio— Ord. L. 4.° tit. 1.° pr. Ella tem por fim diser aos 
terceiros que esse contracto existe, e não que só por meio d’ella seja elle valido. 
 Ninguem melhor que Alm. e Sous. ex §§ 433 a 452 notas 478 e seg. discutiu e 
esclareceu o assumpto, e posteriormente Coelho da Roch. Dir. Civ. not. KK. 
Não esqueceremos tambem a Prax. Bras. § 396 e Paul. Bapt. § 184 nota que expende a 
verdadeira doutrina, embora por fundamento manifestamente injuridico, qual o de querer 
que a disposição do art. 546 do Regul. 737, deva servir de subsidio no civel, invertendo a 
posição da lei excepcional, e a disposição expressa do art. 743 do mesmo regulamento. 
Sobre este ponto fundamental não ha contradicção alguma que mereça ser refutada; o 
que se nota porém, é que escriptores do maior conceito levados por ficções 
supersticiosas, se desviem da orientação que não deveriam abandonar, deixando de 
subordinar todas as especies occurrentes a uma e irreductivel rasão de decidir, seguindo 
sempre e inalteravelmente a mesma formula dominando todas as soluções. 
D’esta falta de coherencia e de systema, derivam antagonismos palpaveis que 
denunciamos em Per. e Sous. e a que quasi nenhum praxista mais ou menos tem 
escapado. 
E vem de longe como já dissemos estas ineoherencias nos proprios julgados. Na Coll. de 
Ar. da Cas. da Suppl. existe um de 21 de Junho de 1746 que julgou ter direito aos 
fructos ou rendas da cousa arrematada o arrematante desde a data em que depositou o 
preço da arrematação, e a esse respeito faz o commentador as reflexões seguintes:  
1.° Emquanto não ha tradição de nenhum modo se adquire o dominio — L. ancil. de act. 
Peg. Comm. ad Ord. L. 2.° tit. 52 § 8.° n. 10, e Port. de don. L. 1.° cap. 13 n. 16. 
2.° Assim como o comprador não adquire o dominio sem tomar posse, tambem ao 
arrematante sem tomar posse, não pertencem os fructos da cousa arrematada. L. 1.° e 
2.° Cod. de pigun. act., porque os fructos são accessorios do dominio. L. in deb. 15, Dig. 
de cond. indeb. L. 1.° n. 9 vers. idem repetit. Dig. de posses., Menoch. Dec. 61. n. 26, 
Posth. Dec. 109 n. 16 e Gom. in L. 4.° Tour. n. 24, Mor. L. 6.° cap. 13 n. 91. 
Em conclusão:  
O systema de que a entrega do ramo transfere o dominio e dá por conseguinte ao 
arrematante o direito aos fructos desde essa data, nem merece o titulo de systema; é 
absurdo. 
O que deriva a transferencia do dominio e o direito á percepção dos fructos e rendas, do 
facto do pagamento do preço ou consignação d’elle, tambem não merece melhor 
qualificação. 
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ART. 249 

Nem a entrega do ramo, nem a da carta de arrematação 

transferem para o arrematante o dominio da cousa arrematada, o qual só 

lhe pertence desde a posse depois da qual lhe pertencem os fructos e 

rendas, e por sua conta correm o risco e perda ou deterioração da cousa 

                                                                                                                                                         
O que admitte a carta de arrematação como titulo de transmissão do dominio 
equivalente á tradição, se até certo ponto póde achar apoio no uso, nem por isso, o 
consideramos rigorosamente juridico segundo o nosso direito stricto. 
Nas vendas convencionaes, e segundo o uso consuetudinario, o acto material da tradição 
e da posse opera-se fictamente pela clausula constituti, que presuppõe o abandono da 
posse na qual o comprador fica immittido em virtude d’essa clausula que, segundo 
practica immemorial, não tem a significação banal de outras clausulas que vulgarmente 
se chamam tabellioas, mas se considera equivalente á immissão real e effectiva da 
posse, a ponto de ser hoje corrente que ella só por si ligitima embargos de terceiro. E 
posto que a Ord. não reconheça este modo ficto de consolidar o dominio pela posse, o 
uso antigo o tem consagrado — Quod est de consuetudine habetur pro pacto. 
Poder-se-ha diser o mesmo a respeito da carta de arrematação desde que foi entregue 
ao comprador? 
Emquanto ella não o entregue ao arrematante, o dominio de certo não passou ainda para 
elle e se conserva no executado, e é isto o que ligitima não só os embargos do 
executado, mas os embargos de terceiro, que não poderiam ser admittidos, se a 
arrematação e pagamento do preço tivessem operado a translação do dominio; não 
sendo porem admittidos estes embargos depois da entrega da carta, parece poder 
inferir-se d’ahi que com este acto se considera transferido o dominio. 
Ainda isto nada prova. Os praxistas dão a razão por que não admittem embargos depois 
da entrega da carta, e é porque desde esse momento se considera finda a jurisdicção do 
juiz da execução emquanto aos actos que dependiam d’elle, sendo a posse um acto 
extranho á execução e que póde realisar-se sem a intervenção d’elle. 
Por outro lado porém é reconhecido, que mesmo no acto da posse podem admittir-se 
embargos, e por isso alguns como Alm. e Sous. são de parecer que o executado deve ser 
citado para ella, o que aliás não está em uso. 
O uso mais commum, reconhecemos, é o arrematante contentar-se com a carta de 
arrematação, sem tomar posse judicial; e como na maxima parte os depositos nas 
penhoras, não passam de uma formalidade meramente ficticia, porque quasi sempre o 
executado continua a arrecadar as rendas e fructos até que o arrematante ou 
adjudicatario vai tomar conta da propriedade, eis a rasão por que as cartas respectivas 
passam como suifficientes para firmar o dominio. Non exemplis, sed legibus judicandum 
est. 
Fica pois bem patente que subordinamos sempre todas as hypotheses á formula unica 
adoptada, e que é a seguinte: O dominio da cousa penhorada não se transmitte ao 
arrematante ou ao adjudicatario, senão pela posse effectiva da cousa penhorada 
mediante as cartas de arrematação ou adjudicação.Adoptada essa, as theses do texto 
são rigorosamente juridicas, e a ella teremos de subordinar a resolução de todas as 
hypotheses occurrentes. 
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arrematada. Alm. e Sous. §§ 434, 435 e 483, Teix. de Fr. not. 802, Mor. L. 

6.° cap. 12 n. 49. e cap. 13 ns. 22, 67, 89 e 92, Prax. Bras. §§ 349 e 396. 80 

                                                 
80 Seguimos no texto a opinião de Alm. e Sous. que a justifica fundamentalmente ex § 
432; nem outra poderia ser a nossa doutrina depois do que dissemos na nota 
antecedente. 
Disseramos na nota 17 supra que consideramos substituido o § 7.° da Ord. L. 4.° tit. 13 
pelo § 18 da L. de 20 de Junho o qual não manda citar para remir, mas para dar lançador 
o que é differente. Remir é pagar a execução, dar lançador significa apresentar quem 
compre os bens penhorados, por preço superior áquelle por que vão á praça para serem 
adjudicados, sob pena de o serem por esse preço. O espirito d’essa lei como diz o Alv. de 
1779, é attender aos interesses do credor e do devedor, e portanto não póde querer 
outra cousa senão que o credor seja pago com a minima jactura do devedor. 
Conservando o executado o seu dominio sobre a cousa penhorada emquanto esse 
dominio não se radicou no comprador ou adjudicatario pelo acto da posse, e desde que o 
credor paga a importancia da execução, está no espirito da lei que elle possa evitar a 
perda do seu dominio por esse meio. Remir é evitar a alienação emquanto não está 
perfeita pela tradição e posse effectiva da cousa penhorada; não é rescindir uma venda, 
que aliás não chegou ainda ao estado de realidade caracterisada pela posse, elemento 
irreductivel da transmissão do dominio.  
Per. e Sous. na not. 846 e os que não conhecem outra auctoridade, admitte a remissão 
por equidade recebida no foro emquanto as cartas de arrematação ou adjudicação não 
transitaram na chancellaria, o que no regimen actual, quer diser, até á entrega das 
cartas, e cita Peg. á Ord. L. 2.° tit. 52 § 8.° n. 10, esqueceu-lhe porém notar que o 
mesmo escriptor cita desde 1670 muitos arestos em que a remissão foi permit-tida, 
fasendo-se deposito da divida, antes de dada a posse aos  arrematantes. 
Depois da doutrina que adoptamos na nota anterior, seria incoherencia da nossa parte, 
não seguir esta lição, e para lhe firmar ainda mais o criterio, basta-nos enumerar em 
ordem methodica os argumentos addusidos por Alm. e Sous. principalmente. 
Dado como axiomatico que o dominio não se adquire e firma senão com a posse, e que o 
acto da penhora não despoja o executado do seu dominio sobre a cousa penhorada, nem 
mesmo da posse civil, que em nome d’elle passa para o depositario, não ha rasão 
alguma nem de direito stricto nem de equidade que se opponha á remissão. 
Ou os bens são arrematados, e ordinariamente por menos do que valem, e não ha 
motivo para que o executado não evite o ser despojado d’elles, indemnisando o 
arrematante de sorte que nada perca do seu, como quando a execução é annullada ou 
quando a cousa arrematada lhe é evicta; ou ella é adjudicada, e por maioria de rasão 
deve ainda admittir-se isto, sendo mais conforme á lei e á equidade que se attenda ao 
damno vitando do devedor, do que ao lucro captando do credor. 
Objecta-se que o juiz, no acto da arrematação ou adjudicação toma o lugar do devedor, 
e ainda que a venda pareça involuntaria, não é realmente por derivar da contracção de 
uma divida que foi acto voluntario, e por isso o juiz opera uma venda ou uma dação em 
pagamento ao arrematante ou ao adjudicatario, figurando em nome do devedor. Já na 
nota anterior prevenimos esta objecção absurda em que figura o juiz, que não responde 
pela evicção, fasendo uma venda, e transferindo um dominio e uma posse que nunca 
teve. Demais: 
Não póde haver sem intenção ou vontade manifesta de vender, e o executado quando 
contrahiu a divida, de certo que teve intenção de a remir e não de a pagar com uma 
certa especie de bens, e emquanto não perdeu essa intenção ou essa esperança, e a 
manifesta requerendo a remissão, não ha motivo para se lhe negar, nem ha paridade 
alguma com o que dispõe a Ord. L. 4.° tit. 2.° 
A Lei de 20 de Junho, disem, prescrevendo tantas solemni-dades nas execuções, 
mandando faser a citação ao executado para dar lançador, parece que não deixou ao 
executado a faculdade de remir, senão até ao acto da praça. 
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ART. 250 

E’ nulla de pleno direito a arrematação feita sem as 

solemnidades legaes. L. de 20 de Junho de 1774 § 4.°, Val. Cons. 109 n. 7. 

ART. 251 

As cartas de arrematação devem conter os actos do processo 

designado no art. 132 do Dec. de 2 de Set. de 1874. 

 

 

                                                                                                                                                         
Estando admittida pelo testemunho dos reinicolas a praxe da remissão até ao acto da 
posse, e não faltando n’isto a lei, segue-se que ficou caso omisso. Se ella não reprovou 
semelhante praxe, vieram por outro lado os Alvs. de 22 de Fever. de 1779 e 6 de Julho 
de 18O7, declarar mui positivamente que ella tinha em vista favorecer os devedores sem 
detrimento dos credores, e portanto não reprovaram uma praxe que está no espirito 
d’essas leis, que tem a sua base na equidade, e que tem ainda em seu favor o exemplo 
de outras nações. Haec aequitas suggerit, et si jure deficiamur. L. 21 D. de interrog. 
As incoherencias que acensamos na nota anterior revelam-se ainda no assumpto actual, 
porque ha escriptores que negam o direito de remissão depois da entrega da carta, ao 
passo que admittem embargos do executado e embargos de terceiros ainda depois d’isso 
emquanto o arrematante ou adjudicatario não tomam posse. 
Que o Cod. do Pr. Port. e outros assim como o Reg. 737 não admittem a remissão depois 
da entrega da carta de arrematação ou depois de passada em julgado a sentença de 
adjudicação, comprehende-se, desde que é consequencia logica do methodo ou systema 
de transmissão do dominio pela venda, a qual se opera desde a celebração do contracto, 
independente de posse; entre nós porém, e em materia civil, emquanto predominar o 
systema da Ord. derivado do direito romano, é mister respeitar-lhe todos os corollarios. 
E para evitar prolixidade, vamos pôr termo á discussão com as palavras de Guerreiro, 
praxista de grande auctoridade, que assim como Silva dissera—et ego multiores vidi 
judicatum, disse sæpissime me conjudice in senatu ita fuit fudicatum. 
Ha uma decisão do Sup. Trib. de 15 de Abril de 1831 que concedeu revista, porque tendo 
querido o executado remir a execução, e depositando o dinheiro por ordem do juiso 
antes de ultimada a execução nem havendo carta de arrematação, foi desattendido e a 
sua propriedade vendida, contra um direito consuetudinario introdusido no nosso foro ha 
seculos, e sustentado pela L. de 18 de Agosto § 11, direito observado pelas nações 
civilisadas da Europa. 
Com data de 15 de Abril de 1834 ha uma outra decisão, que concedeu revista 
igualmente, por não se ter admittido a remissão, estando tirada a carta, para passar na 
chancellaria. 
O argumento d’estes julgados, mormente do primeiro, favorece o nosso parecer porque o 
direito consuetudinario, segundo attestam muitos e notaveis reinicolas desde o seculo 
XVII permitte a remissão, não só antes de entregue a carta mas ainda antes da posse. 
Fica entendido que n’este caso o executado deve depositar o preço da arrematação, a 
importancia das despesas feitas pelo arrematante ou adjudicatario, e o juro legal do 
desembolso. 
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ART. 252 

Com a carta de arrematação o arrematante deve tomar posse 

judicial da cousa arrematada que lhe é conferida por qualquer escrivão, 

ainda que uso seja o que a passou. 81  

ART. 253 

Do despacho que ordena a prisão do arrematante que não 

entra com o preço da arrematação, cabe o recurso de aggravo de petição 

ou instrumento. Decr. de 15 de Março de 1842 art. 15, Decr. n. 5467 de 

12 de Novembro de 1873. 

ART. 254 

Se a divida não ficou extincta com o preço da arrematação, e 

o exequente requerer, passa-se novo mandado de penhora pelo saldo da 

conta, e se faz nova penhora, citando previamente o executado para 

pagar, salvo se elle não tiver nomeado bens para a primeira penhora, se 

os occultou, se os nomeou contra a ordem legal, ou insufficientes e não 

desembargados. Ord. L. 3.° tit. 86 § 14. 

____________ 

OBSERVAÇÕES 

Precisamos explicar e justificar as palpaveis divergencias que 

existem entre o nosso texto e muitas das leis a que elle se refere, e 

principalmente a Ord. e a L. de 20 de Junho e Alv. de 25 de Agosto de 

1774 e o de 22 de Fevereiro de 1779. 

                                                 
81 Querem alguns e entre elles Alm. e Sous. § 453, que o arrematante ou adjudicatario, 
mande citar o executado para o acto da posse, não está porém isto em uso, assim como 
tambem poucas vezes esta é tomada judicialmente, o que é incuria. O simples tabellião é 
competente para dar posse resultante da transmissão da propriedade por contracto. Ord. 
L. 1.° tit. 78 § 8.° 
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A lei e Alv. de 1774 regularam a ingerencia directa das Juntas 

dos Depositos de Lisboa e Porto nas arrematações, ás quaes presidia um 

magistrado que funccionava quotidianamente, recebendo os lanços sobre 

os objectos em praça á proporção que iam apparecendo. 

Proximo a findarem os dias dos pregões, mandava-se citar o 

executado para dar lançador, se algum dos lanços não tinha attingido o 

preço da avaliação; se não dava lançador e se na praça não houvesse 

quem offerecesse mais entregava-se o ramo ao que désse o preço da 

avaliação, o dinheiro entrava para o cofre e d’ahi era pago o exequente. 

Se não havia lançador ou só apparecêra lanço inferior á 

avaliação, o presidente mandava passar certidão que era enviada ao juiz 

executor que procedia á adjudicação. 

Veiu mais tarde o Alv. de 1779 que permittia a entrega do ramo 

ao lançador que, na falta do outro, cobrisse o preço pelo qual a cousa teria 

de ser adjudicada ao credor, com os abatimentos legaes. Por exemplo: 

Posto em praça um immovel avaliado em vinte, se havia quem 

désse mais, entregava-se-lhe; mas tendo de ser adjudicado por desaseis, 

com o abatimento legal, se tivesse havido algum lanço superior a este 

desaseis, arrematava-se por este preço, porque, diz o alvará declarando a 

L. de 20 de Junho sendo esta lei ordenada em beneficio tanto dos 

credores como dos devedores, não é justo que seja maior o damno 

d’estes do que a utilidade dos outros. 

Era este o mechanismo das arrematações, e no cap. 12 

diremos como foi alterado emquanto á adjudicação. Tornando-se por 

effeito d’estas alterações na praxe, os pregões uma formalidade sem 

outra importancia senão a de attestar que correu o lapso legal desde a 

publicação dos editaes ate a ultima praça, cahiram em desuso as 

investigações e cautelas ordenadas ao presidente da praça, a respeito da 

capacidade dos licitantes, da fiança que se lhes exigia, cautelas possiveis 
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vigorando esse systema, e hoje impraticaveis principalmente em um foro 

de grande movimento, em que os licitantes desconhecidos apparecem no 

acto da praça.  

D’aqui deriva tambem o terem perdido a importancia que 

tinham outr’ora questões mui debatidas entre os reinicolas, e que figuram 

ainda em compilações modernas, taes como a obrigação que tinha de 

sustentar o seu lanço, o licitante vencido por outro cujo lanço fôra 

annullado, e outras de igual jaez, copiadas de Per. e Sous. 

Só pelo processo da analyse historica se podem pois explicar 

os antagonismos que ha entre a praxe hodierna e a legislação que ainda 

vigora, e justificar algumas das proposições do nosso texto. 

Para os practicos estas reflexões passaram por ociosas, mas 

aquelles que o não são, poderiam crer que deturpavamos a lei. 
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CAPITULO XII 

Da nova praça e da adjudicação 

ART. 255 

Se os bens não tiverem lançador, o exequente manda faser a 

conta nos autos com as deducções ou abatimentos legaes segundo a 

classe dos bens penhorados, e sobre esse preço se annuncia nova hasta, 

independente de pregões, e só com tres praças. L. de 20 de Junho § 20 e 

Alv. de 22 de Fevereiro de 1779 § 2.° 82 

Antes da terceira praça que é a definitiva, manda o exequente 

citar o executado para dar lançador, sob pena de se adjudicarem os bens 

ao exequente com os abatimentos legaes, salvo se o exequente, obtida 

previa licença, lançar para seu pagamento.83  

ART. 256 

Se a arrematação se realisa, segue-se a entrega da carta ao 

arrematante, e expedição de novo mandado de penhora, ou extincção da 

execução nos termos da lei. 

ART. 257 

Se porém os bens não adiaram lançador, e foram dados á 

penhora pelo executado, e este tiver outros em que se lhe possa faser 

penhora, póde o exequente requerer que não se faça a adjudicação, e se 

                                                 
82 Vide observação supra. 
 
83 É esta a occasião que anteriormente era a do art. 18 da L. de 20 de Junho. 
Note-se que a lei não emprega a palavra remir a execução, e só dar lançador. Este 
lançador era admittido desde que pagasse o preço da avaliação; o que foi creado pelo 
Alv. de Fev. de 1879, deve cobrir o preço da adjudicação. 
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passe novo mandado de penhora, ficando a primeira sem effeito. Mor. L. 

6.° cap. 13 n. 64, Corr. Tel. Man. do Proc. § 390. 84 

ART. 258 

Se tem de realisar-se a adjudicação de bens immoveis, vão os 

autos ao contador para faser a conta do preço porque tem de faser-se a 

adjudicação, com o abatimento da quinta parte do preço da avaliação. 

O juiz por sua sentença adjudica os bens ao exequente, com esse 

abatimento, mandando passar carta de adjudicação. L. cit. de 1774 § 23. 

ART. 259 

Se porém constar em juiso que estes bens, pelo preço da 

avaliação, chegam para pagamento da divida, e que o executado não tem 

outros alguns, adjudicam-se ao exequente pelo preço da avaliação sem 

abatimento algum. Ibidem. 

ART. 260 

Feita a adjudicação de bens com os abatimentos legaes, se 

prosegue na execução para pagamento do que ainda o executado ficar 

devendo, e se tiver de haver nova adjudicação, esta será feita sem abati-

mento. Ibidem. 

ART. 261 

Se pela avaliação se conhecer desde logo que os bens 

penhorados valem o dobro, tresdobro, ou mais ainda que a divida, como 

                                                 
84 Corr. Tell. Man. do Proc. Civ. § 416 é o unico, crêmos nós, que enxertou na letra da lei 
a limitação— se os bens são indivisos. Em nenhum outro praxista encontramos tal lição 
que a lei não auctorisa. E certo porém que vai tomando certo pé, a practica de se 
penhorarem partes ou fracções de grandes propriedades para pagamento de dividas 
desproporcionadas ao todo, e vão sendo arrematadas e adjudicadas. 
Nem isto nem outras cousas ainda de maior vulto nos admiram, podendo asseverar que 
conhecemos em tempo um juiz effectivo de uma das varas da côrte, que nunca tinha lido 
a L. de 20 de Junho na integra, e apenas a conhecia pelas citações. 



Monographia Juridica e Pratica das Execuções de Sentenças em Processo Civil 
 

 
 

127

por exemplo se esta fôr de cinco e os bens valerem dez ou mais, o juiz 

mandará avaliar os rendimentos. Cit. L. § 24. 85 

ART. 262 

Se pelas declarações dos locatarios ou por contractos com 

estes, se mostrar que com a renda de um anno a divida fica extincta, o 

juiz, feita a conta pelo contador, adjudicará essas rendas ao exequente 

para as perceber durante os meses e dias precisos para extinguir a divida 

Ibid., Ass. de 23 de Março de 1776. 86 

ART. 263 

Se por iguaes informações baseadas em titulos liquidos e 

legalmente formados, se conhecer que os bens tem um rendimento 

                                                 
85 É perfeitamente sensata esta opinião de Mor. adoptada por Corr. Tell. e pelo Cod. do 
Pr. Port. Aquelle dava como rasão o principio na epocha dominante, de que não sendo o 
exequente obrigado a ficar com bens para seu pagamento, e tendo o direito de 
encarcerar o executado, não era justo que assim acontecesse havendo outros bens em 
que se podesse faser penhora. Sob o imperio da legislação actual, a rasão d’esta decisão 
parece-nos ser outra, mas ainda de maior valor. 
As disposições da L. de 20 de Junho, na parte relativa às adjudicações tem o fim 
caracteristico de serem ordenadas em beneficio tanto dos credores como dos devedores, 
não sendo justo que seja maior o damno destes do que a utilidade d’aquelles, como 
textualmente diz o Alv. de 22 de Fevereiro de 1779; logo pois que se possa evitar a 
adjudicação, todo o procedimento possivel deve ser adoptado conforme a estes 
principios, e o caso previsto no texto satisfaz este predicado. 
Pela nossa parte parece-nos que esta razão predominaria tanto para o caso de serem 
nomeados os bens pelo executado, como pelo exequente, parece porém que os mestres 
que citamos tomaram em consideração, que tendo o exequente nomeado os bens 
penhorados, deve soffrer as consequencias do seu acto e suportar a adjudicação se os 
bens que nomeou não tiveram lançador. Sendo porém sabido, que entre nós, raro o 
exequente ou o executado se prevalecem do direito de nomeação de bens para a 
penhora, que quasi sempre é feita como por escolha dos officiaes, embora realmente por 
indicação das partes; parece-nos que a doutrina do texto póde ser applicavel em todos 
os casos que não haja nomeação feita pelo exequente, pelo methodo de petição ou 
termo nos autos. 
 
86 É evidente que nas hypotheses figuradas n’este artigo, a praça não passaria de uma 
superfluidade absurda, pois, seria um contrasenso ir procurar na praça quem désse pelas 
rendas mais do que podia obter-se do locatario, que pela lei do contracto não poderia ser 
obrigado a pagar mais do que o estipulado. Por outra parte seria contrario ao fim 
manifesto da lei, faser-se abatimento nas rendas certas, para serem adjudicadas com 
elle ao exequente, que tem a certesa de receber mais do que a avaliação, que não póde 
ser inferior ao estipulado no contracto. 
Estas conclusões derivam-se do espirito do Ass. de 23 de Março de 1776. 
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determinado e invariavel durante o tempo que será necessario para 

extincção da divida, fará tambem a adjudicação independente de praça. 87 

 

                                                 
87 A L. de 20 de Junho é manifestamente omissa, como diz Ass., na hypothese de não 
bastarem os rendimentos de um anno para o pagamento da execução, e dispõe que 
n’este caso, a arrematação dos rendimentos siga os tramites de outra qualquer 
arrematação, com a differença de poder faser esta de real a real, como se deprehende 
das expressões do Ass. embora empregue a expressão incorrecta de acção real a real, se 
não é erro typographico, porque é desconhecida semelhante acção. 
Per. e Sous. not. 867 assim entendeu o Ass. disendo que procede a arrematação real a 
real, que a L. de 20 de Junho permittia só a respeito das acções exigiveis, e somente 
sendo lançador o exequente. 
E notavel que Alm. e Sous. que com tantas particularidades se occupou d’esta materia 
nos §§ 351, 387 e 427, fisesse tão pouco cabedal d’este notavel Ass. fasendo-lhe apenas 
uma referencia accidental; e mais notavel é ainda o que diz no § 400 em que, referindo-
se ao Man. Pract. de Caet. Gomes, que dedica um capitulo á arrematação real a real, e 
que admitte este systema nas arrematações dos rendimentos annuos, declara ser isto 
impraticavel, sem advertir que Caet. Gom. escrevêra antes da L. de 20 de Junho, e Ass. 
cit. que a interpretou e ampliou, e a que Alm. e Sous. não deu a merecida importancia. 
Não é menos digno de reparo o ter Per. e Sous. na not. 867 admittido a arrematação real 
a real, e o seu annotador Teix. de Fr. copiando na sua sob o n. 807 essa nota de Per. e 
Sous., remetta o leitor para os arts. 532, 586 a 588 da Consol. das Leis, em que não 
citou este Ass. de importancia fundamental, por ser uma interpretação authentica do dito 
alvará, como muito bem entendeu a Consol. Rib. que o cita no art. 1334. 
Póde entrar em duvida se o Ass. alterou a L. de 1774 que concede só ao exequente e não 
a terceiro o direito de arrematar real a real, e somos de parecer que não, pelas rasões 
que dá Alm. e Sous. § 385 nota. 
Posemos no texto uma especie não prevista no Ass. por nos parecer virtualmente 
comprehendida na sua primeira parte. Seria absurdo que na hypothese de haver um 
contracto liquido, se procedesse á avaliação e arrematação de rendas certas e 
determinadas em contracto valido. Dá-se aqui o preço certo constante e notorio da cousa 
penhorada, em que, segundo o Ass., não ha necessidade de avaliação e é evidente a 
superfluidade da praça. 
Na presença d’este complicado systema de execuções, surgem a cada passo difficuldades 
que o direito stricto não resolve, e por isso a praxe vai arbitrariamente saltando por cima 
da lei. As arrematações real a real são um mytho na praxe hodierna. Avaliam-se 
rendimentos certos e incertos; vão á praça e arrematam-se ou adjudicam-se, durante 
praso certo e previamente contado, e o arrematante, quér credor, quér terceiro, tiram 
d’ahi o partido que podem, e soffrem os riscos, e no fim entregam a propriedade ao 
dono.  
Quid se não podendo arrematar-se propriedade por ser de valor desproporcionado, se 
vão encontrar os rendimentos pagos adiantadamente ou por aluguel irrisorio, mas por 
contracto legal? 
Se este contracto póde ser comprehendido na disposição da Ord. L. 3.° tit. 84 § 14 
haverá remedio embora difficil, e já Alm. e Sous. nos §§ 394 e 471 prevenira estas 
hypotheses e outras. Parece-nos que seria o caso de arrematar-se a propriedade, visto 
ser iniquo sustentar-se o favor da lei que, segundo ella diz, tem em vista attender aos 
direitos e interesses tanto do devedor como do credor, e não póde consentir que este se 
veja obrigado a embolsar-se por annuidades insignificantes, durante um longo periodo. 
Surgem aqui objecções serias que deixaremos em silencio, porque não podemos estar a 
figurar minuciosidades. E o caso de disermos com Alm. e Sous. em certas hypotheses 
escabrosas: tu cogita... 
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ART. 264 

Sendo incertas as rendas são avaliadas e vão á praça tendo-se 

antes feito a conta dos annos, meses e dias necessarios para pagamento 

da divida, o que se deve declarar nos editaes, e com os pregões e praças 

do estylo para os bens moveis. L. e Ass. cit. 

ART. 265 

Se o rendimento da propriedade fôr insignificante em relação 

ao seu valor superior ao dobro da divida que se executa, não se deve 

faser a adjudicação dos rendimentos mas deve arrematar-se a 

propriedade. Per. E Sous. not. 866. 88 

ART. 266 

Mas, se se tiver feito penhora nos moveis do executado e por 

este nomeados, se aos officiaes parecer que elles não chegam para 

pagamento da divida, o executado, não tendo outros bens de raiz, póde 

nomear uma propriedade de valor excedente ao dobro da divida, ficando 

sujeita á arrematação, sem que o executado tenha direito de exigir que o 

exequente se pague pelos rendimentos. Alv. de 6 de Julho de 1807 § 4.° 

ART. 267 

Se a divida exequenda fôr inferior á metade do valor da 

avaliação da propriedade penhorada, se o exequente se mostrar 

cessionario de outros credores com execuções apparelhadas e penhoras, 

que perfaçam, juntas, somma superior á metade do valor da propriedade, 

póde esta ir á praça, e na falta de lançador adjudicar-se ao exequente, 

                                                 
88 Per. e Sous. é o verdadeiro inventor d’esta doutrina porque Mor. nada diz a tal respeito 
no lugar que elle cita, nem Silva é explicito, e nem a L. de 20 de Junho, mas é boa 
doutrina que Cor. Tell. adoptou, e está no espirito da lei como exposemos na not. 4.ª 
supra. Todos sabem que ha immoveis de elevado valor venal, e de insignificante ou nullo 
valor locativo, e que seria contrariar o fim da execução, adjudicar rendimentos ridiculos 
para obrigar o exequente a receber a sua divida por tempo diuturno: não está esta 
hypothese na letra da lei, mas está no seu espirito. 
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mediante a nova praça sobre o preço da adjudicação. Alv. cit. § 3.° e Alv. 

de 21 de Janeiro de 1809 § 2.° 89  

ART. 268 

Os moveis de valor intrinseco e permanente, como são as 

peças de ouro, prata, e diamantes, ou outras pedras de estimação 

conhecidas e avaliadas por peritos especiaes, adjudicam-se pelo seu valor 

intrinseco sem carga de feitios. L. de 20 de Jun. § 22.  

ART. 269 

Sendo peças que não tenham esses feitios, ou se achem 

guarnecidas de pedras preciosas, ajudicam-se pelo valor das avaliações 

abatidos dez por cento. Ibid. 

ART. 270 

Se os moveis forem d’aquelles que com o uso se deterioram, 

adjudicam-se com o abatimento da quarta parte. L. cit. § 21. 

ART. 271 

Se o que o executado tiver em acções exigiveis fôr 

correspondente á quantia da divida por que se executa, o juiz as adjudica 

ao credor pela sua liquida e verdadeira importancia, e haverá com ellas a 

                                                 
89 Per. e Sous. na not. 866 cita apenas o Alv. de 1807 não citando o de 1809 que lhe fez 
importante modificação. Mais admira que a Prax. Bras. não citasse nem um nem outro e 
a Consol. Rib. que citou só o de 1807. 
Teix. de Fr. não o esqueceu na nota ao art. 588 da Consol. das Leis em que a disposição 
do Alv. de 1809 está perfeita. 
Corr. Tell. no Man. do Pr. § 416, cita-o mas não lhe extracto a doutrina deixando-a como 
estava no Alv. de 1807. Fez mais ainda, porque levou a superficialidade do que ensina 
sobre a materia de todo este capitulo, a resumil-a em quatro artigos, não citando o Ass. 
de 23 de Março de 1776, de importancia capital. 
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execução por extincta. L. cit. § 27, Dec. do Supr. Trib. de 3 de Out. de 

3846, Vide cap. 9.° not. 3.ª. 90 

ART. 272 

Mas se o que o executado tem em acções exigiveis, excede a 

importancia da divida, adjudicam-se na sua importancia aquellas somente 

que bastem para o pretendido pagamento, abatendo-se só n’elle as 

despesas da execução depois de liquidadas nos autos pelo contador do 

juiso. E poderá o credor haver estas despesas assim liquidadas e 

contadas, pelas acções na sua concurrente quantia. L. cit. § 28. 91 

ART. 273 

O exequente é admittido a lançar real a real tanto sobre os 

rendimentos como sobre as acções exigiveis, e no primeiro caso imputa-

se-lhe o que deixar de receber por sua culpa, omissão e negligencia, e no 

segundo caso imputa-se-lhe tambem o que deixou de cobrar por sua 

omissão ou negligencia. L. cit. de 1774 §§ 24 e 29. 92 

                                                 
90 Mandando a lei que essas dividas sejam adjudicadas pelo seu valor effectivo, e disendo 
que é permittido ao credor arrematar real a real, é evidente que ella quiz que fossem á 
praça; e como ellas não podiam vender-se senão pelo que representassem 
effectivamente, segue-se que ella suppoz que houvesse algum imbecil que désse por 
uma divida o valor d’ella. Seria mais do que diz Posth. a tal respeito: et sic esset datum 
danarium pro danario. 
 
91 A hypothese da adjudicação de acções exigiveis de valor superior á divida pelo 
systema d’este artigo que é o da lei é quasi um enigma, ou será practicamente de 
problematica execução. É esta a rasão por que se foi introdusindo na praxe o systema de 
não haver acção que não escape á classificação de exigivel nos termos da lei, e se 
considerem todas illiquidas para irem á praça. Queixa-se d’isso a Consol. das Leis § 12, e 
se em these e rigor de direito a queixa é fundada, é necessario concordar em que as 
difficuldades practicas são taes que de certo modo justificam o ir cahindo em desuso. 
 
92 Devemos notar a differença entre este caso e o da arrematação das acções real a real 
permittida ao credor no § 29 do Alv. de 20 de Junho, emquanto á imputação que pesa 
sobre o adjudicatario ou sobre o arrematante. Na adjudicação dos rendimentos attribue 
ao adjudicatario o que deixa de perceber por culpa, omissão ou negligencia, emquanto 
que na arrematação das acções falla só de omissão e negligencia. 
Supposto que, pelo que deixamos exposto, raro se fará ap-plicação d’esta sancção da lei, 
recordaremos que a culpa distingue-se do dolo em ter este por caracteristico a intenção 
ou deliberação de lesar, emquanto que a culpa é a omissão indeliberada da diligencia 
devida, mas de que resulta lesão ou prejuiso. 
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ART. 274 

Os direitos e acções que não têm a naturesa de exigiveis e 

liquidos, e são susceptiveis de avaliação e de praça, adjudicam-se com os 

abatimentos legaes, consoante a sua naturesa de reaes ou pessoaes, e o 

exequente é admittido a lançar real a real e não outrem. Alm. e Sous. §§ 

384, 385 e 405. 93  

ART. 275 

Se a penhora foi effectuada em dinheiro existente no cofre dos 

depositos ou n’outro qualquer lugar ou estação, ou em mão de particular, 

são citados os credores incertos, por editaes, para no praso de seis dias 

alegarem seus direitos sobre o dinheiro penhorado, assignando-se este 

praso em audiencia. Se algum credor occorre ao chamado abre-se o 

concurso de preferencias, se fôr caso d’isso, e em caso contrario faz-se o 

                                                                                                                                                         
Segundo o gráo de imputação costuma classificar-se a culpa em lata ou culpa grande 
como lhe chama a Ord. L. 4.° tit. 52, § 2.°, que é a omissão da diligencia que podia 
evitar-se com uma attenção ordinaria e vulgar; leve a que se poderia evitar empregando 
a attenção ordinaria, exigindo mais esforço que aquella; levissima a que não se poderia 
evitar senão dispondo de habilidade fóra do commum, e de perfeito conhecimento da 
materia de que se tracte. O arbitrario e vago d’estas gradações na sua applicação, 
depende do exame dos factos e do complexo de circumstancias que o juiz avalia com 
prudente arbitrio. Hic totam rem utilius demonstrari potest exemplis quam definitionibus 
dialecticis, diz Strik. 
A qual d’estas categorias a nossa lei se refere, é o que não sabemos, nem ha meio de o 
saber, e todas as conjecturas que fisessemos como tentou Alm. e Sous. não passam de 
arbitrarias, e o juiz, no caso hoje problematico de ter de conhecer d’essa especie, 
avaliaria segundo as circumstancias. 
O que a lei deixou tambem em silencio foi se o arrematante suporta as consequencias do 
caso fortuito, devendo porém entender-se que não, pois que não querendo que elle 
soffresse senão as consequencias da sua culpa e negligencia, não está no espirito d’ella 
impor-lhe as consequencias de acontecimentos inevitaveis ou insuperaveis. É o caso de 
se diser com rasão inclusio unius est exclusio alterius. 
Nas nossas Ord. ha alguma referencia aos diversos gráos de culpa, como nas seguintes: 
L. 1.° tit. 68 § 13, L. 2.° tit. 33 § 2.°, L. 3. tit. 69 § 5.° e L. 4.° tit. 5.° § 2. 
 
93 As acções revestem a naturesa dos direitos que representam, e por isso seguimos a 
doutrina de Alm. e Sous. 
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lançamento e expede-se mandado ou precatorio de levantamento do 

dinheiro, qual no caso couber. Per. e Sous. nots. 824 e 868. 94  

ART. 276 

Se a penhora foi feita em divida que um terceiro devesse ao 

executado, e esse terceiro confessou a divida e assignou o termo de 

deposito, é citado para no praso de tres dias pagar, sob pena de prisão, 

assignando-se-Ihe os tres dias em audiencia, e não pagando, é lançado, 

julga-se o lançamento por sentença, e passa-se mandado de prisão. Silv. 

á Ord. L. 3.° tit. 86 § 7.° n. 16, § 8.° n. 15, Per. e Sous., nots. 824 e 868. 

ART. 277 

Se o devedor do executado confessou a divida liquida, mas 

não se constituiu depositario, segue o processo da adjudicação da divida 

sem dependencia de praça, e a carta de adjudicação é o titulo com que o 

adjudicatario pede o pagamento pelos meios ordinarios, como subrogado 

nos direitos do primitivo credor. Per. e Sous. nots. 779 e 824 (artigo 136 

e cap. 9.° not. 3.ª  

 

 

                                                 
94 Per.e Sous. repete isto nas notas citadas invocando as Ord. L. 1.° tit. 52 § 12, L. 4.° 
tit. 6.° § 1.°, Mor. L. 6.° cap. 8.° n. 21 e Sila. a esta Ord. 
A primeira, lei de excepção exclusivissima, não tem appli-cação alguma nem por 
analogia; a segunda não é applicavel porque ou tracta da venda convencional, ou da 
judicial, havendo protesto de outros credores. A citação de Mor. é errada porque no n. 21 
occupa-se com a penhora nos soldos dos militares e outros. Talvez se referisse ao n. 2 
onde tracta da penhora em dinheiro ou dividas, mas em que não fez referencia á 
necessidade da assignação dos seis dias. Silv. occupa-se da especie, mas quando ha 
protesto por concurso. 
A Prax. Bras. § 379 segue a opinião de Per. e Sous. dispensando porém a assignação dos 
seis dias, quando a penhora é feita em dinheiro em poder do proprio executado. A 
Consol. Rib. no art. 1335 exige a assignação dos seis dias em ambas as hypotheses, 
citando as Ord. e reinicolas citados por Per. e Sous. acrescentando a disposição do art. 
547 do Reg. 737, que não serve para a civel, e que manda assignar dez dias. Alm. e 
Sous. § 110 não ensina semelhante praxe. 
Este é o estado da questão; na praxe da côrte emprega-se a assignação dos seis dias, 
salvo quando o dinheiro é o producto da arrematação dos bens penhorados, porque 
nesse caso segue-se ainda a doutrina de Per. e Sous. 
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ART. 278 

Se a quantia sobre que é feita a adjudicação excede o valor da 

divida, não se entrega a Carta de adjudicação sem que conste a quitação 

do executado pelo excesso, ou o conhecimento do deposito. Cits. nots. 

898 e 865. 

ART. 279 

Se tiver havido protesto de preferencias antes da entrega da 

carta de adjudicação, se o protesto foi feito em outro processo diverso 

d’aquelle em que se decretou a execução, não impede isto a entrega da 

carta, passando os bens para o adjudicatario com a responsabilidade do 

concurso; e n’este caso, sendo vencido, restitue a propriedade com os 

rendimentos que houver percebido. Per. e Sous. not. cit. 

ART. 280 

Se o protesto foi feito no mesmo processo em que corre a 

execução e adjudicação, suspende-se a entrega da carta, e se a quiser 

receber, depositará o exequente a quantia correspondente á adjudicação. 

Per. e Sous. not. 865. Vide cap. 11 not. 14. 

ART. 281 

A adjudicação de rendimentos incertos, não tem o caracter de 

dação em pagamento, mas considera-se locação judicial; quando porém é 

feita por tempo certo e determinado preço é verdadeira dação. Alm. e 

Sous. § 393, Per. e Sous. not. 867, Arg. da Ord.L. 4.° tit. 1.° § 1.° 

ART. 282 

Se os rendimentos tiverem sido anteriormente adjudicados a 

algum credor do executado, o adjudicatario do predio tem obrigação de 

sustentar o adjudicatario das rendas na fruição d’estas, até que o tempo 

se preencha. Mor. L. 6.° cap. 14 n. 6, Arg. da Ord. L. 4.° tit. 6.° § 2.° 
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ART. 283 

Da mesma sorte a venda voluntaria da propriedade cujas rendas 

foram adjudicadas a algum credor, não interrompe a percepção d’essas 

rendas durante o praso da adjudicação. Ord. cit., Mor. L. 6.° cap. 13 n. 77. 

ART. 284 

Se os bens adjudicados ao credor lhe forem evictos por 

terceiro por provar a propriedade sobre elles, e se o credor adjudicatario 

tiver chamado á auctoria o que fôra executado, renascem-lhe os direitos 

que tinha sobre este pela divida de que resultou a adjudicação, como se 

esta não se tivesse feito. Alm. e Sous. § 473. 95 

ART. 285 

Nas execuções promovidas pelas corporações de mão morta para 

pagamento de foros e laudemios, não podem adjudicar-se-lhes os bens, mas 

arrendam se as propriedades oneradas pelo tempo necessario para o 

pagamento. L. de 4 de Julho de 1768 e de 9 de Setembro de 1769 § 10. 

ART. 286 

Nas dividas hypothecarias, os immoveis hypothecados 

adjudicam-se qualquer que seja o valor dos bens e a importancia da divida. 

L. 1237 de 24 de Set. de 1864 art. 14 § 1.° e Regul. hypoth. art. 292 § 1.° 

ART. 287 

Procede-se da mesma forma nas execuções promovidas, pelas 

sociedades de credito real, sem pagamento de imposto de transmissão. L. 

cit. art. 13 § 12, Decr. n. 5581 de 31 de Março de 1874 art. 23 § 15. 

 

                                                 
95 Só este praxiste entre os modernos tocou n’esta questão, de que antigamente se 
occupára. Guerr. 
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ART.288 

A adjudicação ao adquirente da propriedade hypothecada, na 

falta de lançador, será pelo preço da avaliação qualquer que seja o preço 

da alienação. Reg. hypoth. art. 312. 

ART. 289 

O credor adjudicatario da propriedade ou dos rendimentos certos 

e por tempo determinado, é equiparado ao arrematante, para todos os 

effeitos legaes, e são-lhe applicaveis todas as regras expostas no cap. 11. 96 

ART. 290 

As cartas de adjudicação devem conter os actos designados no 

art. 138 do Decr. n. 5737 de 2 de Set. de 1874. 

ART. 291 

Da sentença que julga adjudicados os bens ao exequente, compete 

appellação no effeito devolutivo somente; e da que não julga os bens 

adjudicados compete ao exequente o mesmo recurso em ambos os effeitos. 

ART. 292 

Do despacho que ordena a prisão do devedor do executado, 

nos termos do art. 276 cabe aggravo de petição ou instrumento. 

__________ 

 
 

                                                 
96 Pretendem alguns que a adjudicação tenha mais efficacia que a arrematação, segundo 
a regra do § 7.° Ints. de Off. jud. que diz: quod autem in is judiciis adjudicatum fuerit, id 
est statim ejus fit cui adjudicatum est. 
A adjudicação é uma verdadeira dação em pagamento que o juiz, faz ao credor para 
satisfação da divida, divergindo apenas da dação voluntaria em ser aquella operada em 
virtude da lei. E como a venda e a dação em pagamento fraternisam, assim fraternisam 
arrematação e adjudicação, para lhe serem applicaveis as mesmas regras emquanto ás 
consequencias de um outro acto. 
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OBSERVAÇÕES 

Predominam ainda emquanto á parte do texto d’este capitulo, 

causas identicas ás que indicamos no antecedente, para que a practica 

actual denuncie grande discrepancia com a letra da L. de 20 de Junho e 

Alv. de 1779. 

Sob o regimen anterior á Lei de 1774, não havia regras certas 

a respeito da adjudicação quando não havia comprador dos bens 

penhorados, nem eram conhecidos os abatimentos. Sobre este assumpto 

a lição dos reinicolas anteriores á lei não nos ministra elemento algum de 

interpretação, e tudo o que elles escreveram ficou letra morta. 

Surgindo a L. de 1774 a adjudicação foi regulada em termos 

precisos e imperativos; vindo porém o Alv. de 22 de Fevereiro de 1799, 

declarativo d’aquella lei, ficou assentado que a arrematação podia faser-se 

desde que houvesse na praça quem desse pela cousa penhorada mais do 

que a quantia pela qual a cousa teria de ser adjudicada ao exequente. 

Este alvará porém não mandava proceder a segunda praça 

sobre o preço da adjudicação, e nenhum dos praxistas que tem escripto 

até hoje, faz a menor referencia a este facto reconhecido por todos os que 

versam no foro. 

 É realmente notavel esta particularidade. Aquelle que tiver 

concluido o seu curso de direito, e que tenha estudado o processo de 

execução pelos livros de todos conhecidos, e que pela primeira vez folhear 

um processo de execução em que se désse tal incidente, embalde 

procuraria nos escriptores ainda contemporaneos a menor referencia a 

semelhante incidente, e se tivesse ensejo de discutil-o em face da lei, 

jubilaria de encontrar ahi assumpto para allegar uma espantosa nullidade. 

E soffreria o desar de se vêr ludibriado por qualquer leguleio empirico. 
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Se consultarmos Per. e Sous. e Alm. e Sous. e todos os mais 

que escreveram depois d’elles, mesmo os mais recentes, encontramos a 

mudez a respeito d’este incidente. O silencio d’aquelles póde explicar-se 

porque na epocha em que escreveram, é possivel e mesmo provavel que 

ainda estivesse em rigorosa execução a L. de 20 de Junho, escrevendo 

sob o regimen das Juntas dos Depositos. De Portugal não ha tractado 

algum de processo, posterior ao de Alm. e Sous. pois que Corr. Tell. e 

outros escreveram os seus, sob a vigencia das reformas encetadas alli 

pelos Decs. de 10 de Maio de 1832 e os que se succederam até ao Cod. 

do Proc. de 1869. 

O que porém não se explica é como os tractados escriptos 

entre nós sejam silenciosos a respeito de uma praxe constante no foro da 

côrte, e que o é em todos os de que temos conhecimento, a ponto que o 

proprio auctor das Ann. a Per. e Sous., que aliás era um dos mais notaveis 

practicos, se limitasse a copiar a nota 865 d’aquelle, na sua nota 589, 

sem a menor observação ou referencia á segunda praça. 

Como e quando se introdusiu entre nós essa praxe, 

ignoramos, e apenas poderemos explicar-lhe as causas, observando que, 

tendo cabido em desuso o systema dos lanços durante os pregões, e nas 

duas praças que se lhes seguiam, e tendo de se faser a adjudicação 

tomando por base o Alv. de 22 de Fev. de 1779, adoptou-se esse meio 

como o mais rasoavel de procurar o lançador que offerecesse mais do que 

o preço da adjudicação, cuja existencia era incognita, o que não acontecia 

pelo antigo systema dos pregões diarios, com tomada de lanços. De 1847 

conhecemos a decisão do Supr. Tr. em 20 de Julho, que deixa 

deprehender que a praxe da segunda praça ainda não adquirira a firmesa 

que hoje tem. 
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CAPITULO XIII 

Execução para entrega de cousa certa demandada 

ART. 293 

Se a sentença sobre a acção real ou rei persecutorio, 

condemna á entrega de cousa certa em especie, o exequente manda citar 

o executado, e sua mulher se a acção fôr real, para no praso de dez dias 

ser entregue a cousa demandada. Ord. L. 3.° tit. 86 § 15. 

ART. 294 

Feita a citação ou requisição, assignam-se em audiencia os 

dez dias, e, na falta de entrega, lança-se o executado na primeira 

audiencia immediata á expiração do praso, o qual não póde ser ampliado 

nem restringido em caso algum. Ord. L. 3.° tit. 20 § 44. 

ART. 295 

Se a cousa não fôr entregue, o juiz expede mandado para ser 

tirada do poder do executado, e entregue ao exequente por acto dos 

officiaes de justiça, que lavram auto de immissão na posse. Ord. cit. tit. 86.  

ART. 296 

Se o exequente, por acto proprio, sem mandado do juiso, se 

mette na posse da cousa vencida, o executado póde usar da acção de 

força, restituindo-se-lhe a posse, até que pela execução regular lhe seja 

tirada. Silv. á Ord. L. 3.° tit. 48 in rubr. Report. vb. dez dias se dão. 

ART. 297 

A assignação dos dez dias não é necessaria na execução em 

acção de espolio, pois que n’esse caso, sem dependencia de citação, o 

vencedor é immittido na posse. O mesmo se dá na execução dos formaes de 

partilhas. Alm. e Sous. § 103, Interd. §§ 153 e 273, Ord. L. 4.° tit. 96 § 22. 
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ART. 298 

Se a execução tem por fim, além da entrega da cousa, o 

pagamento das custas ou do interesse estimado na sentença, ou que 

possa ser liquidado pelo contador, póde ser citado o vencido para entregar 

a cousa dentro dos dez dias, e para pagar em vinte e quatro horas, 

proseguindo a execução por ambas as cousas. Ord. cit. tit. 86 § 16. 

ART. 299 

Se o quantum dos fructos ou interesses depende de 

liquidação, póde requerer-se a entrega immediata da cousa, seguindo-se 

depois o processo da liquidação. 

ART. 300 

O executado não é admittido a entregar cousa diversa 

d’aquella em que foi condemnado, ainda que seja igual ou melhor, nem a 

substituil-a por fiança ou por dinheiro; salvo se o exequente acceitar. Arg. 

da Ord. L. 3.° tit. 76 § 2.° 

ART. 301 

Não sendo a cousa entregue por ter perecido sem culpa do 

executado, ou mostrando a impossibilidade da entrega, liquida-se o valor 

d’ella pelos meios communs da sentença sobre cousa illiquida. Mor. L. 

6.°cap. 12 n. 86, Arg. da Ord. L. 3.° tit. 82 § 1.° 

ART. 302 

Mas se a cousa pereceu por culpa do executado, ou este a 

occulta de sorte que não é achada para o exequente a receber, n’esse 

caso procede-se á liquidação pelo juramento in litem nos termos da Ord. 

L. 3.° tit. 86 § 16, Mor. cit. ns. 87 a 90. Silv. á Ord. cit. 
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ART. 303 

Se a cousa não é encontrada em poder do executado porque 

dolosamente a alheou depois da lide contestada, póde o exequente continuar 

a execução no mesmo processo contra aquelle em poder de quem está sem 

lhe assignarem os dez dias, se foi sabedor como a cousa é litigiosa ao tempo 

que foi traspassada n’elle, ou se teve justa rasão de o saber. Ord. L. 2.° tit. 

86 § 16 e L. 4.° tit. 10 § 9.°, Mor. L. 6.° cap. 7.° n. 18. 97 

ART. 304 

E se elle não foi sabedor nem teve rasões de o ser será citado 

para a entrega, e ouvido com seu direito summariamente, sabida sómente 

a verdade, sem outro processo. Ord. cit. L. 4.°. 98 

ART. 305 

N’este caso, se o exequente preferir receber a justa valia da 

cousa, e não estando ella estimada na sentença, poderá o juiz proceder á 

estimação, indagando isto de pessoas que tenham conhecimento d’ella, e 

                                                 
97 Alm. e Sous. seguindo Mor. L. 6.° cap. 12. n. 90, discorrendo ácerca da duresa da Ord. 
que dispensa a citação ao detentor da cousa litigiosa alheada, exige o julgamento prévio 
do dolo, visto que este não é em caso algum presumpção juridica, e só depois de 
provado é que póde comminar-se-lhe a pena. A Ord. autorisa esta interpretação, visto 
que o seu decreto é condicional disendo: se o que possue a cousa soube, etc., e como a 
existencia da condicional não se presume, é consequencia o dever-se provar o dolo, para 
n’esse caso proceder contra o adquirente sem se lhe assignarem os dez dias. Mor. vai até 
ao ponto de exigir sentença que julgue a existencia do dolo, o que de certo não 
importaria se não a necessidade de informação summaria. 
Qual o mudo pratico de dar cumprimento á Ord. é que difficilmente se póde encontrar, 
desde que a condicional depende de prova, e essa prova não poderá regularmente 
conseguir-se sem audiencia  do detentor da cousa. Se dos autos consta já o sufficiente 
para pôr em evidencia o dolo do adquirente, parece que o exequente, em petição, deverá 
expôr o facto ao juiz que, segundo as provas, ordenará a entrega da cousa sem 
audiencia do detentor. 
Não se dando estes precedentes, será necessario cital-o, e naturalmente ouvil-o. Vide 
cap. 4.° art. 32 ns. 32, 33 e 34 e nota. 
 
98 É o proprio texto da Ord. Parece-nos que o unico modo de ouvir o detentor da cousa 
executada é o de embargos, que tem a natureza summaria o que naturalmente serão 
dedusidos. 
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taxar o valor até ao qual póde deferir ao exequente o juramento in litem 

para por elle ser condemnado o executado. Ord. cit. L. 3.°. 99  

ART. 306 

E se além do valor e estimação da cousa o exequente quiser 

tambem o valor de affeição, depois do dito juramento, póde o juiz taxal-o, 

e feita a taxação, executa-se a sentença sem outra citação da parte. Ord. 

citada. 

ART. 307 

Se a sentença condemnou a entregar a cousa recebendo o 

preço, o exequente deve offerecel-o ou consignal-o em deposito, aliás o 

executado tem o direito de reter a cousa em seu poder emquanto não é 

pago. Arg. da Ord. L. 4.° tit. 2.° pr. e Mor. L. 3.° tit. 9.° n. 28. 

 

                                                 
99 A liquidação pela estimação e juramento in litem na forma determinada por esta Ord. 
além de confusa e difficil, como diz Mell. Fr, L. 4.° tit. 19 § 19 not., é um methodo pouco 
rasoavel, embora o juiz possa de alguma fórma mitigar-lhe a duresa proveniente da 
ambição ou pouco escrupulosa consciencia do exequente, por meio da taxação. Alm. e 
Sous. não despresou o ensejo de contrariar o seu adversario, disendo que não ha no que 
diz Mell. Fr. cousa que não fosse ou menos pensada, ou não revele o odio que elle nutria 
pelo Dir. Rom., e escreveu a extensa dissertação que anda no 3.° vol. das Segundas 
linhas. A epigraphe desta dissertação, aliás de uma erudição admiravel, demonstra não 
obstante o conceito em que elle tinha o assumpto disendo com Seneca: multa nom 
audemus quia difficilia; quæ quidem ideo sund difficilia quia non audemus. E assim 
conseguiu, máo grado a accusação que fez ao mestre, demonstrar a difliculdade da 
materia, relacionando vinte casos com um sem numero de restricções e ampliações em 
que o juramento in litem é admissivel, e que se não é quasi impraticavel o methodo da 
Ord. é superfluo desde que o juiz póde fazer a taxação prévia no caso de ser pedida só a 
valia da cousa, ou posterior ao juramento quando se procura determinar o valor de 
affeição. 
Para evitar todas as ambagens e tropeços a que semelhante systema póde dar lugar, 
parece-nos bom seguir o diser de Seneca multa non audemus quia difficilia, e que será 
preferivel pedir a liquidação pela formula commum, em que o juramento será admissivel 
se fôr necessario, evitando assim a difficuldade de obter, sem ser por este methodo, o 
conselho que o juiz deve tomar de pessoas que tenham do caso bom conhecimento, 
como exige a Ord. Accresce que o meio admittido pela Ord. não é imperativo emquanto 
ao juramento, porque emprega a palavra—poderá. 
Concluimos pois com Mell. Fr. adeo que rei estimatio ex liquidis aliis argumentis et 
probationum non suspectis modis facienda est. Mais simples e menos sujeito a lesões e a 
arbitrio. 
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ART. 308 

Se a execução foi embargada por terceiro possuidor, e os 

embargos se julgam não provados, não é necessario assignarem-se os 

dez dias ao terceiro vencido para entregar a cousa, e o exequente é 

immittido na posse por mandado immediato ao transito da sentença em 

cousa julgada. Silv. á Ord. L. 3.° tit. 86 § 15, Alm. e Sous. § 202. 

ART. 309 

Se o executado n’essa qualidade ou como terceiro, ou 

qualquer outro, requerer para oppôr embargos, proceder-se-ha como vai 

exposto nos caps. 15 e 16. 

 

 

 

___________ 
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CAPITULO XIV 

Execução para prestação de facto; por sentença alternativa ou    

condicional; cousa incorporea e outras 

ART. 310 

Tendo a sentença determinado o praso da prestação de facto, 

é citado o condemnado para n’esse praso o prestar, accusando-se a 

citação em audiencia e assignando-se n’ella; se porém a sentença não o 

determinar o juiz o fixará, podendo proceder a arbitramento se o julgar 

necessario, pela fórma commum. 

ART. 311 

Se o executado não presta o facto dentro do praso 

determinado por qualquer dos meios referidos, o exequente requer a 

prestação de facto por outrem á custa do executado. 

ART. 312 

O juiz manda arrematar em hasta publica a prestação do 

facto, precedendo editaes e annuncios, e o arrematante prestará caução 

por quantia equivalente ao preço da arrematação. 

ART. 313 

Feita esta, segue a execução contra o executado pelos meios 

communs, até estar em deposito quantia equivalente ao preço da 

arrematação e ás custas, e só depois d’isto começa a correr o praso para 

o arrematante prestar o facto. 

ART. 314 

Logo que o arrematante houver cumprido a sua obrigação, o 

juiz, ouvido o exequente, e se este nada reclamar, julgará prestado o facto. 
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ART. 315 

Oppondo o exequente alguma duvida, o juiz decide se está ou 

não prestado o facto, precedendo vestoria ou exame se fôr necessario. 

ART. 316 

Se o arrematante deixar de prestar o facto, será executado 

pela importancia caucionada, e por esta será paga em primeiro lugar a 

prestação do facto, procedendo-se a nova arrematação. 

ART. 317 

Verificado que a obra está incompleta ou mal feita será o 

exequente autorisado a fasel-a concluir ou emendar, e das despesas que 

fiser será pago pela importancia da caução. 

ART. 318 

Para obrigar o arrematante ou o seu fiador a pagar seguirá 

contra elles a execução no mesmo processo. 

ART. 319 

Na falta de arrematante será avaliada a prestação do facto, e 

o exequente auctorisado a fasel-o prestar, seguindo-se logo depois da 

avaliação os termos da execução, até estar em deposito a importancia da 

estimação e das custas, e prestado o facto, o exequente prestará contas, 

e approvadas ellas será pago pelo dinheiro em deposito. 

ART. 320 

Se o exequente optar pela indemnisação das perdas e damnos 

emergentes da inexecução do contracto, terá lugar a liquidação, e a 

execução segue a praxe commum nas sentenças illiquidas. 
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ART. 321 

Se o executado tiver sido condemnado a não praticar algum 

facto, e existir alguma obra feita, o juiz a manda destruir á custa do 

executado; se não existir faz-se notificação ao vencido para o não 

praticar, com clausula penal. Alm. e Sous. § 61. 

ART. 322 

Se a sentença comprehende condemnação alternativa, o 

exequente manda citar o executado para no praso determinado no 

contracto, ou na sentença, ou no decendio, não tendo havido 

determinação anterior, para cumprir a sentença, escolhendo uma das 

alternativas e se elle não fiser a escolha, seguirá a execução pela que o 

exequente preferir. Arg. da Ord. L. 4.° tit. 3.° pr. e tit. 13 § 1.°, Consol. 

Rib. art. 490, Alm. e Sous. § 67. 

ART. 323 

Sendo a sentença condicional, se a condição fôr liquida, o 

exequente cumprirá pela sua parte aquillo que a sentença lhe imposer que 

cumpra, e proseguirá a execução contra o executado pela cousa, valor ou 

facto julgados na sentença. Mor. L. 6.° cap. 12 n. 110. 

ART. 324 

Nas sentenças alternativas derivadas de contracto em que não 

fosse previsto a quem pertenceria a escolha, cabe esta ao executado; nas 

execuções em virtude de verba testamentaria, em que tambem a escolha 

não esteja determinada cabe esta ao exequente. Mor. L. 3.° cap. 9.° n. 8. 

ART. 325 

Se pereceu uma das cousas promettidas em alternativa, o 

executado liberta-se entregando a que existir ao tempo da execução; mas 

se aquella que ficou é mais preciosa que a outra que pereceu, satisfaz 
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com a estimação, salvo se ella perecer depois de escolhida pelo 

exequente, ou se este estava em mora de a receber, porque n’estes casos 

perece por conta d’elle, e nada mais tem que exigir do executado. Mor. 

cits. ns. 19, 20 e 21. 

ART. 326 

Na execução de contracto condicional em que ao exequente 

fosse imposta a obrigação de praticar algum acto, não póde exigir o 

cumprimento da obrigação do executado, sem cumprir aquillo que pela 

sua parte deve cumprir. Arg. da Ord. L. 4.° tit. 2.° pr., Mor. cit. n. 38, 

Consol. Rib. art. 490. 

ART. 327 

A execução de sentença sobre cousa incorporea, em que não 

póde faser-se apprehensão real ou tradição, effectua-se requerendo o 

exequente a pratica material de qualquer acto que determine o exercicio 

do direito julgado. Mor. cit. n. 105, Alm. e Sous. § 109. 

ART. 328 

Se a sentença é absolutoria do possuidor, não carece de acto 

de execução, que em si mesmo encerra. L. 1.° § si debit. D. poss. leg. 

ART. 329 

Se a sentença julga um caso que é de direito, como nas 

acções prejudiciaes ou de estado de pessoas, envolve em si a propria 

execução. Mor. cit. n. 106. 

ART. 330 

Se foi julgada uma servidão activa em predio alheio, e é 

necessaria alguma demolição ou qualquer acto material para o exercicio 

da servidão julgada, faz-se isto com a auctoridade judicial, citando-se o 
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vencedor para no praso de dez dias faser a demolição, sob pena de ser 

feita a custa d’elle, ou para effectuar o acto material de que resa a 

sentença. Alm. e Sous. § 109. 

ART. 331 

Se não é necessario acto algum d’estes, deve ser auctorisado o 

exequente, por mandado, a ter ingresso ou a praticar qualquer outro facto que 

deixe firmada a execução da sentença. Mor. cit. n. 109, Alm. e Sous. idem. 

ART. 332 

Se a sentença julga que ao vencido não compete tal servidão 

ou outro direito incorporeo, executa-se a sentença por preceito 

comminatorio e penal, para que não use ou execute tal servidão ou 

direito, de que pela sentença foi privado. Alm. e Sous. § 103, Mor. cit. 

ART. 333 

Se a sentença importa reconhecimento de usufructo, executa-

se pela immissão na posse natural do predio em que foi julgado esse 

usufructo. Alm. e Sous. cit. 

ART. 334 

Se e sentença manda que o executado assigne uma escriptura 

ou outro titulo semelhante, e a não assignar no praso que se lhe marcar, 

e lançado que seja, a sentença do juiz, suppre a falta da escriptura e 

serve de titulo ao exequente. Mor. L. 6.° cap. 12. n. 84, Silv. á Ord. L. 4.° 

tit. 19 § 2.° n. 3. 

__________ 

NOTA GERAL 

A nossa legislação é absolutamente omissa acerca da materia 

d’este capitulo, em relação á formula pela qual se póde realisar a 
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execução das obrigações de prestação de facto. Supposto os antigos 

reinicolas e os modernos praxistas admittam, a regra geral de que a falta 

de implemento da obrigação de faser se resolva em indemnização de 

perdas e damnos, dedusida da L. 13 D. de rejudic., são todos conformes 

em admittir que o credor tem o direito de exigir que o facto seja prestado 

por outro á custa do que se obrigou a prestal-o, se o vencedor o preferir, 

se o facto fôr de tal naturesa que por outrem possa ser prestado, Corr. 

Tell. Dig. 1.° arts. 191 e 193, Coelho da Roch. § 121, Mell. Fr. L. 4.° tit. 

2.° § 5.°, Trigo de Lour. § 634, Per. e Sous. not. 869 e seu commentador, 

a Consol. Rib., Alm. e Sous. exec. § 200, Mor. L. 6.° cap. 12 n. 84, Valas. 

de jure emph. quest. 14 n. 11; só porém um ou outro e com indicações 

superficiaes ensinam o modo pratico de executar a sentença de prestação 

de facto. A Prax. Bras. art. 367 diz que quando o objecto da execução é a 

prestação de um facto fica o réo precisamente obrigado a prestal-o; e não 

se livra offerecendo o interesse, salvo não podendo cumprir a obrigação 

de outro modo, segundo ensina Val. loc. cit. Esta regra é verdadeira, 

continua a Prax. Bras. no caso em que o facto depende unicamente da 

arte ou industria do promittente, e em tal caso poderá o juiz empregar os 

meios coercitivos que as leis facultam para compellir a parte recalcitrante 

ao cumprimento do seu dever; mas quando o facto poder ser por outrem 

praticado, deverá mandar notificar o condemnado para cumprir a sua 

obrigação em um praso rasoavel, sob pena de, não o fasendo, mandar-se 

faser á sua custa. Em todo o caso é livre á parte vencedora que não 

quiser insistir na fiel execução do contracto, demandar o pagamento do 

valor, damnos e interesses.  

O Cod. Civ. Fr. tendo firmado no art. 1142 a regra geral de que 

a prestação de facto se resolve em indemnisação de perdas o interesses, 

permitte no art. 1144 a alternativa de exigir a prestação effectiva. O Cod. 

Civ. Port. firmando tambem no art. 711 a mesma regra geral, admitte não 

obstante no art. 712 a faculdade ao credor de pedir auctorisação para 

mandar prestar o facto por outrem á custa do que se obrigou a prestal-o. 
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Que em França é frequente o exercicio d’esta faculdade mostram-o os 

commentadores; não vemos porém no Cod. do Proc. meio pratico que possa 

ter applicação ao nosso modo de processar. O Cod. do Proc. Port. foi 

previdente n’este ponto, prescrevendo uma formula de processo que nos 

parece perfeitamente rasoavel e adoptavel, e que póde servir-nos de 

subsidio na deficiencia absoluta de normas para esse effeito. 

Desde que segundo a auctoridade dos praxistas e o subsidio 

dos codigos extranhos, não póde negar-se ao credor o direito de exigir a 

prestação do facto, e só deve ser executado pelo interesse quando a 

obrigação não póde ser cumprida por outro modo como diz Per. e Sous. 

nots. 788 e 869, citando grandes, auctoridades; e desde que é evidente 

que não póde obrigar-se o devedor a prestal-o pessoalmente, é de 

necessidade que haja formula pratica de tornar effectivo esse direito. 

Reconhecemos que entre nós os credores quasi sempre optam 

pela indemnisação do interesses, para evitarem tramites de um processo 

que a praxe tem abandonado, talvez porque Per. e Sous. não o descreveu. 

É certo porém que o principal direito do credor é exigir o implemento do 

facto, e que libertar-se d’isso pela prestação do interesse é direito do que 

se obrigou a prestal-o, e não póde aquelle a seu bel praser pedir esta 

alternativa se o contracto ou a sentença lhe não dá essa faculdade. É 

assim que entende Corr. Tell. doutr. das acç. not. 821, e com mais 

explanações o ensina Mor. L. 2.° cap. 9.° n. 11 em que diz: notandum est 

apud nos ex stylo regni obligatum ad factum non liberari solvendo 

interesse si factum adhuc prœstari potest, est que creditori proficuum, et 

merito, quia alias deciperentur contrahentes, qui non de estimatione sed 

de facto ipso censerunt; doutrina em que insiste no L. 6.° cap. 12 n. 84 

ensinando o procedimento que o exequente póde ter com o executado, e 

em que diz: alias executionem esse nullam cum in alia re fiat quam 

promissa est, quæ consecutio ex stylo regni videtur indubitabilis, nam 

secundum illum, obligatus ad factum precise cogitur facere, nec liberatur 

interesse prœstando, dum factum ipsum prœstare potest. 



Monographia Juridica e Pratica das Execuções de Sentenças em Processo Civil 
 

 
 

151

Nem sirva de reparo o disposto na Ord. L. 4.° tit. 70 pr. 

porque a estimação de que ella tracta refere-se apenas á reducção das 

penas convencionaes aos limites que ella determina. 

Alm. e Sous. not. ao § 109 ensina que mesmo na execução 

das sentenças sobre direitos incorporeos devem assignar-se os dez dias 

ao executado, pela generalidade da Ord. L. 3.° tit. 86 § 15 porque embora 

o executado não possa oppôr objecção de bemfeitorias, póde prevalecer-

se da opportunidade para oppôr embargos fundados em justos motivos. 

O Cod. do Proc. Argent. art. 554 diz: “no caso de con-

demnação de faser alguma cousa, se o condemnado não cumprir o que se 

lhe ordene que faça, no praso que o juiz ordene, será feita á sua custa, ou 

será obrigado a resarcir os damnos e prejuisos provenientes da 

inexecução, á eleição do credor.” 

Se a sentença condemnar a não faser alguma cousa, e o 

condemnado quebrasse a prohibição, o credor terá opção de pedir que se 

reponham as cousas no antigo estado, ou indemnisação dos prejuisos, art. 555. 

Fica entendido que não tem referencia á materia d’este 

capitulo á prestação de serviços em consequencia do contracto de locação. 
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CAPITULO XV 

Embargos do executado * 

ART. 335 

Accusada a penhora nas execuções em que a tiver havido, ou 

assignados os dez dias nas execuções que exigem esta formalidade, o 

executado póde pedir vista para embargos os quaes se classificam da 

maneira seguinte: 

A— Embargos de nullidade da sentença exequenda. 

B —Embargos offensivos ou infringentes, que tendem a atacal-

a em seus fundamentos por outras causas que não a de nullidade. 

C—Modificativos d’ella, sem a combaterem na essencia. 

D— Concernentes á ordem do processo da execução. 

E— De restituição de menores, ou de outras pessoas physicas 

ou moraes a quem a lei concede tal beneficio. 

A — EMBARGOS DE NULLIDADE 

ART. 336 

1.° Falta absoluta ou nullidade da primeira citação para a acção, 

tanto do executado como de sua mulher quando esta o dêva ser, e para todos 

os mais actos em que a lei exige a citação pessoal d’elles ou de seu procurador. 

Ord. L. 3.° tit. 75 pr.,tit. 95 pr., tit. 63 § 5,°, Alm. e Sous. § 411. 

2.° Se a sentença foi dada contra outra passada em julgado. 

Ord. cit. tit. 75 pr. Per. e Sous., not. 578, Consol. Rib art. 560. 100 

                                                 
* Desde este capitulo até ao fim d’esta obra seguem-se os incidentes da execução. 
 
100 Per. e Sous., citando Barb. consigna duas excepções; a saber; 
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3.° Se a causa foi tractada por falso e illegitimo procurador, 

por não ter procuração, por ser falsa, por não ter poderes para os actos 

que praticou, ou por tel-os praticado depois de ter caducado. Ord. L. 3.° 

tit. 20 § 12, tit. 63 § 5.°, tit. 48 §§ 19 e segs., tit. 29 pr. e tit. 49 pr. 

4.° Se foi dada por juiz incompetente ou sem jurisdicção para 

o processo, no todo ou em parte. Ord. cit. tit. 75, Dec. de 10 de Set. de 

1788, Alv. de 23 de Nov. de 1808 § 4.°, Ord. L. 1.° tit. 5.° § 1.°, Per. e 

Sous., not. 578. 

5.° Se foi dada por peita ou suborno do juiz ou juises que a 

proferiram. Ord. cit. tit. 75 e tit. 95. 

6.° Se foi fundada em falsa prova testemunhal ou em 

instrumentos falsos, especificando-se a falsidade. Ord. cit. tits. 75, 95 e 

58 §§ 2.° e 86.  

7.° Se foi dada contra menor que tractou por si o feito sem 

auctoridade do tutor e sem assistencia de curador á lide. 

                                                                                                                                                         
Quando a anterior sentença é tambem nulla, e quando proferida em juiso summario. É 
difficil figurar hypothese em que se possa defender a sentença dada contra outra com o 
fundamento de que esta é nulla, porque esta nullidade não póde de certo ser proferida 
senão pelos meios directos que a lei determina. 
Tambem não achamos grande importancia á segunda limitação, porque a sentença 
passada em cousa julgada, tanto faz direito quér o processo fosse summario quér não, e 
emquanto não fôr revogada pelos meios legaes é caso julgado. Consequencia de 
processo summario póde ser a sentença exequenda, e nem por isso póde ser atacada por 
esse fundamento, e summario é o processo de Embargos á execução e nem por isso a 
sentença que os julga tem menos valor que a exequenda com derivar de processo 
ordinario. Silv. á Ord. L. 3.° tit. 75 pr. n. 48, diz que se a sentença foi absolutoria não 
tem valor a excepção rei judicatæ. 
Temos contra esta opinião a de Per. e Sous. not. 581 e Alm. e Sous. Segundas linh. id. 
apesar de que as excepções que aquelle faz a esta regra, se a não infirmam diluem-a de 
tal sorte que quasi fica redusida a uma theoria de rara applicação. Melhor que qualquer 
d’elles tracta d’esta especie a Consol. Rib. Comm. ao art. 500 § 2.° 
Offerece-nos porém um sério reparo o segundo caso ahi figurado, sobre a reclamação de 
terceiro que pede que se isentem da execução bens que foram penhorados e que esse 
terceiro diz serem seus— a qual tambem deve ser processada summatim— diz-se ahi.— 
Mas esta reclamação é positivamente o que se chama embargos de terceiro, que a 
mesma Consol. art. 1371 e todos os praxistas disem ter processo ordinario. 
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8.° Se foi proferida contra menor pubere que não foi 

pessoalmente citado para constituir procurador, com auctorisação do tutor 

ou do juiz. Cit. Ord. tit. 41 § 8.°, e tit. 63 § 5.° 

9.° Se foi dada por juiz averbado de suspeito, sem se ter 

seguido o processo de suspeição. Ord. L. 3.° tit. 75 pr. 101 

10. Se a sentença não foi intimada ao vencido ou a seu 

procurador legitimo. Ord. L. 1.° tit. 5.° § 15, tit. 29 § 1.° e tit. 63 pr.  

11. Sendo baseada em falsa causa ou em relação ao direito 

expresso, ou com relação aos autos, salvo se uma das causas expressas 

estiver de accordo com o facto e com o direito. Silv. á Ord. L. 3.° tit. 75 n. 

80, Per. e Sous. not. 578. 

                                                 
101 Apesar de não haver na lei qualquer limitação emquanto á nullidade resultante da 
suspeição do juiz, querem reinicolas de boa nota que seja necessaria prova de que na 
sentença houve erro, lesão, ou outra justa causa de aggravo. Não nos parece sustentavel 
tal doutrina desde que o simples facto do julgamento é qualificado como nullidade sem 
excepção. 
A revista n. 8872 decidiu haver nullidade manifesta de sentença dada por juiz suspeito, e 
ácerca de tal decisão deparamos com uma critica na Consol. Rib. art. 612 que á primeira 
vista nos pareceu fundada, mas que com meditação, nos parece insustentavel. 
Diz-se alli que a doutrina de tal decisão é erronea porque a L. de 18 de Set. de 1828 art. 
6.° e o Decr. de 20 de Des. de 1830 art. 8.° declaram que os casos de manifesta 
nullidade de que se póde conceder revista, só se devem julgar verificados nos precisos 
termos da L. de 3 de Novembro de 1768 §§ 2.° e 3.° e só nos casos expressos nos dous 
preambulos das Ord. L. 3.° tit. 75 e tit. 95; e como estes preambulos não fallam na 
suspeição, conclue que essa nullidade não é fundamental para poder admittir a 
concessão da revista. Podiamos citar-lhe outras decisões no mesmo sentido, como a de 
13 de Des. de 1853, concedendo revista assim como o de 21 de Nov. de 1855 e 17 de 
Out. de 1860. 
Se admittissemos semelhante doutrina, teriamos de redusir o quadro dos casos em que 
são permittidos os embargos de nullidade áquelles que se acham determinados nas ditas 
Ords., como parece ter sido o systema adoptado pela Consol. cit. no art. 1339 § 1.° 
Se uma nullidade não póde ser motivo de concessão de revista, não o póde ser tambem 
de opposição de embargos á execução, porque seria singular que por estes embargos se 
podesse julgar nulla uma sentença que em revista não podesse ser annullada. 
Como quér que seja, para justificação do nosso quadro de nullidades, temos a phrase da 
Ord. cit. tit. 75 pr. que diz — ou outra cousa semelhante, que seja contra nossas Ord. ou 
contra direito expresso e a da Ord. tit. 87 § 1.°: ou outros semelhantes porque se 
conclua segundo direito ser a sentença nulla. 
En vides quod in executione non solum opponi possunt exceptiones nullitatum in hoc 
textu specificatarum, sed etiam aliarum similium, quæ, ex jure sententiam reddant 
nullam. Silv. á Ord. cit. tit. 87 pr. n. 6. 
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12. Não sendo proferida por todos os juises que deviam ter voto 

n’ella, ou sendo-o por algum que o não devesse ter. Ord. cit. tit. 75 pr. 

13. Se foi proferida contra o morto constando o facto em juiso, 

sem se ter habilitado o herdeiro ou successor. Ord. L. 3.° tit. 27 § 2.° e 

tit. 82 pr., Peg. For. cap. 98. 

14. Se foi proferida por juiz que mostra não ter lido os autos. 

Per. e Sous. not. 567. 

15. Não condemnando em cousa ou quantia certa, salvo nas 

acções universaes, ou quando a condemnação seja liquidavel na execução. 

Ord. L. 3.° tit. 66 § 2.°, tit. 20 § 5.°, Mor. L. 2.° cap. 13 ns. 11 e 16. 

16. Se a sentença é condicional ou alternativa, sem que a 

condicional ou alternativa derive do contracto ou da naturesa da acção. 

Ord. cit. tit. 66 § 2.° e L. 4.° tit. B pr. e tit. 13 §§ 1.° e 6.° 

17. Sendo revogação de outra depois de publicada, e pelo juiz 

que a proferiu, sem ser por meio de embargos. Ord. L. 3.° tit. 20 § 6.° e 

tit. 65 pr. 

18. Se na causa não houve condemnação ou esta foi nulla. 

Disp. Prov. art. 17. 

19. Se foi proferida em processo em que occorreram 

nullidades suppriveis ou não substanciaes, que não foram 

opportunamente suppridas em qualquer instancia. Ord. L. 3.° tit. 63 §§ 

1.° e 2.° e tit. 87 § 1.° 

20.  Se foi proferida contra direito expresso nos termos das 

LL. de 3 de Nov. de 1768 e 18 de Ag. de 1769; não porém se o foi contra 

o direito da parte. Ord. L. 1.° tit. 5.° § 4.° e tit. 75 pr. 102 

                                                 
102 A Lei de 18 de Agosto de 1769 que illucidou a de 3 de Novembro de 1768, de 
combinação com os Estat. da Universidade de Coimbra, parecem ser hoje os elementos 
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21.  Falta de citação do procurador da corôa, nos casos em que 

ella é exigida por lei. Doutr. da Dec. do Supr. Trib. em 5 de Junho de 1829. 103 

22.  Falta de intimação á parte vencida, e a preterição dos prasos 

legaes para as partes diserem de direito. Id. 15 de Set. do mesmo anno. 

23. A preterição da fórma das dilações determinadas na Ord. 

L. 3.° tit. 54 § 1.° 

24. Se a inquirição foi escripta por escrivão extranho ao 

juiso. Id. Doutr. da Dec. do Supr. Trib. em 8 de Junho de 1830. 

                                                                                                                                                         
para determinar o que seja direito expresso. Não entra no plano d’este tractado a 
discussão d’esta materia, limitando-nos a recommendar a consulta do que a este respeito 
diz Alm. e Sous. Segundas linhas Vol. 2.° secç. 3.ª § 4.° e com mais particularidade o 
sempre notavel Comm. de Corr. Tell. á L. de 18 de Agosto, especialmente ao § 9.° d’essa 
lei onde estão transcriptos os paragraphos dos Estat. da Univ. applicaveis ao assumpto, 
se não o transcrevermos no fim d’esta obra. 
 
103 Diz Mor. que sendo esta lei exorbitante, deve restringir-se simplesmente á presença 
corporal, e não estender-se ao caso em que o condemnado tivesse sciencia da sentença, 
não sendo presente á publicação d’ella, pela regra de que in exorbitantibus non enim fit 
extensio ex identitate rationis. 
Não passe despercebida a divergencia que ha nas expressões da Ord. tit. 87 §§ 2.°, 5.° e 
7.°, quando se refere ao juramento do executado: salvo se jurar que novamente vieram 
á sua noticia, e salvo se jurar que os houve denovo. 
No primeiro caso entende-se, se tiverem vindo á noticia do embargante depois da 
sentença, fundados em causas preexistentes n’ella, ignorados por elle, e de que só teve 
noticia depois da sentença. 
No segundo caso, significa terem sobrevindo depois da sentença causas posteriores a 
ella, taes como a transacção-a solução, etc. 
Na primeira hypothese, admittem-se os embargos com juramento da ignorancia 
antecedente, e ao juiz incumbe avaliar o gráo de probabilidade ou verosimilhança do 
juramento, tomando por normas o que diz a Ord. L. 2.° tit. 11 § 5.° emquanto á 
circumstancia de ser a ignorancia escusavel ou não. 
 Na segunda hypothese a materia de per si justifica a verdade do juramento. 
São distincções ponderosas, a que na praxe, deturpada como anda, se liga pouca 
importancia, como se na lei se possam presumir palavras escusadas ou frivolas. Nos 
scimus quia lex bona est, modo quis, ea utatur legitime, disia um Apostolo. 
O impedimento justo tem de ser provado por aquelle que o allega. As Ord. L. 3.° tit. 68 
§§ 3.° e 7.°, tit. 70 § 3.°, tit. 80 § 3.° tit. 84 § 4.°, exemplificam varios impedimentos 
justificativos. Silv. á Ord. tit. 70 figura varios casos que Alm. e Sous., nas nots. 592, 594 
e 630 de Per. e Sous. eleva a 12, pela maior parte sem interesse ou valor pratico actual. 
Os predicados de qualquer impedimento justificavel são principalmente: que seja tal que 
não podesse remover-se, e que seja a causa immediata pela qual se não fez aquillo que 
devia ser feito, porque sendo tal que podesse remover-se, mas para isso não se fiseram 
diligencias, não produz escusa. São reflexões de Pegas. Ao prudente juiso do executor 
incumbe avaliar e decidir. 
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25. Falta de citação da parte ou do procurador quando a 

causa passa de um para outro juiso. Id. 15 de Out. de 1830. 

26. Se a acção foi contra irmandade, e não figurou n’ella o 

promotor de capellas e residuos. C. R. de 16 de Janeiro de 1799, Decr. de 

19 de Out. de 1833 art. 4.° 

27. Se houve condemnação ultra petita. Ord. L. 3.° tit. 66 § 

1.° e tit. 63 pr., Dec. do Supr. Tr. de 20 de Abril e 26 de Ag. de 1831. 

B — EMBARGOS INFRINGENTES OU OFFENSIVOS 

ART. 337 

São aquelles que tendem a atacar a sentença em seus 

fundamentos sem ser por materia de nullidade, para que ella não 

subsista, os quaes só são permittidos dadas as circumstancias seguintes: 

a) se o executado jurar que novamente vieram á sua noticia, 

depois que a sentença passou em julgado, e fundados em factos 

acontecidos depois d’isso, ou que o executado ignorava e tinha rasão de 

ignorar, sendo anteriores. 

b) no caso do executado ser rustico, soldado ou lavrador, e 

morando em lugar onde não podesse tomar conselho de letrado. Ord. L. 

3.° tit. 87 § 2.°; 

c) no caso de ter sido condemnado á revelia por não ter sido 

citado em sua pessoa, e provado o legitimo impedimento para comparecer 

por procurador. Ord. cit. § 3.° 104 

 

 

 
                                                 
104 Vide a respeito d’este numero e do 19 o cap. 14 per totum.  
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C — MODIFICATIVOS DA SENTENÇA 

ART. 338 

São aquelles que não tendo por fim destruil-a por nullidade ou 

por outra causa, tendem a modificar-lhe os effeitos no todo ou em parte; 

taes são: 

1.° Os de novação, transacção ou pacto de non petendo. Alm. e 

Sous. cit. § 224, Mor. L. 6.° cap. 9.° ns. 20 e 30, Mel. Fr. L. 4.° tit. 22 § 15. 

2.° De pagamento ao proprio exequente, ou a outrem por 

sentença judicial e não por acto espontaneo. Mor. cits. ns. 97 a 102, Alm. 

e Sous. § 227. 

3.° De estar a quantia ou cousa embargada ou sequestrada por 

mandado judicial, ou por ter sido desapossado do immovel o executado, por 

acto de expropriação por utilidade publica. Mor. cit. Decr. n. 353 de 12 de 

Jul. de 1846 e Regul. n. 1664 de 17 de Out. de 1855 arts. 7.° e 9.° 

4.° De retenção de bemfeitorias, emquanto ao immovel em que 

ellas forem feitas. Ord. L. 4.° tit. 54 § 4.° e tit. 48 § 7.°, e L. 3.° tit. 86 § 15. 

5.° De concordata, moratoria, ou fallencia em que o executado 

cahisse. Cod. Com. arts. 830, 852 e 864, Regul. 737 art. 572. 

6.° De beneficio de inventario. Alm. e Sous. §§ 220 e 221 nota. 

7.° De prescripção da sentença. Ord. L. 3.° tit. 87 § 1.°, L. 4.° 

tit. 3.° § 1.° e tit. 79, Alm. e Sous. §§ 216 e 224. 

8.° Os do Senatus Cons. Veleiano e Macedoniano. Ord. L. 4.° 

tit. 5.° § 2.°, tit. 61, Alm. e Sous. Segundas linh. not. 309 n. 3, Ass. de 2 

de Des. de 1791. 

9.° Os de incertesa da condemnação por falta de liquidação. 

Ord. L. 3.° tit. 86 § 1.°, Mor. cits. ns. 106 a 109, Alm. e Sous. § 415. 
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10. Do erro de conta. 

11. De consignação de bens para pagamento, consentido pelo 

exequente. Alm. e Sous. § 326. 

12. Os de divisão se se executa o co-herdeiro solidariamente. 

Mor. cit. n. 104 e Silv. á Ord. L. 3.° tit. 87 § 1.° n. 35. 

13. Os de ordem ou de excussão do devedor principal, excepto 

ao adquirente dos bens hypothecados. Alm. e Sous. § 227 art. 313 e 

Regul. hypothecario. 

14. Quando se excede o modo da execução. Ord. L. 3.° tit. 76 

§ 2.°, art. 10 § 2.° da lei. 

15. De compensação comtanto que não seja em prejuiso de 

terceiro. Ord. L. 3.° tit. 87 § 1.°, L. 4.° tit. 78 pr., Mor. L. 6.° cap. 9.° n. 

29, Alm. e Sous. §§ 217 e 227. 

16. Quando fundados em reserva tacita ou expressa na 

sentença, e não attendida na execução. Alm. e Sous. §§ 213 e 242. 105 

                                                 
105 Convém advertir o seguinte: 
A Ord. não admittia em caso algum que se désse vista dos autos para dedusir embargos 
á execução. O executado disia que tinha embargos a oppôr, ou naturalmente fasia 
petição n’esse sentido; devia ter o cuidado de pedir o traslado da sentença e da penhora, 
e dentro dos seis dias apresentar os embargos n’esse traslado — por escripto — e só 
apresentando-os assim e dentro d’esse praso lhe eram recebidos, posto que por palavras 
os tivesse allegado — tit. 87 pr. 
A execução nunca ficava suspensa, porque a Ord. tit. 86 § 3.° determina que, embora ao 
juiz da execução pareça que os embargos se devem receber ou remetter ao julgador, 
deve ir com sua execução por diante, não querendo o condemnado pagar. Havido o 
dinheiro que produsir a execução, se o exequente o quiser receber, tem de prestar a 
fiança. Quando se tracta do execução em acção real ou pessoal rei persecutoria, o 
systema dominante é o mesmo, só com a differença de que, no caso de querer o 
exequente tomar conta da cousa sobre que versa a execução, se põe esta em sequestro 
ou se dá fiança na forma disposta na Ord. cit. § 15.  
A regra generica era que a execução não podia suspender-se em caso algum; o que 
ficava suspenso era a entrega do producto d’ella, ou da cousa certa, sem que o 
exequente desse garantias á sua restituição, caso os embargos fossem afinal julgados 
procedentes, e portanto não havia embargos alguns nos proprios autos. 
Mor. L. 6.° cap. 9.° n. 18 diz, não obstante, que no texto da Ord. tit. 87 § 1.° involvitur 
satis obscura materia quotidie in judicium inculcata Palatiis, e que elle procurará illucidar 
quanto podér, sendo grande a penuria dos reinicolas a tal respeito. 
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17. Do commodatario ou depositario da cousa que o 

exequente recuperou sem dispendio. Mor. cit. n. 31. 

                                                                                                                                                         
A regra da Ord., diz elle, é que nenhuns embargos suspendem a execução. 
Em tres casos, porém, os embargos a suspendem, a saber: 
1.° Quando os embargos se provam intrinsecamente do ventre dos autos, sem 
necessidade de prova extrinseca ou alta indagação, que não se compadece com o juiso 
summario Toda vez que seja necessario prova de testemunhas ou de instrumento, os 
embargos não suspendem. 
Notando ainda que, para que os embargos se considerem provados do ventre dos autos, 
é necessario duas circumstancias: 1.°, que nos proprios autos esteja a prova, e que ella 
seja tão evidente, que não haja probabilidade de qualquer contestação, porque, se é 
susceptivel de disputa, já não se póde diser notoria. 
2.° Quando dentro das vinte e quatro horas que a lei concede ao executado para pagar 
ou dar bens á penhora, mostra quitação, etc. Sobre este caso veja-se o que dissemos no 
cap. 9.° not. 1.ª 
3.° Quando os embargos não necessitam de prova alguma de facto, mas consistem em 
allegação de direito, liquida et non turbida.  
Temos aqui os rigores da Ord. attenuados pela praxe já antiga no tempo de Mor., que 
cita reinicolas antigos, até que o Ass. de 4 de Março veiu auctorisal-a, dando á Ord. uma 
interpretação authentica, como diz Alm. e Sous. 
As determinações d’este Ass. referem-se simplesmente aos embargos de nullidade e de 
pagamento, e diz que, se a nullidade ou pagamento se provam dos autos ou de 
documento legitimo, se deve dar vista em apartado, o que deixa subsistir, emquanto aos 
mais embargos, a regra generica da Ord. de que, nos outros casos não póde dar-se a 
vista nos proprios autos. 
Como, porém, antes de dedusidos os embargos o juiz póde conhecer se deverá mandar 
dar a vista nos autos ou em apartado? 
Parece que o embargante, quando fisesse a sua petição para embargos, deveria logo 
expor as rasões de nullidade, e exhibir os documentos que provassem o pagamento, e á 
vista da procedencia dos motivos allegados o juiz mandaria dar a vista. 
Determina mais que, depois de dedusidos os embargos, quér nos autos, quér em 
separado, o juiz, segundo a procedencia d’elles, fica com o arbitrio de os receber para 
correrem nos mesmos autos ou em apartado. 
A pratica, porém, foi alargando a esphera da applicação do Ass., assim como já antes 
d’elle tinha modificado o rigor da Ord., como se vê dos tractadistas anteriores a Mor., 
que compendiou o que os seus antecessores tinham ensinado, e pela sua parte 
consignou outras hypotheses da pratica do seu tempo, que o Ass. firmou. 
Per. e Sous. consignou apenas sete casos em que os embargos podem ser recebidos com 
suspensão; mas Alm. e Sous. augmentou estes casos, fundando-se, emquanto aos de 
nullidade, nas regras de direito que os estabeleceu, e emquanto aos de pagamento, nas 
hypotheses equivalentes. 
A praxe actual, talvez pela quasi impossibilidade de se copiarem os autos e dedusirem os 
embargos dentro dos seis dias, alterou a Ord. e o Ass., porque a vista para embargos se 
dá sempre nos proprios autos, e só depois de dedusidos o juiz determina se n’elles 
devem discutir-se, ou em apartado. 
Na primeira hypothese, a execução fica suspensa até se decidirem; na segunda, extrahe-
se o traslado e n’este segue a execução até aos pontos extremos, salvo não poder o 
exequente receber a quantia ou a cousa sem prestar fiança. 
Advirta-se bem, que o Ass. não é imperativo em relação ao recebimento dos embargos 
de nullidade e pagamento, sempre em apartado, mas facultativo, e que n’esta faculdade 
ou arbitrio deixado ao juiz, as regras predominantes são as que ensinam Mor. e Alm. e 
Sous. e que vão resumidas nos lugares respectivos. 
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18. Na sentença de restituição de penhor, quando a cousa 

pereceu por caso fortuito e sem culpa do executado. Corr. Tell. Doutr. das 

Acç. § 79. 

19. Os que têm por fundamento a pratica de algum acto que 

incumbe ao exequente cumprir, e não effectuar. Mor. cit. vid. art. 307. 

20. Os de entrega do animal á noxa. ld. n. 32. 

21. Os de dominio provado, tractando-se da execução de 

sentença proferida em interdicto unde vi. Mort. cit. n. 26, Ass. de 16 de 

Fev. de 1786. 

22. De entrega da cousa quando se procede pela estimação 

com o fundamento na Ord. L. 3.° tit. 86 § 16. 

ART. 339 

D — EMBARGOS CONCERNENTES Á ORDEM DO PROCESSO 

DE EXECUÇÃO 

Estes embargos comprehendem não só aquelles que tem 

caracter modificativo, e alguns dos quaes estão designados no artigo 

supra, mas ainda aquelles que se referem a transgressão da fórma do 

processo da execução e tramites legaes d’ella. 

ART. 340 

E — DE RESTITUIÇÃO DE MENORES 

Comprehendem todos os casos em que este beneficio é 

concedido por lei, quér sejam de nullidade, quér modificativos, quér 

infringentes, ou concernentes á ordem do processo, e competem não só 

ao que foi condemnado na sentença exequenda, mas ao herdeiro e 

cessionario universal d’este, assim como ao socio ou litis consorte. Ord. L. 
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3.° tit. 80 §§ 3.° e 6.°, L. 4.° tit. 96 §§ 5.° e 22, Mor. L. 6.° cap. 9.° n. 

42, e Silv. á Ord. cit. Ass. de 30 de Agosto de 1779. 

Em regra o juiz não deve admittir embargos nos proprios 

autos ou com suspensão da execução, salvo quando por documento ou do 

ventre dos autos, se conhecer logo que elles podem proceder, ficando 

todavia com o direito, depois de dedusidos e segundo a sua relevancia, de 

os receber nos proprios autos ou mandal-os discutir em auto apartado, 

sem suspensão da execução. Ass. de 4 de Março de 1690, Per. e Sous. 

not. 885. 106 

Podem pois, ser recebidos com suspensão, ou nos proprios autos: 

1.° Os de pagamento provado com documento authentico. 

Ass. citado. 

2.° Os de restituição, ainda mesmo dependente de ulterior 

indagação, salvo quando o juiz reconhecer desde logo que é implorado o 

beneficio maliciosamente, por já o ter sido na cousa principal, ou por se 

conhecer que não compete áquelle que o implora, ou se os bens estiverem 

já arrematados. Ord. L. 3.° tit. 41 §§ 4.° e 5.°, Mor. cits. ns. 40 e 43. 

3.° Todos os embargos de nullidade intrinseca, provada do 

ventre dos autos. 

4.° Todos os infringentes em iguaes condições, e que a sua 

prova não precise complectar-se por actos de mais alta indigação. Alm. e 

Sous. §§ 209 e 241, Mor. cit. n. 20 notabis tamen, Acc. da Rel. da C. de 

23 de Março de 1874. 

5.° Os que têm fundamento ou reserva tacita ou expressa na 

sentença e que esta se verifica pelos autos, como nos casos seguintes: 

                                                 
106 Pratica antiga — ita servat praxis regni — diz Mor., porque o deposito equivale a 
pagamento; salvo o não poder o exequente receber sem prestar fiança. 
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a)  quando ella admittiu o beneficio de inventario, e foi feita a 

penhora nos bens de patrimonio particular do herdeiro; 

b) quando a sentença condemnou com modificação ou 

limitação que não se acha verificada, e emquanto ella se não realisa; 

c) quando ella é expressamente condicional como por 

exemplo, pago o preço ou pagas as bemfeitorias, e outras; 

d) quando é alternativa e se executa sem a escolha que 

pertence ao executado. (Art. 324) Silv. á Ord. L. 3.° tit. 87 pr. n. 29, Mor. 

cit. n. 109, Alm. e Sous. §§ 213 e 242, Per. e Sous. not. 885. 

6.° Os de prescripção provada pela data da respectiva 

sentença, salvo se, para prova dos mais predicados legaes que devem 

concorrer para a julgar procedente, fôr necessario prova de alta 

indagação. Alm. e Sous. §§ 216 e 244. 

 7.° Os que tiverem por fundamento não estar liquida a 

sentença, mas só emquanto a liquidação não se fiser. Mell. Fr. L. 1.° tit. 

4.° § 15, Mor. cits. ns. 106 a 109. 

8.° Se forem de retenção de bemfeitorias suspendem somente 

emquanto o exequente não depositar o preço d’ellas, segundo o 

juramento ou segundo a avaliação. Não suspendem tambem, nas 

execuções de sentença em acções de força, nem nas de formaes de 

partilhas. Mor. cit. n. 119, Silv. á Ord. cit. § 15 n. 24, Alm. e Sous. § 235. 

9.° Na execução de sentença sobre contracto de arrendamento 

ou locação de predios, os embargos de retenção de bemfeitorias provadas 

incontinenti, e que foram feitas com o consentimento do senhorio que se 

obrigasse a pagal-as. Ass. de 23 de Julho de 1811. 

10. Os de compensação quando provados logo com titulo 

liquido e julgado. Mor. cit. n. 28. 



Monographia Juridica e Pratica das Execuções de Sentenças em Processo Civil 
 

 
 

164

11. Em todas as mais hypotheses designadas no art. 336, quando 

forem desde logo instruidos com documentos que provem a sua procedencia 

independente de mais alta indagação ou prova extrinseca aos autos. 

12. Em todos os casos em que o executado depositar a 

importancia da execução ou a estimação. Mor. cit. n. 120. 107 

                                                 
107 Per. e Sous. na not. 595, referindo-se aos embargos á sentença, diz que basta pedir 
vista dos autos para os dedusir dentro de seis dias, ainda que não se continue logo vista 
dos autos ou estes se não cobrem apenas se finde o praso, porque o requerimento em 
que se pede vista se reputa principio de embargos, e a omissão do escrivão na cobrança 
dos autos não deve prejudicar a parte que embarga. 
Applicando esta doutrina aos embargos á execução, a praxe, mormente na côrte, admitte 
esse modo de proceder, que francamente accusamos de corruptella, contentando-se os 
juises em que a petição para embargar venha dentro dos seis dias, pouco se importando 
que sejam apresentados depois. Alm. e Sous. Segundas linhas not. 595 reprova a praxe 
abonada por Per. e Sous. porque pedir vista para embargos não é o mesmo que 
embargar, e a simples petição de certo não impede o lapso de tempo, argumentando 
com a L. de 22 de Desembro de 1761 tit. 3.° § 7.° que determina que os cinco dias para 
embargar correm desde a notificação das sentenças e de momento a momento, e accusa 
de erronea a opinião de Cab. e de Mor. citados por Per. e Sous. Invoca tambem a 
auctoridade de Mor, L. 6.° cap. 2.° n. 14 que apenas diz que não deve prejudicar á parte 
a incuria do escrivão, de não faser os autos com vista, e finalmente deixa bem 
consignado que a Ord. L. 3.° tit. 87 até conta nos seis dias o tempo que o escrivão deve 
gastar em copiar os autos, não se satisfasendo com o requerimento para embargar, mas 
que os apresente assi em scrito dentro dos seis dias, sem admittir que se apresentem 
depois, posto que por palavras os tivesse allegado. 
Teix. de Fr. na nota a Per. e Sous. not. 617 correspondente a 595 d’este, reprova 
semelhante praxe embora não dê as rasões. 
A Ord. exige que os embargos sejam apresentados dentro dos seis dias desde a penhora, 
não se contando o dia d’ella pela regra da outra Ord. L. 3.° tit. 13, e o mesmo Per. e 
Sous. not. 393, diz muito bem, que toda a dilação legal é peremptoria e não póde ser 
prorogavel, não sendo mesmo necessario accusar a revelia, mas passado o praso se 
passa mandado para se cobrarem os autos, como ensinam Mend. e Silv. á Ord. tit. 20 § 
44 n. 2, doutrina esta que foi bem consignada no Aviso especial de 19 de Des. de 1829, 
que aliás nunca vimos citado, e como tambem perfeitamente diz a Consol. Rib. Com. ao 
art. 293, e é expresso na cit. Ord. § 44. 
A praxe vai firmando a corruptella, esperando-se que o escrivão cobre os autos, que aliás 
não tem obrigação de cobrar autos, e as partes é que têm obrigação de os pôr em juiso 
em tempo util. Sejam pois as partes vigilantes, reclamando em tempo, e não deixem que 
possa applicar-se o brocardio: multa fieri prohibentur quæ tamen facta tenent. 
Na Coll. de Estyl. da Cas. da Suppl. de J. Just. lê-se um (n. 8) que prohibe, salvo o 
beneficio de restituição, accrescentar os embargos oppostos durante os seis dias, porque 
esse accrescimo viria fóra do praso fatal. 
Notemos de passagem que, segundo outro estyl. (61 Coll. Borg. Carn.), os autos devem 
ser entregues em cartorio no dia seguinte áquelle em que expirou o praso, até as 8 horas 
da manhã, ou no outro se esse fôr feriado. Como actualmente a abertura dos cartorios 
não é tão matinal, deve proceder-se de sorte que os autos vão logo que comece o 
expediente. 
Se o exequente não reclama, vigora ainda a regra ensinada por Mor. L. 6.° cap. 4.° n. 
13, cap. 5.° n. 20 e cap. 13 n. 17 taciturnitas in judiciis inducit consensum; ou pro 
consensu expresso habetur. 
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ART. 341 

Os embargos na execução por quantia ou quantidade certa 

devem ser oppostos e dedusidos dentro dos seis dias posteriores áquelle 

em que a penhora é accusada, não bastando simplesmente pedir vista 

para os dedusir. Ord. cit. tit. 87 pr., tit. 20 § 44 combinado com o tit. 13, 

Circ. de 19 de Des. de 1829. 108 

                                                                                                                                                         
Já tivemos occasião de empregar com exito esta reclamação. 
 
108 Nem Per. e Sous. nem o copioso Alm. e Sous. nem nenhum dos tractadistas 
posteriores a elles, procuraram faser entender bem o modo de proceder quando se 
oppoem embargos em acção real ou pessoal rei persecutoria, só a Consol. Rib. arts. 1228 
e seg. é mais explicita, supposto nos pareça não ter ainda bem attingido qual o methodo 
positivamente legal de proceder de accôrdo com a Ord., e se deixou sedusir pela pratica 
vulgar que deturpa o systema dominante na lei. 
A idéa dominante na Ord. é que o executado não póde ser ouvido absolutamente com 
embargos á execução de uma sentença, sem depositar ou dar penhores, nas acções 
sobre quantia determinada, o que vulgarmente se chama segurar o juiso. 
Seguindo este systema e applicando-o á execução real ou pessoal rei persecutoria, 
determina que se o vencido não entregar a cousa dentro dos dez dias que se lhe 
assignaram, e disendo que tem embargos á sentença ou á execução d’ella se o 
exequente não der fiança, será a cousa sequestrada, e só depois de sequestrada, correm 
os seis dias para a apresentação dos embargos. 
É claro que a lei exige aqui uma outra maneira de segurar o juiso, e que a cousa sobre 
que versa a execução não fique em poder do executado em hypothese alguma, e que só 
depois desapossado d’ella seja ouvido em embargos. 
Não póde haver n’isto a menor vacillação, e foi esta sem duvida a idéa que teve a Prax. 
bras., embora obscuramente enunciada quando diz no § 399, que os embargos devem 
ser oppostos dentro dos dez dias assignados, seguro o juiso, o que não póde faser-se 
senão entregue a cousa ao exequente com a fiança, ou posta em sequestro. 
Desde que o executado diz na phrase da Ord., ou requer, diremos nós, que quer oppor 
embargos, o juiz ordena que se ponham os bens em sequestro, como manda a Ord. e 
que verificado este se dê vista dos autos para dedusir os embargos. Se o exequente 
disser que quer receber os bens terá o cuidado de o requerer, e prestar as fianças que a 
lei determina. 
Só assim é que a lei será cumprida rigorosamente, e parece ter sido a opinião de Alm. e 
Sous. que sem mais explicações, tractando d’este assumpto no § 201, se limitou a 
transcrever litteralmente o § 15 da Ord. 
Se os embargos forem de nullidade patente provada do ventre dos autos, e que o 
exequente a exponha na petição para ser examinada pelo juiz, ou de retenção de 
bemfeitorias, poderá mandar dar logo vista dos autos, para serem articulados os 
embargos, com suspensão do sequestro até resolver se devem ser assim recebidos, e se 
entender que não são merecedores disto, e devem ser discutidos em separado, deverá 
mandar proceder a sequestro, porque só assim dará execução genuina á lei, que exige 
que aquelle que foi condemnado em quantia certa a pague logo, e aquelle que foi 
condemnado em cousa certa a entregue, antes de ser ouvido com embargos e emquanto 
se assim não fiser a penhora ou sequestro, a parte condemnada não será ouvida com 
embargos ou suspeições de qualquer qualidade que sejam com que venha a impedir a 
execução. 
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ART. 342 

Na execução sobre acção real ou pessoal para entrega de 

cousa certa, o executado deve requerer dentro dos dez dias que lhe foram 

assignados para a entrega, que lhe seja permittido embargar. 

ART. 343 

Se o exequente quer receber o objecto da condemnação, e 

esta não é de raiz, deve dar fiança á sua entrega e ás perdas e damnos 

como quando a execução é de quantidade, e se é cousa de raiz dará 

fiança aos fructos somente; e se não der esta fiança não lhe será 

entregue, mas o juiz mandará pôr as cousas em que foi feita a 

condemnação em poder de pessoa segura e abonada, e em arrecadação 

os fructos se forem bens de raiz. 109 

                                                                                                                                                         
Mesmo nos casos de embargos de retenção ou outros  quaesquer que demorem a 
execução, isto é sendo recebidos nos proprios autos, o exequente póde requerer o 
sequestro, diz Corr. Tell. Theor. de Interpr. § 98, por analogia do disposto na Ord. L. 3.° 
tit. 73 § 2.° 
Segundo a opinião de alguns reinicolas, diremos agora por vir a proposito, toda a vez que 
em virtude da lei se exige qualquer caução ou fiança, entende-se pedindo-a o vencedor; 
porém quando a lei se exprime como no § 15 da Ord. cit. e a do tit. 25 in fin. pr. diz Mor. 
que em tal caso não é necessario que o exequente a peça porque a expressão da lei 
induz formula imperativa, nas palavras não dando, Gerundium enim verbo futuri 
temporis adjectum, conditionem inducit. 
109 Mor. L. 6.° cap. 9.° n. 17 expõe a questão seguinte: Quid, se o executado já allegou 
na causa principal materia que o juiz não decidiu? Poderá allegal-a de novo na execução 
para impedir ou modificar a sentença? 
A Ord. cit. tit. 87 § 1.° in fin. parece excluir absolutamente esta faculdade, ibi: se já ná 
causa principal não foram allegados. Devem distinguir-se porém dous casos: 
1.° Quando os embargos são taes que não se coadunam com a verdade da sentença 
condemnatoria, como se se allegou o pacto de non petendo, e o juiz não fasendo menção 
da excepção condemna simplesmente no pedido, e n’esse caso como a sentença e o 
facto não podem co-existir, entende-se que o juiz repelliu a allegação, porque de outra 
sorte a sentença seria absurda. 
2.° Quando a excepção é de tal naturesa que póde co-existir com a sentença 
condemnatoria, e não diz respeito á condemnação mas á execução, n’esse caso se o juiz 
não fez menção da excepção e condemna, não se entende tel-a rejeitado, mas não ter 
querido pronunciar-se a respeito d’ella, reservando-a ou para a execução ou para outro 
juiso ou acção, n’este caso admitte que se possam oppôr os embargos com a mesma 
materia já allegada na causa principal. 
Estas distincções têm por si as opiniões de Alm. e Sous. § 215, Peg. 2 For. cap. 11 n. 66 
e Silv. á Ord. cits. ns. 15 a 18. 
No n. 118 conclue Mor. Quod exceptiones non impugnantes sententiam condemnatoriam, 
sed executionem respicientes, semper in executione opponi possunt, quamvis ante 
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sententiam de illis fuerit oppositum; sive non fuissent admissæ perjudicem, vel si fuerint 
admissæ, expresse non fuerunt per judicem reprobatæ. Esta conclusão é extrahida de 
Barbosa. 
A respeito da distincção que fasem Silva e outros de não ser considerada materia velha 
os embargos de novas qualidades ou quando a sua materia foi apenas allegada em 
rasões e não em articulado a que se não deu prova, e quando consistentes em direito, 
diremos francamente a nossa opinião. 
Emquanto aos primeiros, de certo que desde que se revestem de qualidades novas — 
tolitur questio. 
Emquanto a segunda, cita-se a Ord. L. 3.° tit. 83 § 3.° que nos parece de uma 
applicação forçada, quando o tit. 87, diz se já foram allegados e postos perante o juiz 
que a sentença deu. Se esta phrase se deve referir só a materia articulada em embargos, 
a materia d’elles repetida é positivamente velha; se a materia foi simplesmente allegada 
em rasões ou allegações, faltará averiguar se a materia é de facto sobre que podesse 
dar-se prova e não se deu, ou simplesmente juridica, e então a sua discussão em 
allegações é motivo para julgar-se velha, e quando fosse caso de jurar o executado, nos 
termos da lei, para ser admittido, o proprio facto de ter sido allegada a materia, provará 
a incredulidade do juramento. 
Emquanto á materia de direito, quer nos parecer que não havendo na letra da lei 
fundamento algum para essa limitação, não é licito fasel-a, e emquanto ao seu espirito e 
systema é evidente que ella quiz pôr diques á discussão do que está julgado, e se a 
discussão de direito deve ter uma sobrevivencia a todos os julgados, aniquilado fica todo 
o systema da lei, e tanta rasão ha para que possa ser renovada a discussão em 
embargos á execução, como em acções rescisorias repetidas, visto que a materia de 
direito nunca perece, e é sempre allegavel. 
O que é verdade é que as palavras da Ord. são genericas, e lá está o § 10 que faz 
distincções, e onde ella não as faz ninguem as póde faser. 
Quem deu curso ao brocardio foi Per. e Sous. incluindo-o na not. 881, isto é, quando 
tracta das execuções, quando o seu lugar proprio, era quando tractou dos embargos ás 
sentenças, isto é, na sua not. 602 como em relação a esta observa Alm. e Sous.  
Teix. de Fr. na sua not. 823 a Per. e Sous. correspondente á 881 d’este, não fez a menor 
alteração ao que este diz, ao passo que na not. 628, isto é, quando tracta dos embargos 
ás sentenças, defende, e defende muito bem que n’este caso a repetição da materia de 
direito allegada nos autos, não se póde diser velha — e diz: embargos antes da execução 
não são embargos na execução — bastando para convencel-o as palavras da Ord. cit. tit. 
87 § 10 o que palpavelmente demonstra que elle não admittia embargos de materia 
velha, em execução, quaesquer que fossem, o que ainda se conclue do que expõe na 
not. 616. 
Alm. e Sous. no seu Tract. de execuções é silencioso a respeito d’esta particularidade, 
silencio que não póde ser attribuido a ignorancia, porque nas Seg. linh. obra anterior, 
tractára d’ella com grande vivesa, no lugar competente, isto é, quando se refere aos 
embargos ás sentenças, e ahi diz o seguinte: 
 

Tambem não posso soffrer o outro brocardico — Não se diz 
materia velha a que é consistente em Direito. — Valha-me Deus 
com tanto erro dos Praxistas! Esse Direito não é elle mais velho? 
Ou esse direito se allegou já, e seria uma repetição reprovada: se 
se não allegou o juiz o devia supprir; se o não suppriu ou 
ignorava, não está lá o remedio ordinario da appellação? Só será 
desculpavel o brocardio, se a causa é inappellavel por não haver 
outro remedio, e para que o juiz que ignorava e não suppriu esse 
Direito o saiba e applique como deve. 

De passagem lembraremos que tendo sido questionado tambem se 
são admissiveis embargos na execução quando a sentença 



Monographia Juridica e Pratica das Execuções de Sentenças em Processo Civil 
 

 
 

168

ART. 344 

Feito o sequestro, e accusado este, os embargos devem ser 

apresentados dentro dos seis dias posteriores a accusação na fórma 

disposta para os que são oppostos ás execuções sobre quantidade. Ord. 

cit. tit. 86 § 15. 

ART. 345 

A regra geral emquanto ao praso da deducção dos embargos 

nas execuções de ambas as classes, e em relação a qualquer d’ellas a que 

possam ser applicaveis, têm as excepções seguintes:  

1.ª Os embargos que respeitam aos actos do processo de 

execução, os quaes podem ser oppostos em qualquer estado d’esta, antes 

da entrega da carta de arrematação ou adjudicação. Ord. cit. tit. 87 pr. e 

§§ 7.° e 12 e tit. 76 § 2.° 

2.ª Os de restituição quér sejam infringentes quér não. Ord. 

cit. tit. 87 § 2.°, tit. 41 § 4.°, Mor. cit. n 17. 

3.ª Os de quitação, pagamento, ou de qualquer especie 

equivalente ao pagamento, provado incontinenti. Silv. á Ord. L. 3.° tit. 86 

§ 1.° n. 22, Ass. citado. 

4.ª Os de erro de conta. Per. e Sous. nots. 874 e 1008. 

5.ª Se tendo o executado requerido para oppôr embargos, o 

exequente não reclamar e consentir que elle os dedusa fóra do praso, ou 

que vão para cartorio depois de findo. Mor. cit. cap. 4.° n. 13 e cap. 9.° n. 

                                                                                                                                                         
exequenda tem por fundamento escriptura publica. Mor. sustenta 
que não com referencia ao que determina a Ord. L. 3.° tit. 25 §§ 
2.° e 3.° comparada com a do tit. 15 § 2.° Phoeb. Dec. 79 n. 11 
segue parecer diverso, e actualmente na praxe não vigora outra 
doutrina. 
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17, Mell. Fr. L. 4.° tit. 22 § 14, Per. e Sous. not. 884, Dec. do Supr. Tr. 

em 28 de Março de 1848.  

6.ª Os de erro na conta de custas, depositando previamente a 

quantia contada, sem suspensão da execução emquanto ao principal. Lei 

de 18 de Out. de 1752. 

7.ª Se o executado jurar que os houve de novo depois de 

passados os seis dias, fundados em factos acontecidos depois da 

sentença, ou ignorados por elle, sendo anteriores a ella. Ord. L. 3.° tit. 87 

pr., Silv. cit. n. 13. 

8.ª Quando aquelle que foi presente á publicação da sentença 

e a deixou passar em julgado, jurar que os houve denovo. Ord. cit § 5.° 

ART. 346 

Nas execuções por cousa certa podem oppor-se embargos 

independentes de sequestro no caso de serem de retenção por 

bemfeitorias e os de nullidade intrinseca da sentença provada do ventre 

dos autos, e não dependente de prova alguma extrinseca. Report. vb. 

sequestro se faz quando. Silv. á Ord. cit. 

ART. 347 

Dispensa-se a fiança e a cousa é entregue sem ella ao 

vencedor e sem sequestro, se a execução resulta de acção de força nova, 

ou se o exequente convier em que se dispense ou se substitua por outra 

qualquer garantia. Silv. ad rubr. Ord. L. 3.° tit. 48, Peg. For. cap. 11 n. 

10, Mor. L. 6.° cap. 10 n. 4.  

ART. 348 

Nos embargos de retenção de bemfeitorias, o exequente póde 

mandar citar o executado para na audiencia que lhe designar, jurar qual a 

importancia em que as estima, sob pena de lançamento, e de ser o 
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exequente mettido na posse da cousa vencida; se o executado presta o 

juramento o exequente deposita a quantia estimada, e é immittido na 

posse; se é lançado o executado, entrega-se tambem a cousa ao 

exequente sem fiança, proseguindo em ambos os casos a liquidação das 

bemfeitorias. Mor. L. 6.° cap. 9.° n. 113, Alm. e Sous. § 235, Cod. do Pr. 

Port. art. 919. 

ART. 349 

O executado porém não levanta esse deposito nem mesmo 

offerecendo fiança, e levantará só opportunamente a somma 

correspondente ás bemfeitorias liquidadas. Mor. citado. 

ART. 350 

Os embargos de retenção de bemfeitorias competem ao 

executado não só por aquellas que elle fez, mas por aquellas que foram 

feitas por aquelle de quem houve a cousa por titulo universal ou singular. 

Mor. cit. n. 117. 

ART. 351 

Se houver ao mesmo tempo fructos a liquidar e bemfeitorias, 

segue promiscuamente a liquidação de uma e outra cousa, contrariando-

se os embargos com os artigos de liquidação, para ser tudo julgado na 

mesma sentença. Alm. e Sous. § 230. 

ART. 352 

As deteriorações compensam-se com as bemfeitorias, e sendo 

mais de uma a propriedade a entregar, e uma só aquella em que se 

fiseram as bemfeitorias, o executado só póde reter esta. Mor. cit. n. 115, 

Alm. e Sous. § 234, Man. do Proc. Civ. § 427. 
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ART. 353 

Se notoriamente, os rendimentos em que o executado foi 

condemnado, são superiores á importancia das bemfeitorias pedidas, não 

se deve suspender a entrega da cousa, ficando os rendimentos servindo 

de segurança ás bemfeitorias para se compensarem afinal. Peg. de Interd. 

cap. 11 n. 856, Corr. Tell. Man. do Pr. Civ. § 427. 

ART. 354 

Não entram na compensação os fructos ou rendas das 

bemfeitorias feitas pelo executado ou por aquelle de quem houve a cousa. 

ART. 355 

Nenhuns embargos podem ser oppostos á execução com 

materia identica á que já fôra allegada e despresada na causa principal, 

nem quando se ratifica penhora anteriormente feita e á qual já se 

opposeram esses embargos. Ord. cit. tit. 87 § 1.°, Dec. de Aggr. de 23 de 

Março de 1874. 

ART. 356 

Se a sentença fôr appellada, e não obstante entrar em 

execução, não se admittem n’esta embargos de nullidade já 

anteriormente opposto á mesma sentença emquanto esta pender de 

julgamento definitivo nas instancias superiores. 

ART. 357 

Da mesma sorte não são admissiveis embargos á sentença 

que já foi julgada em gráo de Revista negada, quando esses embargos 

contém materia de que a revista já conheceu. 110  

                                                 
110 Silv. fundando-se na lei qui pat. Dig. de mand. diz: quia qui permittit actum juri suo 
contrarium renuntiasse videtur, et tacens, cum contradicere deberet concensisse videtur. 



Monographia Juridica e Pratica das Execuções de Sentenças em Processo Civil 
 

 
 

172

ART. 358 

Nos casos em que sejam admissiveis os embargos de nullidade 

ou infringentes do julgado, proferido em segunda instancia, o juiz 

executor póde rejeitar os embargos in limine se lhe parecerem 

impertinentes e repetidos, ou remettel-os á instancia superior se lhe 

parecerem de algum merecimento. Alm. e Sous. § 251. 111 

                                                                                                                                                         
Accrescentamos ao texto da Ord. a hypothese da deserção, pelo motivo intuitivo de que 
não appellar ou deixar deserta a appellação interposta, são actos equivalentes. 
 
111 Na Chronica do Foro de que fomos redactor e proprietario, nos ns. 15 e 16 de 1857 e 
1859 registrámos dous accordãos de 11 de Fevereiro de 1808 e 15 de Dezembro de 1859 
firmando esta doutrina, que não póde ser refutada. Estão citados na not. 427 de Orl. ao 
Regul. 737. A não ser assim, destruir-se-hia a continencia da causa, e podiam dar-se 
facilmente decisões anomalas, como effectivamente acontece. 
Apesar de tão intuitiva doutrina, quotidianamente se vê despresada, envolvendo as 
partes em processos interminaveis. Para tornar palpavel a especie, poremos um exemplo 
que é extrahido de processo pendente que conhecemos. 
A intentou acção contra B e venceu na primeira instancia subindo á segunda em 
appellação onde a sentença foi confirmada, despresados os embargos e negada revista. 
A extrahiu sentença e o executado oppoz embargos de nulli-dade que em summa contem 
materia identica á defesa da causa principal; estes embargos foram despresados, e 
appellando B, foi-lhe recebida a appellação em um só effeito, como é de lei, subindo os 
autos á Relação, e emquanto o processo corre ahi prosegue a execução até ao ponto de 
haver adjudicação. B embarga antes de ser entregue a carta, e emquanto se discutem 
esses embargos, a Relação julga a appellação, despresa os embargos, e o Supremo 
Tribunal nega Revista. 
Os embargos á entrega de carta de adjudicação são remet-tidos, e lá vai a Relação julgar 
pela terceira vez a mesma materia, que o Supremo Tribunal já decidiu duas veses, o que 
naturalmente decidirá ainda outra vez. 
Como este, poderiamos citar muitos exemplos. 
Este assumpto tem intima connexão com o seguinte: 
Podem ser admittidos embargos infringentes e de nullidade a uma sentença sobre a qual 
já houve decisão de Revista em recurso sobre materia identica? 
Se a Revista foi concedida e se põe em execução o accordão da Relação revisora, de 
accordo com a decisão do Supremo Tribunal, é hypothese que actualmente não está em 
duvida. Estes embargos não são admissiveis. 
Mas se a sentença foi á Revista e esta foi negada, póde o vencido faser opposição á 
execução com embargos fundados em materia identica á da Revista negada? Eis a 
questão; e antes de tudo vamos dar o palavra a um dos ornamentos da alta magistratura 
do paiz que lavrou o seguinte accordão. 
N. 1395. — Côrte. — Antonio Francisco de Mello, cessionario de Manoel Antonio Tota da 
Costa e sua mulher. 
Joseph Maxwel Wright, curador da massa fallida de Thomaz Gould o outro. 
Relator, Sr. Des. Aquino e Castro.— Revisores, Srs, Des: C. Menezes e Lisbôa.  
Acção rescisoria. 
Propoz o appellante ao 1.° appellado a presente acção ordinaria de libello no juiso da 1.ª 
vara civel da Corte, afim de obter a rescisão e nullidade da sentença de fl. 21 v., que 
julgou improcedente a acção anteriormente proposta no mesmo juiso, para o fim de ser 
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reivindicado um immovei illegalmente alienado e restituido o direito de propriedade sobre 
o mesmo. 
Funda sua acção na nullidade do contracto de venda, feito pelo testamenteiro e 
inventariante, do predio á rua da Princesa do Cattete n. 46 pertencente á menor, sem 
que obtivesse do juiz de orphãos licença para effectual-a, contra a expressa disposição 
da Ord. L. 1.° tit. 88 § 19, Lei de 28 de Setembro de 1828 art. 2.° § 4.°, Reg. de 15 de 
Março de 1842 art. 5.° § 8.° e Aviso n. 277 de 16 de Desembro de 1852. 
O 1.° appellado, allegando ser pessoa incompetente para responder á acção, visto não 
ser mais administrador da massa fallida de Gould, por ter sido a mesma liquidada, sendo 
o predio questionado arrematado em praça pelo Dr. Lopo Diniz Cordeiro, oppoz a 
excepção de illegitimidade de parte para defender-se. 
Discutida a excepção, foi rejeitada, mandando porém o juiz à quo que igualmente fosse 
citado o actual possuidor do predio para com elle correr a causa, na fórma requerida pelo 
1.° appellado, e conforme ensina Per. e Sous. no § 891 do Proc. Civ. 
O juiz à quo por sentença final julgou o appellante carecedor de acção á vista dos autos. 
Julg.— Accordão em Relação, etc. Que confirmam a sentença appellada de fl. 21 v., pela 
consideração que lhe serve de fundamento em ultimo lugar. 
Sendo a presente acção proposta pelo appellante com o fim unico de obter a rescisão e 
nullidade da sentença de fl. 21 v., que julgou improcedente a que foi anteriormente 
intentada para o effeito de ser reivindicado um immovel que se diz haver sido 
illegalmente alienado, observa-se que foi a mesma sentença confirmada em gráo de 
appellação, e por via de recurso de revista sujeita á apreciação e julgamento do Supremo 
Tribunal de Justiça, que negou a impetrada revista, como consta á fl. 51, por não ter 
havido injustiça notoria nem nullidade manifesta. 
Em taes termos já não é cabida a acção rescisoria, no civel, como não é no commercial, 
por expressa disposição dos arts. 581 § 2.° e 681 § 4.° do Reg. Com. n. 737, porque 
acha-se definitivamente firmado o direito entre os litigantes pela superior decisão, 
acceita como a propria verdade e ultima expressão da justiça, destinada a pôr fim ás 
questões debatidas entre as partes. 
As sentenças proferidas em gráo de revista, por sua naturesa e fim da instituição que as 
autorisa, são irretractaveis, e não podem mais ser reformadas por qualquer dos meios 
estatuides para a rectificação das sentenças em geral, ou seja por meio de embargos ou 
opposição na execução, ou por acção ordinaria de revisão e nullidade. 
Oppõe-se á pretendida renovação da causa a letra e espirito da legislação em vigor. 
A Constituição ordenando no art. 170 § 12 que nenhuma autoridade possa faser reviver 
processos findos, cujas sentenças passaram em julgado; a Lei de 18 de Setembro de 
1828, o Decr. de 20 de Desembro de 1830, a Disp, Prov. acerca da administração da 
justiça civil e mais disposições relativas á organisação do Supremo Tribunal de Justiça, 
regulando o modo por que são exercidas as suas attribuições, deixam bem ver que ao 
mesmo Tribunal compete, conhecendo por uma só vez em cada causa da revista 
interposta com fundamento de injustiça ou nullidade, fixar a verdadeira intelligencia da 
lei, por modo a firmar-se a uniforme applicação do direito sem a variedade e incertesa 
que resultariam dos successivos julgamentos sobre a mesma questão já uma vez julgada 
e reprodusida sob espiciosos fundamentos. 
Recomeçal-a ainda que em outro processo ou por acção diversa, tratando-se sempre do 
mesmo objecto controvertido entre as partes, seria nullificar a acção do poder judiciario e 
destruir a garantia que elle offerece, tirando-se aos seus decretos o caracter de 
permanencia e segurança indispensavel para que se possa tornar effectivo o direito em 
todas as suas relações. 
Nem obsta que a Ord. liv. 3.° tit. 75 in princ. disponha que a sentença nulla nunca passe 
em julgado e possa ser em qualquer tempo impugnada. 
Esta Ord. não tem applicação ao caso, porque não se refere, como não podia referir-se, 
ás sentenças proferidas em gráo de revista, nos termos em que era esta concedida pelo 
antigo regimen. 
Mas quando seja, como é, procedente a sua doutrina, não póde entrar em duvida que só 
rege o caso de sentença que se diz nulla, por isso mesmo que não foi ainda reconhecida 
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a sua validade pelo Supremo Tribunal, especialmente constituido para examinar e diser 
se tal nullidade houve na causa, que em ultimo recurso foi affecta ao seu conhecimento. 
De outro modo seriam interminaveis os feitos, sempre varios os julgamentos e incerto o 
direito, sem que se podesse impedir, que novas arguições de nullidade viessem por um 
circulo vicioso, invalidar sentenças já obtidas em anteriores acções rescisorias. 
Se a primeira decisão sobre a revista podesse ser defeituosa ou injusta, tambem o 
poderia ser a segunda; e não seria a auctoridade inferior quem devesse ter competencia 
para julgar do erro ou injustiça commettida pelo Tribunal superior, sem inversão dos 
principios que regulam a organisação judiciaria, e quebra da auctoridade de que se 
revestem as decisões proferidas pelo mais elevado Tribunal de Justiça do Imperio. 
É certo que do acto nullo não póde provir effeito valioso; mas se não foi tal nullidade 
descoberta e pronunciada pelo Tribunal superior é porque tal nullidade não existe, o 
infundada seria a apreciação que em contrario fisesse a auctoridade inferior. 
A excepção estabelecida em favor dos julgamentos proferidos em revista, contra a regra 
de que jamais passa em julgado a sentença que por direito é nenhuma, assenta, na bem 
entendida presumpção de acerto e justiça que acompanha a decisão do Supremo 
Tribunal, na força moral do julgamento e na necessidade de pôr termo aos pleitos que já 
tem percorrido a escala judiciaria, esgotando os faceis recursos que a lei dá. 
Tal é o pensamento do legislador em todos os tempos; desde a Ord. L. 3.°, tit. 95 e Lei 
de 3 de Novembro do 1786 até as modernas disposições já mencionadas. 
Nenhuma consideração de ordem publica, interesse de justiça ou conveniencia das 
partes, póde auctorisar a intelligencia que á lei se pretende dar, admittindo-se no fôro 
acções rescisorias contra sentenças proferidas em gráo de revista; e assim se tem 
observado na pratica, que é o melhor interprete das leis. 
Confirmada, como fica, a sentença appellada, sejam as custas pagas pelo appellante. 
Em 1875 no processo do Dr. Antonio Gomes Guerra de Aguiar e por Accordão do 12 de 
Novembro sobre aggravo, decidiu-se da mesma sorte. Em 1876 em causa do preto 
Militão com o Banco Rural, o juiz negou vista para embargos infringentes, houve aggravo 
e a Relação negou-lhe provimento, sendo relator o mesmo Desembargador Olegario e 
adjuntos Gouvêa e G. Campos. Em acção rescisoria, Rev. Civ. n. 8992 de 16 de Maio de 
1879 houve decisão unanime no mesmo sentido, prevalecendo a excepção rei judcatæ. 
Ha pouco na appellação civel n. 3944 o juiz da 1.ª vara civel da Côrte rejeitou in limine 
embargos pelo mesmo fundamento, que a Relação mandou receber por conterem 
materia nova. 
Não levantaremos a mão sem alguma ponderação de nossa lavra. 
Segundo o systema das revistas de conformidade com a Ord. L. 3.° tit. 95, parece claro 
que assim como pelo § 9.° era prohibido tomar petição de revista depois de uma vez ser 
negada, ou julgado o caso d’ella em Relação, qualquer procedimento judicial que 
tentasse pôr de novo em discussão a materia prejulgada na Revista, era virtualmente 
comprehendido na disposição d’este. 
Os reinicolas anteriores ao Alv. de 1768, e que portanto escreveram sob o regimen da 
Ord., não deixam a menor duvida acerca do alcance d’aquella disposição como 
especialmente se vê no Repert. vb. petição de Revista que cita na nota uma torrente de 
D. D. que seguem este parecer apartando-se apenas Cab. que adopta a nova revista por 
graça especial do principe, citando o Alv. de 1668, que assim o determinara, ao que o 
Senador Oliveira accrescenta: “mas Deus nos livre de tal exemplo; e já S. M. se apartou 
delle em outra causa “. 
E necessario advertir que a opinião de Cabêdo em materia de interpretação da Ord. é de 
grande valor, sendo sabido que foi um, e o principal dos collaboradores do Cod. 
Philippino, e que só a admitte a nova revista por graça especial, graças estas de que 
Deus nos livrou, segundo os votos do Senador Oliveira. 

 

Et an denegata revisione, continúa a nota, possit pars opponere 
exceptiones in cancellaria adversas executionem sentenciæ? 
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Julgamos, diz o Senador Alv. Costa no aggr. de... senão podia 
conhecer dos embargos oppostos, nem pelo beneficio da 
restituição, que antes se não tinha implorado, porquanto se tinha 
denegado a revista; secus quando se implora restituição ex 
instrumentis novo repertis. 

Mudaram-se as circumstancias depois do Alv. de 1768? 
Este Alv. diz no seu preambulo: 

 

Sendo certo que as sentenças que não contém nullidade ou 
injustiça notoria passam em causa julgada, devendo considerar-se 
as minhas leis como concebidas com o mesmo espirito de justiça, 
e não implicar com o abuso de uma d’ellas o que se acha por outra 
decidido, dando-se causa com esta desordem a se multiplicarem 
discordias nas familias, perplexidade e perturbação no dominio dos 
bens, quando os possuidores d’elles aos quaes são julgados 
definitivamente depois de dilatados annos de contendas judiciaes 
se consideram mais seguros á sombra das sentenças: Querendo 
obviar, etc.  

Eis ahi manifestado o pensamento do legislador, sendo regra sabida em materia de 
interpretação das leis, que as palavras dos preambulos entram como importante 
elemento de critica, na investigação das vistas do legislador, mormente quando se dê o 
caso de falta de unidade no conjuncto das disposições que ellas decretam. 
O pensamento do Alvará está ahi manifestado com a precisa nitidez, em perfeita 
concordancia com a sentença do § 3.° da Ord. cit. tit. 95 § 3.° vb, e para que as 
demandas hajam fim e os vencedores não estejam sempre duvidosos do seu direito... 
Quiz a lei circumscrever e limitar a certos e determinados casos que redusiu a termos 
precisos, um recurso que ella mesma classifica de exorbitante, deixando bem clara a idéa 
dominante de attender aos justos motivos da concessão, sem perder de vista acabar com 
a fiuctuação dos direitos, collocando as partes no terreno firme, á sombra das sentenças, 
e ao abrigo das incertesas e temores de demandas eternas, e incorrendo para isto a 
positiva determinação de serem prohibidas as revistas de revistas sob qualquer cór e 
pretexto. 
Ora, desde que nem a Ord. nem as leis que actualmente imperam, admittem embargos 
que em alguns casos eram permittidos ao transito das sentenças de revista pela 
Chancellaria, se nem mesmo aos Accordãos da Relação revisora são admittidos 
embargos, qualquer que seja a conformidade do julgado ou a divergencia com a decisão 
do Supremo Tribunal que submetteu a causa a novo julgamento; parece-nos que os 
embargos á execução, na hypothese de que estamos tratando, não passam de uma traça 
incidiosa e subtil, para fraudar as vistas da lei que prohibe revista de revista, com o fim 
de illudir a execução de uma sentença que tem a seu favor a suprema sancção, e 
caracterisada com todos os predicados de verdade juridica. 
A disposição do Alv. de 6 de Desembro de 1813, como bem diz Alm. e Sous. Segundas 
linhas sec. 3.ª n. 50, presuppõe a existencia da praxe precedente de se poderem 
embargar na Chancellaria as sentenças revisionaes, praxe que a lei actual não admitte 
nem admittia ainda quando existia a extincta Chancellaria. 
E por fim, desde que o recurso de Revista entrou na categoria dos recursos ordinarios, 
perdendo o caracter de uma graça, parece-nos evidente que desde que a Ord. L. 3.° tit. 
87 prohibe os embargos á execução articulando materia já allegada e despresadas na 
acção, comprehende tambem as que contem materia já submettida á decisão do 
Supremo Tribunal. 
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Teix. de Fr. na not. 599 a Per. e Sous. defende com grande calor as acções rescisorias 
em qualquer dos casos de revista negada ou concedida, concluindo com o singular 
periodo: impedir acções rescisorias aspirando já verdades definitivas, importa excluir o 
progresso da jurisprudencia.... 
Sobre este assumpto é digno de attenção um artigo do Cons. Araripe publicado no vol. 
6.° do Direito de 1875 em que o laborioso magistrado se occupa d’elle sob o ponto de 
vista das acções rescisorias, concluindo por consideral-as inadmissiveis contra sentença a 
que o Supremo Tribunal tenha negado revista, e contra sentença proferida pela Relação 
revisora. 
No nosso entender, todos os argumentos que se referem ás acções rescisorias, tem 
applicação rigorosamente juridica aos embargos á execução, quando se verifiquem 
identicas condições ás que sirvam de excepção áquellas. 
Sobre ambas as hypotheses, citaremos duas decisões do Supremo Tribunal que as 
resolveram de um modo positivo, sendo de lamentar que entre uma e outra, o mesmo 
depois da ultima tenha havido decisões contraditorias, em revistas negadas, e que um 
Tribunal cujos membros julgam collectivamente, não tenha de uma voz para sempre 
fixado a jurisprudencia em ponto de tão palpavel importancia, evitando que nas 
instancias inferiores impere ainda a anarchia nos julgados, indusindo os advogados a 
aventurar-se e aventurar os seus clientes, aos asares de uma jurisprudencia aleatoria. 

DECISÃO DE 9 DE OUTUBRO DE 1856 
“ Porquanto, tendo o accordão da Relação revisora firmado o direito do recorrente para 
ser pago da sua divida pelo valor da casa hypothecada, por ella devia correr a execução 
e não por outros bens, como decidiram os outros accordãos com o provimento dos ditos 
embargos, compostos da mesma materia discutida na causa principal, que fôra julgada 
improficua em gráo de revista, e portanto inadmissivel na execução. “ 

DECISÃO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1878 
“ Porquanto a disposição da Ord. L. 3.° tit. 75 que auctorisa a acção de nullidade ou 
rescisoria das sentenças de que se tiver ou não appellado, não é applicavel ás de que se 
tiver manifestado revista, se tiver pronunciado este Supremo Tribunal sobre sua validade 
ou nullidade, concedendo ou negando revista, pois que sendo uma e outra meios 
ordinarios de emendar a nullidade por um novo julgamento, é conforme o direito que o 
uso de um prejudique o outro, e assim expressamente o declaram os arts. 581 § 2.° e 
601 § 4.° do Reg. 737 de 25 de Novembro de 1850 cuja doutrina é applicavel tanto ás 
causas civeis como commerciaes, por conter a verdadeira intelligencia da Lei de 18 de 
Setembro de 1828 e Decr. de 2 de Desembro de 1830, de accôrdo com a Ord. L. 3.° tits. 
75 e 87; porque é principio consagrado na L. de 18 de Agosto de 1769 § 11 e outros, 
que onde se dá a mesma rasão se dá a mesma disposição de direito, e pois os dous 
recorrentes foram julgados habilitados herdeiros do Dr. Vidigal pela sentença a fls. da 
Relação da Bahia como revisora de outra de que se concedera revista, e os recorridos 
julgados não habilitados herdeiros do mesmo doutor por sentença da Relação da Côrte 
de que se negou revista, é sem duvida que os accordãos de fls. a fls. incorreram na 
censura da cit. Ord. L. 3.° tits. 75 e 95 por terem passado em julgado. ” 
Conhecemos ainda as decisões de revista de 29 de Jan. e 5 de Jul. de 1839, 11 de Nov. 
de 1868, e 20 de Nov. de 1875. 
E não obstante, ainda esta jurisprudencia não está firmada e assente em bases tão 
solidas que a cada passo não se vejam julgados contradictorios. 
É o caso de se applicar o magnifico aphorismo que ha quasi dous seculos e meio 
escreveu o Lord Chanceller de Inglaterra, e que parece ter sido escripto ha dias: 
Vacillant judicia vel propter malam et imperitam prescriptionem judiciorum, vel prepter 
viam prœbitam ad rescisionem eorum nimis facilem et expeditam. Itaque providendum 
est, ut judicia emanent, matura deliberatione prius habita et ut curiæ se invicem 
reverentur, atque ut judicia prœscribantur fideliter et prudenter, ut via ad rescindenda 
judicia sit arcta confragosa, et tanquam muricibus strata.  
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ART. 359 

E quando o executado vier com qualquer especie de 

embargos, jurando que de novo vieram á sua noticia, e sem embargo 

d’elles, a sentença fôr havida por bem dada, ou por não serem de receber, 

ou porque não foram provados, sendo recebidos, embora o juiz conheça 

que nunca foram allegados por aquelle que jurou, sempre o condemnará 

nas custas em dobro, sem que haja rasão alguma de escusa que elle 

possa allegar contra esta condemnação. Ord. cit. tit. 87 § 8.° 

ART. 360 

Todas as veses que, remettidos os embargos á Relação, esta 

achar que já foram allegados no feito antes da sentença ou depois d’ella o 

embargante será condemnado nas custas em tresdobro. Ord. cit. § 7.° 

ART. 361 

Se além de serem infringentes ou de nullidade, os embargos 

contiverem materia modificativa, ou forem referentes ás formulas da 

execução, o juiz executor conhece primeiro da materia que é da sua 

exclusiva competencia, e remette depois os autos á instancia superior, se 

a sentença exequenda procede d’ahi, porque se a materia dos embargos 

se refere só a actos da execução ou modo d’ella, não se remettem. Alm. e 

Sous. cit. Rev. n. 8881 de 13 de Maio de 1876.  

ART. 362 

A remessa dos autos faz-se com citação pessoal da parte, e não 

do procurador, salvo se este tiver poderes para começar a causa ou receber 

primeira citação. Ord. cit. tit. 87 § 14, Mor. cit. L. 6.° cap. 11 n. 50. 

ART. 363 

A remessa dos embargos não suspende a execução, antes o 

juiz deve ir com ella por diante, e tanto n’esta hypothese como na de 
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serem os embargos recebidos em auto apartado, o exequente póde 

mandar citar o executado para dentro do praso que o juiz determinar ser 

sufficiente para se extrahir o traslado, com informação do escrivão, o 

faser extrahir, sob pena de lançamento e de continuar a execução nos 

proprios autos; e se fôr lançado e julgado por sentença o lançamento, 

prosegue-se. Ord. L. 3.° tit. 86 § 3.° e tit. 87 § 7.°, Report. vb. exec. se 

prosegue, Arg. da Ord. L. 1.° tit. 1.° § 24, Alm. e Sous. cit. § 255, Peg. á 

Ord. cit. Man. Prat. P. 1.ª cap. 21 n. 81. 112 

                                                 
112 É assim que Alm. e Sous. interpreta esta especie, invocando Silv. e Mor. L. 6.° cap. 
11 ns. 39 e 43. Per. e Sous. not. 886 e Consol. Rib. art. 1350 divergem com o 
fundamento na Ord. cit. § 14, disendo que o juiz executor é competente para conhecer 
dos embargos, excepto dos de nullidade e infringentes. 
Esta Ord. emprega a phrase — se não quiser — e no § 12 —poderá se quiser— conhecer 
dos embargos, o que manifestamente deixa ao juiz a faculdade de conhecer ou não dos 
embargos de qualquer especie que sejam. A praxe tem sanccionado porém que sendo os 
embargos offensivos ou de nullidade o juiz os remetta áquelle que deu a sentença. Fica 
só em pé a divergencia sobre se poderá ou não rejeital-os in limine quando conhecer que 
são impertinentes e incapases de receber, e n’este caso adoptamos a opinião de Alm. e 
Sous. 
E lá está a instancia superior para remediar o mal, se o houver, dando provimento ao 
aggravo que o executado póde interpôr como lhe permitte o Decr. n. 5467 de 22 de Nov. 
de 1873 art. 4.° n. 2. 
Mor. discute esta questão realmente mui controvertida com a habitual proficiencia, e 
depois de expor os pareceres diversos diz n. 42: 
 

Ainda que isto seja vulgarmente adoptado na praxe do Reino, 
como attesta Mend. a Castr., não parece todavia accommodar-se 
muito com a Ord. L. 3.° tit. 87 § 12 que ensina poder o juiz da 
execução ad libitum conhecer dos embargos ou remettel-os ao juiz 
que deu a sentença, e que parece destruir todas as distincções dos 
D. D., e o que ainda mais convence, é estar esta disposição sob o 
titulo generico de todos os embargos que podem oppôr-se na 
execução, e nos §§ 1.° e 2.° especialisa quando são admissiveis os 
embargos de nullidade ou offensivos e modificativos, e de todos 
continua a tractar em phrase promiscua, até que no § 12 põe a 
regra geral de que o juiz póde se quiser conhecer dos embargos ou 
remettel-os; do que se conclue referir-se a todas as especies de 
embargos. Quando a Ord. falla geralmente assim se deve 
entender, segundo o preceito da outra citada do liv. 1.° tit. 5.° § 
5.° 

A Prax. For. de Ram. admitte tambem esta doutrina da Ord. accrescentando porém: mas 
como a Ord. que assim a dispõe tracta do caso especial em que o juiz, em auxilio da sua 
jurisdicção, depreca o outro para executar a sua sentença, entende-se que a referida lei 
sómente procede quando os embargos são oppostos á mesma execução e modo d’ella, 
ou quando o executor tem jurisdicção ordinaria sobre os litigantes, e não quando são 
oppostos á mesma cousa julgada; porque n’este caso o juiz sempre os remette ao juiso 
que deu a sentença. E cita Mor. loc. cit. n. 39. 
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N’esse lugar até ao n. 42 este não faz senão expender as opiniões alheias, e só no n. 42 
expõe a sua que é aquella de que fisemos extracto, e que é ainda mais frisante se é 
possivel, no n. 11, onde tracta da execução por deprecada, e em que diz que n’este caso 
ha a distinguir duas hypotheses: 
A primeira quando a causa principal pertence a juiz privativo por privilegio de pessoa ou 
de cousa; a segunda quando a causa principal não é d’esta qualidade, mas é tal que 
qualquer juiz que tenha jurisdicção no condemnado póde executar a sentença a 
requerimento da parte. N’esta segunda hypothese o juiz não só commette ao juiz do 
territorio onde existem os bens a nua execução de facto, como a penhora e praça que 
necessariamente tem de faser-se no lugar onde estão os bens, mas lhe commette a 
execução de direito que consiste no conhecimento dos embargos que o executado opporá 
á sentença, ficando juiz de facto e de direito (Ord. L. 3.° tit. 76 § 1.°), e a este se 
entende deprecar, que conheça dos embargos se quiser, ou os remetta ao juiz 
deprecante que tornou a sentença exequivel. Ord. L. 3.°, tit. 87 § 12 princ. 
Na priemira hypothese, não, porque o juiso deprecante é privativo. 
É pois claro que a opinião de Mor. em todas as hypotheses, sustenta a doutrina da Ord. 
que parece ser a genuina, mas como outras em contrario haviam fundadas em praxe, 
por isso Alm. e Sous. segundo Silv. as conciliou do modo que exposemos no texto. 
É entendido como diz a Prax. bras. § 366 com Mor. cit. n. 46 que ainda que o deprecante 
declare na precatoria como é uso, que o deprecado não tome conhecimento de 
quaesquer embargos, remettendo-os logo, póde não obstante conhecer d’elles nos casos 
em que por direito lhe é permittido, porque a clausula se entende de accôrdo com o 
direito. 
Esta é verdadeira doutrina; mas os juises ordinariamente tomam a tal clausula a sério, 
embora conheçam que o não é, para se livrarem de trabalho e responsabilidades, e 
apenas apparecem embargos mandam-os remetter, embora sejam muitas veses tão 
futeis que devessem ser rejeitadas in limine. 
Mell. Fr. L. 4.° tit. 22 § 19 diz e ainda que o executor póde conhecer dos embargos 
oppostos ou remettel-os segundo a Ord. L. 3.°, tit. 87 § 12, Manual 71 § 28, Affons. 89, 
§§ 4.° e 5.°, comtudo está em pratica que remetta quando ha embargos infringentes. 
Paula Bapt. § 192 nota, dá a conhecer uma praxe singular adoptada pela Relação de 
Pernambuco, e que ignoramos se ainda vigora. Não toma conhecimento de embargos 
remettidos, se não quando lhe sobem por appellação. 
A Dec. do Supr. Tr. de 18 de Outubro de 1849 concede a revista por não ter a Relação 
conhecido de embargos remettidos pois que, sendo permittido ao juiz executor pela Ord. 
L. 8.°, tit. 86 § 12 conhecer dos embargos do executado ou remettel-os aos juises que 
proferiram a sentença que se executa, e tendo o juiz mandado remetter os embargos 
para a Relação respectiva, devia a mesma tomar conhecimento dos mesmos embargos e 
decidil-os conforme seu merecimento como é expresso no § 14 da Ord. já citada. 
As pobrissimas alterações que se tem feito a legislação antiga sobre processo, e a que se 
tem dado o titulo pretencioso de reformas judiciarias, não chegaram ainda a determinar 
um praso fatal para a apresentação dos embargos remettidos ao juiso onde têm de ser 
julgados. 
A Ord. L. 3.° tit. 87 § 7.° mandava que o juiz marcasse praso, mas só no caso especial 
previsto nesse paragrapho, e não é possivel que o exequente fique á mercê do executado 
que oppoz embargos á execução vendo-se forçado a extrahir traslado para proseguir com 
ella. O meio pratico de sahir d’esta difficuldade é o que exposemos no texto, o que já 
temos empregado com exito. 
E nem póde haver obstaculo a este modo de proceder, desde que é de rigor que os 
embargos não suspendam a execução tendo nesta especie applicação evidente o espirito 
da Ord. citada, que quiz evitar que a execução ficasse dormente, determinando que o 
juiz marcasse praso para subirem os autos á instancia superior. 
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ART. 364 

Em todos os casos em que a execução não fica suspensa, o 

exequente não póde levantar o preço da arrematação sem prestar fiança 

idonea á restituição d’elle no caso de ser revogada a sentença exequenda. 

O fiador deve ser de idoneidade reconhecida pelo juiz, com hypotheca 

registrada em bens de raiz situados no termo, sem que esta fiança possa 

ser substituida por penhor ou outra qualquer garantia, salvo con- 

cordando o executado. Ord. cit. L. 3.° tit. 86 § 3.°, tit. 25 pr. e tit. 54 § 

13, Alm. e Sous. cit. § 256 nota. 

ART. 365 

Este fiador tem a responsabilidade de judicato solvendo, para 

pagar sem ser requerido o exequente, e sem que seja necessario 

renunciar o beneficio da excussão. Ord. cit tit. 86 § 3.°, L. 4.° tit. 59 § 

3.°, Mor. L. 6.° cap. 11 ns. 8 e 9. 

ART. 366 

Se não houver arrematação mas adjudicação, não se entrega 

a cousa ao exequente, sem este prestar fiança á entrega d’ella e seus 

fructos. Idem. 

ART. 367 

Não póde a execução ser impedida por qualquer precatorio de 

outro juizo, sob pretexto de embargo, sequestro, ou penhora sobre a quantia 

ou bens de que se tracte n’ella, devendo os interessados procurar os seus 

direitos pelos meios legaes. Ar. da C. da Suppl. n. 4, Coll. Mend. de Alm. 

ART. 368 

Os embargos do erro na contagem das custas não tem alçada. 

Doutr. da Rel. da Côrte, Consolid. Rib. art. 524. 
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ART. 369 

Reserva-se a sua discussão para depois de acabar a execução 

das sentenças quanto ao principal, e não é ouvido o executado a tal 

respeito sem depositar a importancia contada. L. de 18 de Outubro de 

1752, Per. e Sous. not. 882. 

ART. 370 

 Os embargos á execução processam-se summariamente. Ord. 

cit. tit. 87 pr. 

ART. 371 

Do despacho que nega vista para embargos; do que recebe os 

embargos; do que os rejeita in limine; do que os recebe nos proprios 

autos ou em apartado; cabe o recurso de aggravo de petição ou 

instrumento. Reg. de 15 de Março de 1842 § 15, Decr. 5467 de 22 de 

Novembro de 1873 art. 4.° n. 2, Teix. de Fr. nota a Per. e Sous. 682 III. 

ART. 372 

Da sentença que julga afinal procedentes ou não os embargos 

compete o recurso de appellação, no effeito devolutivo sómente, se são 

julgados improcedentes, e em ambos os effeitos se são julgados bons. 

ART. 373 

Das decisões sobre embargos de erro de contas e custas, cabe 

aggravo de petição ou instrumento. Decr. de 15 de Março de 1842 art 15 

§ 8.°, Teix. de Fr. nota a Per. e Sous. 682 X. 

 

__________ 
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OBSERVAÇÕES 

É uma das materias mais complicadas do processo, a d’este 

capitulo. 

Paula Bapt. § 187 diz, e com rasão, que os embargos do 

executado além das difficuldades em conceber os principios e regras, 

debaixo de um ponto de vista geral e theorico, as nossas leis civis não 

tem systema nem regulamento, e d’ahi surgem difficuldades e abusos. 

É exacto que a nossa legislação deixa largas entradas para a 

chicana, mas as corruptellas do foro e a inattenção dos juises abriu-lhe as 

portas de par em par. 

A nossa legislação antiga, é verdade, póde ser accusada de 

prodiga na admissão de pretextos para embaraçar a execução, no 

louvavel intuito de dar ao executado amplos meios de defender-se; não se 

lhe póde porém negar que ao lado d’esta liberalidade, poz energica 

repressão aos abusos, indo até á prisão do executado incurso em 

reproducção de embargos de materia julgada, impondo-lhe o pagamento 

de custas até ao tresdobro, multando e suspendendo o advogado que 

empregava esses meios protellatorios. 

Por effeito de causas que não vêm ao caso assignalar, mas 

que se manifestam todos os dias e a proposito de tudo, o que é exacto, é 

que se deixou ás soltas a chicana, e que as medidas de repressão e 

castigo foram cahindo em desuso.  

Se fossem executadas com prudencia mas com rigor, as 

disposições salutares da Ord. L. 1.° tit. 48, L. 3.° tits. 86 e 87, muitas 

chicanas se evitariam. 

Emquanto sustentamos estas e outras formulas anachronicas, 

outros povos que consideramos atrasados, refundem as suas leis do 
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processo, redusindo-o á maxima simplicidade na parte que diz respeito ás 

execuções de sentenças. 

O Cod. Port. não admitte outros embargos além dos 

seguintes:ilegitimidade das partes —falsidade da carta de sentença, ou 

falta de conformidade com o julgado —falta de primeira citação — se o 

executado fôr revel, compensação liquida com execução apparelhada — 

retenção por bemfeitorias —pagamento provado por documento e não 

allegado na acção. 

Mais simples ainda a Cod. Arg.: Falsidade da carta executoria 

— prescripção — quitação — espera ou remissão — pagamento — tudo 

com prova documental. 

Nenhum d’elles conhece o beneficio de restituição. 

N’esses paises e nos outros em que regem leis mais ou menos 

analogas, quando a sentença que julgou o pleito entra em execução, 

alcançou o periodo que póde chamar-se o principio do fim; entre nós, pela 

maior parte, póde diser-se que chegou ao fim do principio. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Monographia Juridica e Pratica das Execuções de Sentenças em Processo Civil 
 

 
 

184

CAPITULO XVI 

Dos embargos de terceiro 

ART. 374 

Póde oppôr-se á execução com embargos de terceiro todo 

aquelle que na causa principal não figurou, ou contra quem não é exequivel 

a sentença, se a execução lhe offende o seu dominio ou posse sobre a cousa 

a respeito da qual se questionou na acção, ou sobre a cousa penhorada. 

ART. 375 

O proprio executado póde tambem oppôr-se como terceiro, 

quanto aos bens que pelo titulo de sua acquisição ou pela qualidade em 

que os possuir, não estão sujeitos á execução; a saber: 

a)  a mulher ou o marido embora ambos figurassem na acção, 

nos casos do art. 91 ns. 3.°, 4.°, 13 e 14; 

b) o herdeiro condemnado por divida d’aquelle de quem 

herdou, no caso do citado art. n. 20;  

c)  o pai no caso do mesmo artigo n. 4. 

ART. 376 

Os embargos de terceiro quér em execução de acção real ou 

rei persecutoria, quér em acção sobre quantia ou quantidade, podem ter 

por fundamento: 

a) dominio sobre a cousa vencida ou sobre a cousa 

penhorada; 

b)  a simples posse; 

c)  dominio e posse conjunctamente. 
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ART. 377 

Os embargos em que, na execução de acção real ou rei 

persecutoria, o terceiro embargante allega somente o dominio da cousa 

executada, de que o vencido está de posse, devem ser dedusidos em auto 

apartado sem suspensão da execução. 113 

ART. 378 

Se estes embargos foram recebidos para discussão ordinaria, 

o juiz deve mandar pôr a cousa sobre que versam os embargos em poder 

de terceiro emquanto se discute a questão de dominio; mas, se o 

exequente a quiser receber, ser-lhe-ha entregue prestando fiança aos 

fructos se fôr de raiz, e á entrega da cousa se fôr movel. Mend. in prax. p. 

1.ª L. 3.° cap. 21 n. 48, Mor. L. 6.° cap. 9.° n. 85, Ord. L. 3.° tit. 86 § 17, 

Arg. do § 15. 114 

                                                 
113 Convém não perder de vista a distincção entre a cousa movel ou de raiz, sobre que 
versou a acção e recahiu a sentença exequenda, e a cousa em que se faz a penhora, o 
que na maior parte dos trsctados se confunde muitas veses, dando isto motivo a 
equivocos. Tenha-se pois em vista que no primeiro caso disemos sempre a cousa 
executada, e no segundo, cousa penhorada. 
 
114 Nenhum reinicola, a nosso vêr, comprehendeu melhor que Silva o texto do § 17 da 
Ord. Diz elle que este paragrapho tem referencia ás acçõos reaes ou rei persecutorias 
somente como se deprehende das palavras — sobre que não foi ouvido — que de certo 
não podem referir-se á cousa penhorada, e apenas no periodo final — e vindo algum 
terceiro — é que se refere aos possuidores que vem impedir a execução em acção 
pessoal sobre quantidade, e admira-se das distincções que faz Pegaso e que muitos 
outros seguiram, disendo: et certe dormitavit Homerus, in re tam clara, et ideo 
somniando loguitur. 
O texto do § 17 é, diz elle, consequencia dos §§ 15 e 16 que tractam das acções reaes, e 
da cousa vencida n’ella. As palavras— e a execução se faça no condemnado— quér diser 
que a cousa se entregue ao vencedor, o portanto não se tracta aqui de cousa penhorada, 
e não tem lugar as distincções que vulgarmente se fasem com assento n’este paragrapho 
da Ord. 
A disposição deste paragrapho obedece ao systema adoptado pela Ord., como dissemos 
na nota n. 9 do cap. 17, que não admitte, nas acções reaes, impedimento algum á 
entrega da cousa vencida, determinando apenas que se preste a caução aos fructos para 
o caso de se julgar que pertence ao terceiro. 
Parece mesmo que a Ord. não admitte n’este caso embargos fundados só na posse da 
cousa vencida, porque não emprega este vocabulo, mas a phrase — por diser que a dita 
cousa pertence á elle, ou allegar outro qualquer embargo a se dar a sentença á 
execução, auctorisa a praxe do se admittirem tambem embargos com fundamento na 
posse, como explica bem Alm. e Sous. §§ 312 e 313, embora lhe pareça quasi impossivel 
dar-se tal hypothese. 



Monographia Juridica e Pratica das Execuções de Sentenças em Processo Civil 
 

 
 

186

ART. 379 

Se o terceiro allega o dominio e posse, ou somente a posse na 

cousa vencida, os embargos são dedusidos e discutidos nos proprios autos 

com suspensão da execução até se resolverem, e não se entrega a cousa 

no exequente ainda que elle queira prestar caução, nem se põe em 

sequestro. Alm. e Sous. §§ 303 e 313, Salg. de Reg. prat. p. 4 cap. 8.° n. 

82, Mor. cit. n. 51. 115 

ART. 380 

Se a execução é de quantidade, e o terceiro allega dominio 

sobre a cousa penhorada, os embargos são dedusidos com suspensão da 

execução, e discutidos nos proprios autos até final. Alm. e Sous. cit., Mor. 

cit. n. 91, Consol. das leis civ. art. 821, Per. e Sous. not. 893. 116 

                                                                                                                                                         
Muitos praxistas invertem, tanto n’este caso como nos embargos do executado, em 
acção real ou rei persecutoria, disendo simplesmente que o exequente preste fiança para 
lhe ser entregue.— A regra é outra. Logo que surgem embargos que devam suspender a 
execução, o dever do juiz é pôr a cousa executada em sequestro, tirando-a do poder do 
executado, e se o exequente a quer receber não lh’a entregar sem prestar fiança. 
Emquanto á fiança parece que a Ord. se afastou, emquanto aos embargos de terceiro, do 
systema adoptado quando tracta dos embargos do executado, se é immovel a cousa, 
porque n’aquelles (§ 15), diz que dará fiança aos fructos d’ella somente, e n’estes diz 
que dará fiança á cousa de que se pede a execução. Pela concordancia entre as 
determinações da cit. Ord. §§ 3.°, 5.° e 17 e L. 4.° tit. 54 § 4.°, opinam todos os 
praxistas na doutrina do texto. Per. e Sous. cita Mor. n. 127, que tracta ahi de especie 
diversa. Este reinicola dá como rasão do que dispõe a Ord. não receiar o terceiro 
embargante soffrer prejuiso, podendo conseguir do exequente a entrega da cousa se 
vencer os embargos, obrigando-o a dar fiança, que é prestada ao terceiro embargante e 
não ao executado. 
 
115 É necessario comprehender bem que a regra geral é que os embargos não suspendem 
a execução, e portanto o juiz que quiser executar a lei em todo o seu rigor, nunca deve 
mandar dedusir embargos nos autos, mas em apartado. Produsida a prova no triduo, e 
quando determina recebel-os, é que deve, segundo a sua naturesa, mandal-os incluir no 
processo para ahi serem discutidos ou que corram em apartado. Pelo allegado na petição 
seria possivel classificar logo a naturesa d’elles, mas ainda depende da prova que tem de 
dar-se a genuina classificação, e em lugar de os mandar desentranhar não sendo 
suspensivos, é mais correcto mandal-os incluir no processo se tiverem o valor impediente 
da execução. Mor. cit. n. 88, seguido por Alm. e Sous. § 313, disem que n’este caso o 
prudente arbitrio do juiz póde resolver a entrega com caução. 
 
116 Já dissemos na nota 2.ª a rasão por que se admittem embargos fundados em posse, 
apesar de não parecerem auctorisados pela Ord. que não emprega o termo 
expressamente. 
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ART. 381 

Se o terceiro allega a posse sobre a cousa penhorada, e os 

embargos forem recebidos, e se o executado não der logo outros bens á 

penhora tendo os, será preso; mas o exequente, se quiser, póde convolar 

para outra penhora, abandonando aquella que provocou os embargos. 

Ord. L. 3.° tit. 86 § 17 in fine, Arg. do § 3.°, Silv. á m. Ord. n. 67, Mor. 

cit. n. 92 e cap. 12 n. 14, Regul. de 15 de Março de 1842 art. 15 n. 6. 117 

ART. 382 

Se a sentença exequenda manda restituir cousa emprestada, 

alugada ou arrendada, por quem a possuia quando foi arrendada ou 

alugada, e o terceiro allegar que lhe pertence, sendo a cousa movel; e se 

o exequente não merecer confiança ou fôr suspeito de não a poder 

restituir, põe-se em sequestro, até que seja determinado a quem pertence 

de direito, e os embargos são discutidos summariamente, sem strepito 

nem figura de juiso pela verdade sabida, Ord. L. 4.° tit. 54 § 4.° 
                                                                                                                                                         
 
117 A Ord. é clara. Desde que o terceiro funda os seus embargos na posse da cousa 
penhorada, e lhe são recebidos, é obrigado o executado a dar outros bens á penhora, 
tendo-os, sob pena de prisão, e disemos, tendo-os, porque não os tendo, a prisão não 
póde dar-se pois que degeneraria na prisão da Ord. L. 4.° tit. 76 § 1.°, que foi revogada 
pela L. de 20 de Junho e Ass. de 18 de Agosto de 1874. 
É porém condição essencial que os embargos estejam recebidos, porque emquanto o não 
forem ou se o não forem, não se realisa o impedimento da penhora por ser feita em bens 
não livres e desembargados como quer a lei. É esta a doutrina que vemos adoptada no 
nosso Regul. 737, pelo Cod. do Pr. Port. art. 1814 n. 4, e pelo Cod. Argent. art. 533, que 
diz: la deduccion de cualquiera terceria será bastante fundamento para que se amplie y 
mejore el embargo, si el actor lo solicitare. V. cap. 6.° not 24. 
Suscita-se aqui a questão seguinte: Estará em vigor esta Ord. emquanto á pena de 
prisão? Esta pena impõe ella tambem nos §§ 13, 16 e 18, no tit. 87 § 7.° e 89 § 1.° 
O art. 15 n. 6 do Dec. de 15 de Março de 1842 quando classifica os casos de aggravo, 
cita apenas a Ord. L. 3.° tit. 86 § 18 ou de qualquer parte em caso civel, e o Decr. 5467 
de 12 de Nov. de 1873, nada alterou n’esta redacção. 
Com este fundamento opinam alguns que só ficou em vigor aquella Ord., o que revela 
ausencia de critica, porque um regulamento do executivo não pode alterar ou revogar a 
lei, e ainda mais porque sendo esse o regulamento da parte civil da L. n. 261 de 31 de 
Des. de 1841 diz este no art. 120 que fica revogado o art. 14 da Disp. Prov. na parte que 
reduziu os aggravos de petição e instrumento a aggravos no auto do processo, ficando 
em vigor a legislação anterior que não fôr opposta a esta lei. 
Teix. de Fr. na not. 682 a Per. e Sous., entende que as outras penas de prisão estão em 
vigor, e a Cons. Rib. parece adoptar igual parecer, porque no art. 1205 consigna as 
outras especies da Ord. §§ 13 e 16, citando tambem a L. de 20 de Junho § 19, que não 
comina pena de prisão alguma. 
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ART. 383 

Se a cousa fôr de raiz, não são admissiveis embargos d’esse 

terceiro, que allega dominio, e não obstante o requerimento para os 

oppôr, manda-se entregar a cousa a quem a emprestou, alugou ou 

arrendou, e que diz pertencer-lhe, e vá pedir-lh’a em acção competente. 

Ord. citada. 118 

ART. 384 

A posse que póde legitimar a admissão de embargos de 

terceiro póde fundar-se na simples clausula constituti, resultante do titulo 

em que ella fosse consignada ou na posse civil transmittida pela lei. Alv. 

de 9 de Novembro de 1754, Mor. cit. n. 52, Sil. á Ord. cit. n. 23. 

Não póde porém servir de fundamento aos embargos a posse: 

                                                 
118 Este artigo e o antecedente comprehendem duas especies diversas das referidas na 
Ord. tit. 86, e que não encontramos em outros tractados, e por muita desconfiança que 
tenhamos da nossa competencia, não podemos deixar de affirmar que essas duas 
especies que os mestres deixaram em silencio devem figurar no lugar e com o caracter 
especial que as distingue. Não disem respeito ás execuções em acções de dominio nem á 
acção por divida; restringem-se áquellas em que o vencedor tem o direito de recuperar 
cousa que emprestou, alugou ou arrendou, quando a possuia, isto é, em resultado de 
acção ex commodato ou ex locato. 
Sabemos que o § 4.° da Ord. cit. não se refere á execução mas á opposição tomada em 
sentido especial que se póde levantar durante as acções, e de que tracta a Ord. L. 3.° tit. 
20 § 31, mas se essa Ord. apenas admitte essa opposição em uma hypothese e essa 
mesma de um modo excepcional, e a rejeita absolutamente quando se tracta de bem de 
raiz, parece consequente que não devem admittir-se embargos de terceiro na execução 
de qualquer d’essas acções, dando-se como realmente se dá perfeita identidade de 
rasão. Pela opposição em artigos na causa, o oppoente allega que a cousa demandada 
lhe pertence e não a cada uma das partes litigantes diz aquelle § 31; pela opposição 
como terceiro embargante, nos termos da Ord. L. 3.° tit. 86 § 17 pretende conseguir o 
mesmo fim, por diser que a cousa pertence a elle, e que portanto não póde ser entregue 
ao vencedor. Os fins são identicos — se, no decurso do processo, esse terceiro não póde 
vir excluir qualquer das partes allegando o seu dominio sobre a cousa pedida em acção 
ex commodato ou ex locato, é rigorosamente logico o não poder ser admittido quando se 
tracte de execução de qualquer d’essas acções, e seria mesmo contradictorio que os 
favores concedidos ao dono da cousa emprestada pela Ord. L. 3.° tit. 53, e os concedidos 
ao dono da cousa alugada ou arrendada pelos dos tits. 23, 24, 54 e outros, um dos 
quaes é do § 4.° d’este ultimo titulo, ficassem inefficases pela intervenção de um terceiro 
na execução, e que teria sido repellido na acção se tentasse fasel-o. 
Alm. e Sous. Acç. summ. § 15, explica o sentido que têm as palavras sem fórma de 
juiso, pela verdade, sabida, etc., considerando apenas substanciaes a citação, a defesa e 
a prova, sem dependencia de articulados, bastando qualquer fórma de requerimento, 
podendo o juiz limitar as dilações das provas, exigir desde logo a exhibição de 
documentos, faser perguntas ás partes a requerimento d’ellas ou ex officio, etc.   
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a) se é manifestamente viciosa, injusta ou violenta. Alm. e 

Sous. § 301, Mor. cits. ns. 56 e 57; 

b) se ella não póde existir sem titulo e este não se exhibe. 

Silv. cit. n. 72; 

c) se o embargante reconhece o dominio do executado; 119  

d) se o dominio d’este se prova evidentemente e notoriamente 

dos autos. Ass. de 16 de Fev. de 1886; 

e) se deriva de commodato e locação, salvo se a penhora fôr 

nos fructos, ou no caso em que pelo titulo da locação o locatario tenha 

garantido o seu direito á manutenção do contracto, se a cousa fôr 

arrematada. Mor. L. 6.° cap. 7.° ns. 6 e 9. 

f) em todos os casos em que foi adquirida por acto qualificado 

em fraude da execução. Art. 34. Mor. cit. ns. 10, 14 a 19, Alm. e Sous. §§ 

304 a 306. 

ART. 385 

Mas o proprietario da cousa penhorada, embora a posse 

natural ou a detenção esteja no executado a titulo de deposito, penhor, 

                                                 
119 Mor., referindo-se a esta especie, diz no L. 6.° cap. 9.° n. 59 que para que a execução 
da sentença não se suspenda pelos embargos do terceiro possuidor, quando este 
confessa o dominio do executado, ou se simultaneamente allega ser senhor e possuidor, 
mas o exequente prova o dominio do executado, n’estas duas hypotheses procede-se da 
maneira seguinte: mette-se o exequente na posse ou quasi posse do dominio e da acção 
in rem que poderia competir ao executado, para que possa proceder contra o terceiro 
possuidor como poderia faser o executado, e assim se faz a execução sem prejuiso, do 
terceiro e da sua posse. A Consol. Rib. art. 1373 conserva esta doutrina pouco mais ou 
menos, mas os praxistas que escreveram posteriormente aos citados por este e a Mor. e 
depois do Alv. de 22 de Fevereiro de 1779, abandonaram este circuito como lhe chama 
Alm. e Sous. § 299 nota, pois que se o executado confessa o dominio do exequente, ou 
este o prova, é ocioso semelhante systema de proceder. 
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arrendamento ou antichrese, póde oppôr-se como terceiro. Mor. cap. 7.° 

n. 6, Alm. e Sous. § 298, Dec. do Sup. Tr. de 4 de Agosto de 1875. 120 

Não basta allegar direito de possuir; é necessario que se 

allegue posse effectiva e real, e que a prova não assente em meras 

presumpções. Mor. cap. 9.° ns. 49 e 93, Alm. e Sous. § 297. 

ART. 386 

O credor do executado não póde oppôr embargos de terceiro, 

ainda que seja hypothecario; póde apenas protestar preferencia ou rateio 

segundo a naturesa da divida. Ord. L. 4.° tit. 6.° §§ 2.° e 3.°, Mor. cit., 

ns. 64 e 94, Alm. e Sous. § 292. Exceptua-se: 121 

                                                 
120 A rasão é porque o proprietario da cousa penhorada conserva sempre a posse civil ou 
juridica, tendo o executado apenas a sua detenção. 
 
121 Diz Per. e Sous. not. 896 que vindo o terceiro a juiso só com o titulo de credor não se 
recebem os embargos, mas vende-se a cousa, e posto o dinheiro em deposito, se tracta 
do concurso, doutrina reprodusida no art. 1374 da Consol. Rib. 
Embora o principio seja exacto, não é correcta a expressão porque o terceiro credor não 
é ouvido com embargos que tenham de receber-se em qualquer effeito, deve ser 
repellido in limine na propria petição para embargar. N’este caso como diz Silv. cit. n. 10, 
o credor neque impediat neque suspendat nec aliter audiatur nisi in quantum se 
admittendum in distribuitione pretii. Nem basta que elle se apresente como credor para 
que isto produsa o deposito da quantia, mas é necessario ainda que elle institua o 
concurso em condições legaes, porque póde ser credor do executado e nem por esse 
simples facto ter direito a instaurar concurso, se não se derem as outras circumstancias 
legaes que o determinem. 
Tem sido assumpto de variados pareceres e de julgados encontrados a especie de poder 
ou não o credor hypothecario oppor embargos de terceiro para defender o seu direito 
offendido em execução. 
Esta questão está muito bem exposta e exemplificada nas Annot. do Dr. Mart. Torr. á Lei 
e Regulamento hypothecario onde elle expõe a opinião que adoptamos. 
O credor chirographario póde executar o credor insolvavel não commerciante, nos bens 
hypothecados, e ahi o credor hypothecario não tem outro meio de proceder senão o de 
protestar preferencias, pois que a sua divida se considera vencida e é admittido a abrir o 
concurso nos termos do art. 240 § 6.° do Regul. 3453 de 1865. 
Se porém outro credor, que não o hypothecario, executar os bens hypothecados sem 
prova da insolvencia do devedor commum, o credor hypothecario póde oppor embargos 
do terceiro, fundado no artigo cit. § 5.° 
Nas annot. ao art. 240 a pag. 271 e ex pag. 241, está a especie perfeitamente resolvida, 
e parece que a pratica se tem firmado n’este sentido desapparecendo as antigas 
vacillações, como resulta da decisão de Rev. de 19 de Set. de 1881. Veja-se o Relat. do 
Min. da Just. de 1882. 
Está n’esse trabalho exposta uma outra questão, qual é a de saber se, penhorados os 
alugueis do predio hypothecado póde o credor hypothecario oppor-se. Se ainda não 
existe sequestro nos bens hypothecados, é claro que o credor não póde faser opposição 
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a) o credor de penhor convencional se fôr penhorada a cousa 

empenhada, salvo se ella fôr de valor muito maior que a divida a que 

serve de segurança, porque n’esse caso se penhora e vende, guardando-

se o direito prelaticio do credor de penhor. Silv. á Ord. cits. ns. 85 e 87, 

Mor. cit. n. 95; 

b) o credor a quem o executado consignou os fructos da cousa 

penhorada, para que a penhora não se faça nas rendas consignadas, se 

d’ellas está de posse. Alm. e Sous. §§ 293 e 294, Consol. das leis civis art. 

768 nota, Mor. L. 6.° cap. 7.° n. 5, Corr. Tell. Man. do Proc. not. ao § 425; 

c) o credor de bemfeitorias na cousa julgada ou penhorada, e 

que d’ella está de posse, para ser pago d’aquellas a que tem direito por lei 

ou por contracto. Ord. L. 4.° tit. 64 § 1.°, Mor. L. 6.° cap. 9.° n. 62; 

d) aquelle que arrematou ou a quem foram adjudicadas as rendas 

da propriedade, se está na posse de as perceber. Mor. cit. cap. 13 n. 10; 

e) o credor hypothecario se o chirographario penhorar a cousa 

hypothecada, não estando o devedor insoluvel. 

ART. 387 

Os embargos de terceiro podem oppôr-se em todo o estado da 

execução e mesmo depois da entrega da carta de arrematação emquanto 

não se fez a tradição da cousa pela posse. Mor. cit. cap. 9.° n. 96, Silv. á 

Ord. cit. § 17 ns. 63 e 64. 122 

                                                                                                                                                         
alguma; se existe o sequestro a opposição do credor hypothecario é perfeitamente 
admissivel. 
 
122 Sempre coherente com a doutrina expendida no cap. 11. not. e accrescentando ainda 
a doutrina de Silva que diz (n. 63): o terceiro póde oppor-se contra a execução e depois 
da penhora e depois mesmo da distracção dos penhores pela venda ou adjudicação, com 
tanto que não fosse consignada ainda a posse ao comprador, quér fosse um terceiro quér 
fosse o proprio exequente o arrematante ou adjudicatario, porque ainda o terceiro deve 
ser ouvido no juiso executivo, e impedir a immissão da posse, segundo a L. 15 § si post. 
addictum ffr. de re judic, e como ensina Peg. For. C. 1, cap. 5 n. 35. 
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ART. 388 

Dedusidos os embargos, deve dar-se-lhes prova dentro de tres 

dias contados desde que, para os dedusir, vão os autos com vista ao 

advogado do embargante, excluidos os dias de ferias. 123  

ART. 389 

Com a prova assim produsida vão á conclusão, e o juiz ou os 

rejeita in limine ou os manda proseguir nos autos da execução ou em 

apartado, segundo a naturesa d’elles. 

ART. 390 

O processo desde o recebimento é o processo ordinario, salvo 

os das hypotheses do art. 382. 

Se elles recahem só em alguns dos bens penhorados ou 

executados, e sendo recebidos com suspensão a respeito d’estes, segue a 

execução a respeito dos bens desembargados. Per. e Sous. not. 897. 

 

                                                                                                                                                         
Se acode só o terceiro depois da immissão da posse, não póde ser admittido no juiso da 
execução, mas deve empregar os meios ordinarios. 
É isto o que textualmente diz Silv., e no entanto Per. e Sous. not. 893, citando-o, altera 
o que disse aquelle, determinando que os embargos possam oppôr-se só até a entrega 
da carta de arrematação e se não faz tradição dos bens. 
Emquanto pois não demonstrasse que a entrega da carta de arrematação equivale a 
tradição real da cousa arrematada ou á posse, o enunciado de Per. e Sous. não é identico 
ao de Silv. que elle cita. 
 
123 Alm. e Sous. § 314 diz que os tres dias para a prova devem ser assignados em 
audiencia, seguindo tambem essa opinião a Consol. Rib. art. 1370 accrescentando esta 
que os tres dias se contam desde que os autos vão para a mão do advogado para dedusir 
os embargos, concordando Per. e Sous., na segunda parte e não na primeira. Não ha lei 
que regule a materia; não podemos porém comprehender como possam combinar-se os 
dous factos de ser indispensavel entregar os autos com embargos e prova dentro do 
triduo, e assignar-se este em audiencia. A praxe é dedusir os embargos e fazer-lhes a 
prova no triduo desde a vista. O Supr. Tr. decidiu em 13 de Des. de 1830 que era 
nullidade o juiz decidir e julgar provados os embargos só com a prova do triduo, sem ser 
ouvida a parte adversa. 
Paul. Bapt. diz que, nas acções reaes os embargos de terceiro devem ser oppostos 
dentro dos dez dias assignados ao executado para a entrega da cousa. Doutrina erronea, 
perante a lei e praxe. 
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ART. 391 

Recebidos os embargos, os bens disputados n’elles tornam-se 

litigiosos, e como taes inalienaveis. Alm. e Sous. § 316, Mor. cit. n. 128. 

ART. 392 

Aquelle que decahiu em embargos de terceiro, não póde vir a 

concurso disputar preferencia, fundado nos motivos allegados nos embar- 

gos despresados. Rev. civ. n. 8887, Acc. da Rel. Rev. da Côrte em 18 de 

Des. de 1876. 

ART. 393 

O juiz deprecado conhece dos embargos de terceiro ou os 

remette ao juiz deprecante, do mesmo modo e nos mesmos casos em que 

conhece ou remette a do executado. Mor. L. 6.° cap. 11 n. 39, Per. e 

Sous. not. 896, Silv á Ord. L. 3.° tit. 86 § 17 ns. 65 e 66. 124  

ART. 394 

Para regular a alçada nos recursos que resultarem dos embargos 

de terceiro, não se attende ao valor da execução mas aos dos bens sobre 

que se disputa nos embargos. Rev. 8514 de 8 de Agosto de 1874. 

ART. 395 

O terceiro embargante a quem foram recebidos os embargos, 

não fica privado de receber as rendas e fructos da cousa penhorada, nem 

de exercer todos os actos derivados da posse. Phœb 2 p. Arest. 1.°, Mend. 

a Cast. 1 p. L. 3.° cap. 21 n. 39. 125 

                                                 
124 Vid. cap. 6.° nota. 
 
125 Per. e Sous. e outros disem que, recebidos os embargos de terceiro possuidor, se 
deve dar ao terceiro mandado de manutenção da posse dando fiança aos fructos e 
rendimentos. Nem elle nem nenhum dos que o copiaram dão rasão do que disem. 
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ART. 396  

Mas o terceiro embargante decahido, entrega a cousa com os 

fructos e rendimentos percebidos desde que oppoz os embargos. Mor. cit. 

n. 128 e L. 2.° cap. 13, Arg. da Ord. L. 3.° tit. 66 § 1.° 

                                                                                                                                                         
Em regra, o mandado de manutenção presuppõe que aquelle a favor de quem é expedido 
está na posse effectiva da cousa, não sendo a manutenção senão o acto judicial pelo qual 
o juiz faz conservar o estado já preexistente da posse para que não seja perturbado 
n’ella o possuidor. 
Esta regra é manifestamente opposta ao que determina a Ord. cit. tit. 89 § 17, a qual 
determina, que sendo tal a rasão do embargo, que por direito lhe deva ser recebida, o 
vencedor dará fiança á cousa e lhe será entregue, e não a dando, etc. É o que já 
dissemos na nota 2.ª supra, e isto refere-se ás execuções sobre cousa certa em que a 
lei, longe de favorecer qualquer possuidor, quer que a cousa seja entregue ao vencedor 
sob fiança, e só não a dando se põe em sequestro, até finalmente se determinar sobre os 
embargos. 
A Ord. refere-se positivamente aos embargos oppostos em execução de sentença em 
acção real ou rei persecutoria, nas palavras, e que não foi ouvida sobre ella, e em tal 
hypothese não admitte manutenção a favor do terceiro embargante, antes pelo contrario. 
Se os embargos são sobre cousa que foi penhorada, o que quer diser em execução por 
quantia ou quantidade certa, n’essa hypothese a lei manda que o executado dê outros 
bens sob pena de prisão até os dar. Mas se por não ter outros bens, ou porque o 
exequente não quer convolar a outra penhora se prosegue na discussão dos embargos de 
terceiro, ou estes são de dominio simples, e então não póde ter lugar semelhante 
manutenção que é um remedio prossessorio, ou são tambem fundados em posse, e 
então o mandado de manutenção é uma formula pelo menos incorrecta, porque não se 
póde manutenir o terceiro embargante em uma posse que legalmente não se considera 
ter, porque o acto da penhora e deposito na execução demonstra que desde este 
momento ella está no poder do depositario, e o que ha a faser, não é manutenir, mas 
restituir a posse que o recebimento dos embargos presume pelo menos, pertencer ao 
terceiro embargante. 
Alm. e Sous. § 315 e a Consol. Rib. art. 1371 citam a este respeito Mor. L. 6.° cap. 9.° n. 
27 que não dá a minima idéa da manutenção mas da restituição da cousa. 
Se porém se quiser considerar isto uma simples questão de methodo ou formula de 
respeitar os direitos reconhecidos ao terceiro embargante, é questão mais de attender se 
deve ou não prestar fiança. 
Mor. é o unico que entra na questão a fundo como quasi sempre. 
Depois que in praxi Senatu, diz, se introdusiu o entregar-se a cousa ao terceiro 
embargante sem caução depois do recebimento dos embargos, como diremos no n. 127, 
deve executar-se o que manda a Ord. L. 3.° tit. 25 pr. para a fiança, quando os 
embargos são recebidos sem suspensão. 
 No numero 127, alludindo a fiança que na opinião de alguns é exigivel por analogia do § 
3.° da Ord. tit. 86, accrescenta: sed hodie magis receptum in senatu quod absque ulla 
fideijussione res libere illi tradutur etiam si sit mobilis et consumptibilis; e cita Mend. a 
Castro. 
A rasão d’isto, é porque, não sendo este terceiro possuidor comprehendido na sentença 
condemnatoria, a apprehensão feita em seus bens para pagamento do que deve o 
condemnado, não produz o vinculo do penhor, porque o vinculo de penhor em cousa 
alheia não póde existir sem o consenso do dono, e por isso, desde que o terceiro provou 
in-continenti a sua posse, deve ser conservado n’ella até que a ultima sentença lh’a tire. 
Prosegue que não póde dar-se o perigo da alienação em fraude da execução, porque 
desde que pelos embargos do terceiro a cousa se fez litigiosa, qualquer alienação é nulla, 
e o exequente vai buscar a cousa alienada onde estiver. 
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ART. 397 

A sentença que julga os embargos de terceiro produz effeitos 

de cousa julgada, e excepção rei judicatœ contra o terceiro, nos casos em 

que o vencido pretenda questionar de novo sobre a mesma materia, Alm. 

e Sous. § 316. 

ART. 398 

Se além dos bens sobre que recahem os embargos de terceiro 

houver outros penhorados e a respeito dos quaes não haja contenda, o 

exequente póde abandonar aquelles, e proseguir a execução sobre estes. 

Silv. cit. n. 67. 126  

ART. 399 

Da decisão que não admitte embargos de terceiro, da que a 

rejeita in limine, e da que os recebe nos proprios autos ou em apartado, 

cabe aggravo de petição ou instrumento. Reg. de 15 de Março de 1842 

art. 15, Teix. de Fr. nota a Per. e Sous. 682, 3.° 

ART. 400 

Da decisão final que os julgue provados ou não, cabe 

appellação no effeito devolutivo sómente. 

ART. 401 

Do despacho pelo qual se recebe ou não a appellação e do que 

a recebe em um ou em ambos os effeitos, cabe tambem aggravo. Cit. 

Reg., Dec. n. 1010 de 8 de Julho de 1852, Decr. de 12 de Março de 1873 

art. 4.° § 4.° not. cit., 9.° 

                                                 
126 A rasão que dá Silv. é concludente. Não deve a disputa de embargos de terceiro 
obstruir o curso da execução em bens não controvertidos, nem é obrigado o exequente a 
esperar decisão dos embargos de terceiro, quando lhe é licito variar de penhora, quanto 
mais proseguir na que fez em bens desembargados. 
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CAPITULO XVII 

Da liquidação 

ART. 402 

A liquidação tem por fim determinar exactamente o valor, a 

espécie ou a quantidade das cousas que pela sentença ficaram illiquidas 

ou indeterminadas, e que, em virtude da execução, o condemnado tem de 

pagar ou entregar. 127 

ART. 403 

E’ exordio indispensavel da execução e declaração da sentença 

exequenda, para determinar explicitamente o que implicitamente n’ella se 

contém, sem lhe faser alteração, reforma ou interpretação, e é nullo todo o 

procedimento a que ella não precede quando necessaria. Ord L. 3.° tit. 66 §§ 2.° 

e 3.° e tit. 86 §§ 1.° e 2.°, Ass. de 24 de Março de 1753. Vide appendice. 

ART. 404 

Deve a sentença liquidar-se sómente n’aquillo em que ella foi 

explicita em sua conclusão, e com as suas palavras sôam e significam 

precisamente, e não por inducções ou hypotheses, devendo ter-se como omisso 

o que ella omittiu. Alm. e Sous. § 66, Silv. á Ord. L. 3.° tit. 86 § 2.° n. 15. 

ART. 405 

Na liquidação não é admissivel discussão de materia que 

entenda com a causa principal, e apenas podem oppôr-se rasões que 

                                                 
127 Per. e Sous. § 440 dá uma definição que é incorrecta disendo que a liquidação é o 
acto que tem por fim o fixar a somma ou quantidade da condemnação, quando ella póde 
ter outro alcance, pois que não póde limitar-se apenas a redusir a dinheiro ou quantidade 
a condemnação, podendo ser necessario determinar qualidades e especies, como nas 
acções universaes, nas alternativas e condicionaes, e até mesmo nas condemnações de 
facto. 
São sempre perigosas as definições. O nosso texto parece-nos dar uma idéa mais 
completa do fim da liquidação. 
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tenham por fim dirigir ou modificar a propria liquidação. Silv. á Ord. L. 3.° 

tit. 86 § 2.° ns. 23 e 24, Ass. cit. 

ART. 406 

Quando da mesma sentença resultarem liquidações a favor de 

uma e outra parte, se uma d’estas conclue primeiro a liquidação do que 

lhe toca, não póde levantar o producto d’ella sem prestar fiança á quantia 

pedida na liquidação da outra parte. Arg. do Decr. de 2 de Julho de 1801, 

Cor. Tel. Man. do Proc. § 384. 

ART. 407 

A liquidação considera-se instancia nova, e para ella deve ser 

citado pessoalmente o executado ou o procurador, nos casos em que este o 

póde ser nas execuções, e se a liquidação versar sobre bens de raiz ou seus 

rendimentos, deve ser citada a mulher do executado que for casado. 128 

ART. 408 

Se a sentença comprehende parte liquida e outra parte 

illiquida, póde executar-se na parte liquida. Dec. do Supr. Tr. de 30 de 

Março de 1874. 

ART. 409 

O processo da liquidação é summario, e quando julgado, não 

se extrahe carta de sentença, e simplesmente mandado de penhora pelo 

liquido, ou mandado de immissão de posse quando a liquidação versa 

sobre quantidade e qualidade. Ord. L. 3.° tit. 86 §§ 2.° e 19, Ass. cit. 

                                                 
128 Já foi julgado pela Relação da Côrte que para a liquidação, mesmo proveniente de 
rendas de bens de raiz, não era necessaria a citação da mulher do executado; e em 
contrario ha  Dec. do Supr. Tr. de 28 de Fev. de 1840. 
O processo de liquidação oriundo de sentença proferida em acção real póde interessar 
profundamente ao casal, embora não tenda a liquidar senão fructos e interesses. A 
liquidação na phrase elegante de Mor. L. 6.° cap. 1.° é artigo dependente accessorio e 
preambulo da execução e uma instancia nova; e se a citação da mulher é indispensavel 
no ingresso da execução, parece consequente que o seja para esse preambulo 
substancial. 
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ART. 410 

Se a sentença ou titulo que lhe serviu de base determinam o 

methodo pelo qual tem de faser-se a liquidação, procede-se n’essa 

conformidade; não havendo porém essa determinação, nos artigos de 

liquidação designa o exequente cada um dos objectos a liquidar, 

concluindo por pedir precisamente quantia, quantidade ou qualidade 

certa. Ord. L. 4.° tit. 29 § 1.°, tit. 1.° §§ 1.° e 2.° e L. 3.° tit. 16, Alm. e 

Sous. § 68, Cod. do Pr. Port. art. 909 § 1.° 

ART. 411 

Só deve recorrer-se a arbitros quando pela prova aos artigos, 

ou empregando os meios probatorios reconhecidos em direito, não póde 

apurar-se a liquidação, ou quando pela naturesa do objecto não póde 

empregar-se outro meio. Alm. e Sous. § 68. 

ART. 412 

Admittem-se na liquidação toda a especie de provas 

conhecidas em direito, inclusivamente o juramento in litem, quando nem 

por testemunhas nem por arbitros póde faser-se, se o caso não deixou 

vestigios ou é de naturesa transeunte. Guer. Tr. 4.° L. 8.° cap. 9.° n. 96, 

Mor. L. 3.° cap. 1.° n. 104. 

ART. 413 

Se foi o réo condemnado no pagamento de juros ou fructos e 

rendimentos, entende-se que são comprehendidos os decorridos desde a 

sentença até pagamento ou entrega da cousa vendida. Silv. á Ord. L. 3.° 

tit. 64 § 3.° ns. 4 e 5.  

ART. 414 

Nas acções universaes em que tem de averiguar-se a 

quantidade, qualidade e identidade dos bens que constituem a 
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universalidade, dispensa-se outra fórma de liquidação, se por inventario 

ou por outro modo authentico, constar quaes sejam os bens a que a 

sentença respeita, podendo n’este caso tambem faser-se a execução na 

parte liquida, immittindo-se o exequente na posse dos bens, e 

proseguindo-se na liquidação da parte illiquida dos bens e dos 

rendimentos, se houve condemnação n’estes. Ord. L. 3.° tit. 86 §§ 2.° e 

15, Ass. de 5 de Abril de 1770, Silv. á Ord. cit. § 2.° n. 17, Cot. do Pr. 

Port. art. 807. 

ART. 415 

Se a condemnação em juros ou rendas tem taxas e datas 

determinadas na sentença ou nos titulos a que ella se refere, ou se 

consistir em titulos que tenham juros ou dividendos certos, ou sejam de 

naturesa que tenham cotação na bolsa do commercio, faz-se a liquidação 

pelo Contador, independente de artigos, á vista do determinado na 

sentença, ou á vista dos documentos que certifiquem a taxa dos juros ou 

dividendos e a cotação dos titulos. Per. e Sous. not. 870, mut. mut., Cod. 

do Pr. Port. art. 910, Mor. L. 6.° cap. 12 ns. 85 e 104. 

ART. 416 

 A liquidação resultante da alienação maliciosa feita pelo 

executado nos termos da Ord. L. 3.° tit. 86 § 16, realisa-se pelo methodo 

exposto no cap. 13. 

ART. 417 

 Qualquer que seja a difficuldade das provas, por muito 

deficientes que ellas sejam, o juiz não póde sob tal pretexto julgar extincta a 

execução, mas deve empregar, para chegar a um resultado, todos os 

recursos que lhe suggerir o seu prudente arbitrio, decidindo ainda por 

presumpções leves e conjecturas. Mor. L. 3.° cap. 1.° ns. 76, 77 e 136, Silv. 

á Ord. L. 3.° tit. 86 § 2.° n. 23, Dec. de Rev. de 6 de Abril de 1878. 
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ART. 418 

Se o objecto da liquidação fôr deteriorações que o executado 

fez em um predio, e este allega que fez bemfeitorias n’outro e que deve 

compensar, deve o liquidante contestar este novo facto, dando-se-lhe 

vista para isso, Mor. L. 6.° cap. 9.° n. 116. 

ART. 419 

Podem cumular-se na liquidação embargos de retenção por 

bemfeitorias, com os artigos de liquidação de rendimentos ou 

deteriorações, e depois de contestados reciprocamente vão a julgamento 

promiscuo. Caet. Gom. Man. Prat. cap. 21 n. 56, Alm. e Sous. § 85. 

ART. 420 

A liquidação constitue uma nova instancia, e por isso póde o 

executado oppôr n’ella as excepções admissiveis nas causas summarias. 

Ord. L. 3.° tit. 21 e tit. 23 pr., L. 4.° tit. 78, Ar. 41 da Cas. da Suppl. 

(Coll. Mend. d’Alm.), Mend. Prax. L. 3.° cap. 2.° n. 3. 

ART. 421 

E’ nulla a execução em que, devendo haver liquidação, se 

procede preterindo-a. Ass. de 24 de Março cit., Ord. L. 3.° tit. 86 §§ 2.° e 

19, Mor. L. 3.° cap. 1.° n. 107. 

ART. 422 

Da sentença que julga a liquidação cabe appellação no effeito 

devolutivo sómente. Ass. citado. 

ART. 423 

Se a appellação fôr por parte do liquidante, a appellação é 

recebida em ambos os effeitos. Per. e Sous. not. 878. 
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ART. 424 

Apesar da regra da Ord. L. 3.° tit. 21 § 28 e tit. 23 § 3.°, é 

admittida na liquidação a excepção de suspeição. Mor. Carv. Pr. For. not. 

177, Pr. Bras. § 238, Per. e Sous. not. 289. 129 

 

  

___________ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
129 É esta igualmente a opinião de Alm. e Sous. e da Consol. Rib. art. 568 n. 3 que cita o 
Decr. de 31 de Out. de 1841, no que deve haver equivoco porque d’essa data 
conhecemos quatro decretos de que nenhum d’elles tem relação com esta materia. 
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CAPITULO XVIII 

Habilitação dos representantes do exequente ou do executado 

ART. 425 

Se qualquer dos litigantes morre antes ou depois de encetada 

a execução, aqtielle que tiver interesse em promovel-a, deve proceder á 

habilitação da pessoa ou pessoas por parte de quem ou contra quem ella 

tem de continuar, como representante dos direitos ou obrigações da parte 

fallecida. Ord. L. 3.° tit. 27 § 2.° e tit. 82 pr. 

ART. 426 

Esta habilitação é indispensavel quando o exequente ou o 

executado são successores singulares ou universaes do fallecido, assim 

como o cessionario, salvo se este ao mesmo tempo fôr procurador em 

causa propria, ou se a cessão fôr feita por termo nos autos. Cod. Pr. Port. 

art. 351 §§ 1.° e 2.°, Dec. do Supr. Tr. de 1 de Agosto de 1860. 

ART. 427 

A citação para a habilitação regula-se pelas determinações 

legaes para as citações em principio de instancia, e comprehende aquelles 

que segundo direito devam figurar na execução. 

ART. 428 

A habilitação tem por fim julgar a qualidade de herdeiro ou outra 

qualquer de que dependa a legitimidade do successor do exequente ou 

executado, para continuar o figurar na execução, e comprehende não só a 

prova de qualidade de successor activo ou passivo dos direitos e obrigações 

respectivas das partes, mas tambem a prova da identidade pessoal. 
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ART. 429 

Se a parte vencida tiver determinado em testamento que um 

dos herdeiros pague a quantia sobre que versa a execução, ou consigne a 

um d’elles bens para esse pagamento, se o exequente quiser, póde 

habilitar só este herdeiro ou legatario. Mor. L. 6.° cap. 7.° n. 50. 

ART. 430 

O legatario da quota de bens ou da quota da herança, deve 

habilitar-se activa ou passivamente. Alm. e Sous. §§ 21 e 46. 

ART. 431 

Se morrer o que veiu oppôr-se á causa ou o assistente não é 

necessaria a habilitação de seus successores. Silv. á Ord. L. 3.° tit. 27 § 

2.° ns. 43 e 44. 

ART. 432 

Devem habilitar-se o legatario universal embora não seja 

herdeiro, e o fidei-commisario se a instancia não começou com o herdeiro 

gravado. Silv. cit. n. 27. 

ART. 433 

Ainda que morra uma só das partes, deve proceder-se á 

habilitação activa ou passiva do successor d’ella. Mor. L. 6.° cap. 7.° n. 51 

e Silv. cit. n. 27. 

ART. 434 

A instancia começada com o proprietario passa activamente 

para o usufructuario, e não passivamente; começada com o usufructuario, 

em utilidade dos bens, passa para o proprietario, e n’este sentido se deve 

proceder á habilitação. Silv. cit. n. 7. 
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ART. 435 

Havendo inventario devem ter-se como habilitados 

independente de processo de habilitação, os herdeiros que por documento 

legal mostrarem ter sido indicados como taes pelo cabeça de casal, e que, 

sem contestação tenham sido admittidos no inventario. 

ART. 436 

Se a herança do executado tiver sido arrecadada como bens 

de defunctos e ausentes ou bens vagos e do evento, proceder-se-ha á 

habilitação segundo o estado do processo de arrecadação, nos termos da 

L. n. 514 de 28 de Outubro de 1848 e Decr. n. 2433 de 15 Junho de 1859. 

ART. 437 

Se a causa versar sobre bens de raiz, ou sendo pessoal, tiver 

havido penhora em bens d’essa especie, morrendo a mulher do exequente 

ou a do executado, na primeira hypothese, ou a do executado na segunda, é 

necessario a habilitação dos herdeiros das mulheres fallecidas. Cabed. dec. 

197 n. 11, Mend. Prax. L. 3.° cap. 21 n. 9, Mor. L. 6.° cap. 1.° n. 15.  

ART. 438 

Se pende litigio entre os herdeiros do executado e alguem que 

lhe dispute a qualidade de herdeiros, quér legitimos quér testamentarios, 

o exequente deve habilitar uns e outros como partes obrigadas a pagar, 

ou a entregar a cousa sobre que versar a execução. Art. 33. 

ART. 439 

Havendo litigio entre herdeiros testamentarios e legitimos, e 

entre elles tiver havido transacção julgada, habilitar-se-hão activa ou 

passivamente, aquelles a quem em virtude da transacção competir 

receber a quantia ou cousa sobre que versar a sentença exequenda, e da 
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mesma sorte aquelles a quem por essa transacção foi imposto o encargo 

de pagar ou entregar. Ampl. de Mor. citado. 

ART. 440 

Se porém o exequente não quiser reconhecer essa transacção 

embora julgada, procederá á habilitação nos termos do art. 36. 

ART. 441 

O processo da habilitação é summario, exposto por artigos em 

que se articula a qualidade successoria do habilitando, e sua identidade 

pessoal; e a sua preterição é nullidade insanavel. Dec. do Supr. Tr. de 15 

de Abril de 1831.  

ART. 442 

Da sentença que julga a habilitação cabe o recurso de 

appellação em ambos os effeitos. 

__________ 

OBSERVAÇÃO 

Sobre a materia d’este capitulo varias questões se tem agitado 

entre os praxistas, e de algumas d’ellas que podem ter interesse pratico, 

daremos noticia. 

É summario ou não o processo de habilitação? 

Mor. L. 6.° cap. 7.° n. 33 diz terminantemente, seguindo Mend. 

e Phœb. que o processo de habilitação tem replica e treplica. Per. e Sous., 

seguindo França e outros, diz que é summario. Alm. e Sous. Acç. summ. ex 

§ 311 não dá opinião decisiva e figura hypotheses em que o processo de 

habilitação deve ser summario ou ordinario; parece porem inclinar-se a que 

deva ser consoante á naturesa da acção principal. Seguimos no texto a 

doutrina de Per. e Sous. not. 337 e de Caet Gom. Man. Prat. cap. 3.° n. 8 
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que é a que mais está em voga. Na coll. de Arestos da Cas. da Suppl. existe 

um em que se decidiu ser o processo ordinario. 

Correm opiniões tambem diversas acerca de ser ou não 

essencial á deducção de artigos e mais tramites subsequentes, quando 

aliás o habilitando se ache habilitado em outro processo, embora não seja 

entre as mesmas partes. 

Per. e Sous., not. 762, citando Cabed.; Teix. de Freit. not. 

711, e Alm. e Sous. exec. § 30 e Acç. Summaria, § 312, seguindo Mor. L. 

6.° cap. 7.° n. 39, adoptam a negativa, pela regra de que acta inter alios 

non nocet. Esta regra porém, verdadeira em these, soffre muitas 

excepções de que os mesmos actos dão testemunho quando tractam dos 

effeitos das sentenças, e o proprio Alm. e Sous. Segundas linhas not. 572 

ns. 22 e 23 com muitas auctoridades, affirma que a sentença sobre 

filiação, estado de pessoas, idade, etc., proferidas com legitimo contradit-

tor, sem conluio ou negligencia, prejudicam e favorecem a todos. Silv. á 

Ord. L. 3.° tit. 811 § 3.° ns. 68 a 78 pr. diz que essas sentenças, nas 

quaes inclue as proferidas sobre a validade do testamento, fasem direito 

em toda a parte, principio este que, embora com diversas vistas, domina 

no Alv. de 24 de Jan. de 1771 § 3.° 

Se uma sentença ou o reconhecimento da qualidade succes-

soria em inventario, dá testemunho authentico de que A é successor de B, 

parece-nos fora de proposito ser necessario crear um novo processo de 

habilitação, mas que a simples exhibição d’esse titulo, embora sobre elle 

se ouça a parte contraria, deve ser sufficiente para continuar o processo a 

favor ou contra aquelles a quem esses documentos se refiram. 

Recusariamos só auctoridade a uma sentença inter alios na habilitação 

passiva, se ella se fundasse simplesmente na confissão da parte, por 

motivos que são intuitivos e prevenidos por Alm. e Sous. no lugar citado, 

e que foram adoptados na antiga Ref. Jud. Port. art. 631 paragrapho 

unico. O actual Cod. de Pr. Port. segue um methodo que nos parece 
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perfeitamente pensado. Nas habilitações passivas julga habilitado, sem 

outro processo, o herdeiro que exhibe sentença passada em julgado em 

qualquer processo que o reconheça como herdeiro do fallecido, ou aquelle 

que como tal tenha sido reconhecido em inventario (art. 343). Em 

qualquer d’estas hypotheses, o juiz examina estes documentos e se os 

acha provantes julga logo a habilitação. Nas habilitações activas o 

systema é diverso. Se ha habilitação activa julgada em qualquer processo 

entre as mesmas partes, não se admittiu discussão, e junto o documento 

está tudo feito; se não ha, e existe documento, como aquelles que são 

sufficientes para a habilitação passiva, o juiz manda ouvir a parte 

summariamente e decide logo, sem suspensão da execução. 

Só na falta d’estes elementos é que se procede á habilitacão 

por artigos. 

Vê-se pois que este codigo dispensa o processo commum, 

simplificando-lhe as formulas, quando a verdade é conhecida, emquanto 

que os nossos praxistas não o dispensam, e até levam a seu rigor a não 

admittir que deixe de se proceder á habilitação regular, mesmo á vista de 

certidão de habilitação julgada em outra causa, como se lê na not. 711 do 

Com. de Teix. de Freitas. 

O Cod. Fr. não determina formulas especiaes para a 

habilitação. Quando o credor originario deixou de o ser ou por morte ou 

por cessão de seu direito, o seu herdeiro ou a seu suecessor deve faser 

conhecer esta qualidade ao devedor e notificar-lhe por exemplo o julgado 

que o metteu na posse dos bens do defuncto, o testamento, ou o acto de 

doação ou cessão, ou o certificado do inventario em que elle assumiu a 

qualidade de herdeiro. Esta notificação compete a todos os representantes 

legitimos do exequente o que d’elle tem causa (ses ayants cause) o que 

comprehende os herdeiros, os legatarios a titulo universal, os cessionarios 

ou donatarios do direito. Dalloz. art. 545 ns. 18 a 21. 
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D’entre os nossos praxistas o unico que se aparta da regra 

geral, é Silv. cit. n. 27 que diz não ser necessaria a habilitação por artigos 

quando morre o executado, bastando mandar citar os herdeiros 

reconhecidos, devendo só proceder-se por artigos quando se habilitam os 

herdeiros do exequente. 

Questiona-se tambem se, nas acções reaes, tendo a cousa 

passado ao poder de um dos herdeiros do executado, por causa 

testamentaria ou legitima, será necessario habilitar só este ou todos os 

outros herdeiros, quando aliás a entrega da cousa tem de ser pedida só 

áquelle. As Ord. L. 3.° tit. 82 pr. e tit. 27 paragrapho fin. parecem, na 

generalidade das suas disposições, excluir semelhante contenda, quanto 

mais que a condemnação na entrega da cousa, importa sempre custas do 

processo, e quasi sempre rendimentos, e em contraposição muitas vezes, 

indemnisação de bemfeitorias; d’onde resulta interesse de todos os 

herdeiros na execução, e obrigação de comporem ao co-herdeiro o seu 

quinhão, se a cousa lhe foi adjudicada em acto de partilhas. 

Mor. L. 6.° cap. 7.° n. 51 discute esta questão com grande 

critica, concluindo, como conclue tambem Val. Consul. 38, que a pessoa 

do defuncto não se considera completamente representada senão pelo 

comparecimento de todos os herdeiros, qualquer que seja o interesse que 

a cada um toque na execução. 

Tem sido tambem assumpto de controversia se, quando uma 

das partes se apresenta a habilitar-se tendo por titulo um testamento, 

póde o adversario accusal-o de falso, nullo ou inofficioso. Não nos parece 

duvidosa a negativa, porque emquanto o testamento não foi julgado 

inefficaz pelos meios legaes, tem de ser reconhecido como titulo legal, e 

não é em um incidente que tem de se discutir semelhante caso. 

Circumstancias especiaes podem todavia dar-se em que a legitimidade 

das partes possa discutir-se na habilitação incidente, se pender questão 
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sobre a validade do testamento; e impossivel é prever aqui essas 

hypotheses, que estão em parte attendidas no texto. 

Ha uma Decis. do Supr. Trib. de 12 de Julho de 1853 em certo 

ponto singular. Diz que logo que os artigos de habilitação foram dedusidos 

e ninguem os contestou, sendo para habilitar tanto os AA. como os RR. e 

não tendo estes contestado, embora a sentença julgasse habilitados só 

estes, podia proseguir a causa, porque nem a Ord. L. 3.° tit. 2.° exige 

precisamente sentença que julgue a habilitação das partes para seguir a 

causa nos termos, quando estas juntam suas procurações, como de facto 

juntaram, não tendo havido entre ellas opposição alguma... 

Mui de industria evitamos o formula usada de diser habilitação 

de herdeiros empregada sempre por Per. e Sous. e outros, pois que, do 

contexto dos artigos supra, e principalmente da materia dos caps. 3.° e 

4.°, é bem claro que ha muitas hypotheses em que os directamente 

interessados na execução, quér activa quer passivamente, nem sempre 

são herdeiros do executado, e no entretanto precisa-se de habilitação em 

algumas das hypotheses senão em todas. 
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CAPITULO XIX 

Do concurso de credores do executado 

ART. 443 

Quando um ou mais credores do executado, protestam na 

execução ter direito igual ou melhor que o do exequente, para serem pagos 

pelo producto de bens penhorados, instaura-se o concurso de credores. 

ART. 444 

Supposto em regra não haja concurso senão quando os bens do 

executado não chegam para pagamento integral de todos os credores, casos 

ha todavia em que póde existir o concurso de preferencias sobre todos os 

bens penhorados ou parte d’elles, sem que o executado seja insolvente. 130 

ART. 445 

A prova do estado de insolvencia, quando esta circumstancia 

seja necessaria, póde ser feita por qualquer dos concorrentes, aproveita a 

todos e incumbe a qualquer d’elles. Cod. do Pr. Port. art. 933 §§ 1.° e 2.° 

 

                                                 
130 Não ha tractado algum que diga isto, pelo contrario todas ensinam ser condição 
essencial a insolvencia do executado devedor commum. 
É indubitavel porém que ha hypotheses em que póde haver concurso de credores 
disputando prelação sobre certos bens e seu producto, embora o executado tenha bens 
para pagar aos credores concorrentes. Póde dar-se conflicto entre credores hypothecarios 
convencionaes, e credores de hypotheca legal sobre determinados bens; póde dar-se 
quando ha dous credores hypothecarios sobre a mesma propriedade; póde dar-se 
quando ha mais de um credor privilegiado sobre a mesma cousa, e disputam a sua 
prelação sobre o producto d’essa cousa; póde dar-se finalmente em outras hypotheses. 
Assim o entendeu bem o Cod. do Pr. Port. art. 933 que diz:“ O concurso só tem lugar 
havendo privilegio ou hypotheca sobre os bens arrematados ou adjudicados, ou quando 
os bens do devedor não chegarem para pagamento de todos os credores ”. 
Abandonamos pois a definição de Per. e Sous. e a propria incripção do capitulo que 
achamos incorrecta, porque não se tracta exclusivamente do concurso de preferencias, 
podendo dar-se concurso sem que nenhum dos credores possa pretender preferencia ou 
primasia sobre outros, e apenas obter o rateio proporcional. Cor. Tel., Coelh. da Roch., 
Alm. e Sous. e outros, empregam a expressão concurso de credores, que tambem 
empregam o Cod. do Pr. Port. e o Francez. 
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ART. 446 

Só é admissivel o protesto antes da entrega do producto da 

arrematação ao exequente, ou antes da entrega da cousa arrematada por 

este para seu pagamento ou que lhe fôr adjudicada. Ord. L. 3.° tit. 65 pr. 

e tit. 91 pr. 

ART. 447 

Não é necessario este protesto quando a penhora foi feita em 

navio, e do registro do mesmo constar que está sujeito a divida 

privilegiada. Reg. 773 de 1850 art. 610. 

ART. 448 

Discute-se o concurso no processo em que se fez o protesto, 

devendo ser o primeiro que protestou o primeiro a dedusir os artigos de 

preferencia ou rateio, e assim por diante os que protestaram, 

contestando-se mutuamente, com replica e treplica, seguindo-se os mais 

termos ordinarios. Ass. de 17 de Março de 1792, Per. e Sous. not. 909. 

ART. 449 

Para dedusirem seus artigos, sob pena de lançamento e 

perdimento da prelação, devem ser citados os concorrentes a requerimento 

do exequente ou de qualquer que tenha interesse em promover o curso do 

processo. Dec. do Inst. dos Advog. em 22 de Abril de 1858. 131 

                                                 
131 Temos aqui divergencia. Per. e Sous. § 463 diz que devem ser citados todos os 
credores, e assim disem tambem Ramalho, e Teix. de Fr. na not. 846 correspondente á 
de Per. e Sous. n. 905. Todos elles citam a Ord. L. 4.° tit. 6.° pr. e § 1.° 
Poderia suppôr-se apenas obscuridade na phrase se o termo todos podesse referir-se a 
todos os que protestaram; mas a not. 905 torna bem claro que se exige a citação de 
todos os credores presentes e ausentes, conhecidos ou desconhecido. A Consol. Rib. é 
terminante. Ha n’isto confusão de idéas. A disposição da Ord. pr. e § 1.° não tem 
applicação porque ella tracta das vendas convencionaes, e acha-se actualmente 
substituida pelas disposições dos arts. 293 e seguintes do Reg. hypoth. e art. 10 da lei. 
Os §§ 2.° e 3.° da Ord. applicaveis á compra em hasta publica, não exigem a citação de 
outros credores senão os que protestaram por seu direito — sejam ouvidos esses 
credores diz ella. 
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ART. 450 

Accusada a citação e lançado o credor, se não dedusir os seus 

artigos de preferencia perde o direito ao concurso. 

ART. 451 

Instaurado o concurso por insolvencia, se constar que o devedor 

possue outros bens além dos penhorados e sobre que corre o concurso, 

proceder-se-ha á penhora d’elles a requerimento de qualquer credor, e o 

producto d’esses bens entrará no concurso. Arg. do Cod. do Pr. Port. art. 944. 

ART. 452 

Com o credor hypothecario exequente, só podem disputar 

preferencias outros credores que se apresentem com hypothecas inscriptas 

sobre o mesmo immovel, uma vez que não se prove a insolvencia do credor 

commum. Regul. 2453 de 26 de Abril de 1865, arts. 240 §§ 5.° e 292 § 3.° 

ART. 453 

No caso porém de insolvencia provada, podem quaesquer 

credores estabelecer concurso sobre a quantia que restar, depois do 

pagamento da divida hypothecaria, e sobre outros bens que hajam sido 

penhorados. Regul. cit. art. 240 cit. e L. 1237 de 24 de Set. de 1864 art. 5.° 

ART. 454 

N’este caso, a fórma do processo do concurso e os direitos dos 

concorrentes são regidos pelas disposições do Regul. de 25 de Novembro de 1850 

salvas as da Lei e Regul. hypoth., e de conformidade com o art. 283 d’este. 

                                                                                                                                                         
Alm. e Sous. § 485 relaciona nove especies de concursos, sendo o nono aquelle de que 
tratamos, como incidente nas execuções, e em relação a este diz que não se precisam 
editaes geraes, não devendo cumular-se solemnidades onde as leis não as exigem. 
É duvida muito antiga, e que não o deveria ser ainda, resolvida como está pela praxe 
reconhecida por julgados. Na nossa Cr. do For. n. 14 de 1859 citada por Orl. na not. 461 
do Regul. 737, já demos, como liquidada a questão. O Regul. 737 de 1850 adoptou esta 
doutrina. 
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ART. 455 

N’esta especie de concurso, a validade da escriptura de 

hypotheca, devidamente contractada e inscripta, só póde ser contestada 

por outro credor hypothecario que entre n’elle, e nunca por qualquer outra 

classe de credores; e a hypotheca produsirá sempre o direito prelaticio, 

emquanto não fôr rescindida ou annullada por acção ordinaria. Reg. cit. de 

26 de Abril arts. 240 § 6.° n. 5 e 292 § 3.°, Mart. Tor. not. ao art. citado. 

ART. 456 

Por vicio de fórma externa, ou falta ou nullidade das condições 

que a lei determina para que a escriptura de hypotheca prevaleça, póde 

ser atacada por credor de qualquer categoria que acuda ao concurso. 

Mart. Tor. cit. not. 27 ao art. 240 § 5.° do Regul. citado. 

ART. 457 

O credor que entende ter sido constituida a hypotheca em seu 

prejuiso, ou que por qualquer motivo é nulla, deve protestar no processo 

da execução, fasendo intimar o protesto ao credor hypothecario, contra o 

qual póde intentar a acção de nullidade. Mart. Tor. citado. 

ART. 458 

Os credores occupam no concurso a ordem seguinte: 

a) a Fazenda Nacional por divida de imposto predial, de 

transmissão ou outro qualquer, devido pela propriedade; 

b)  os credores de onus reaes; 

c)  os credores hypothecarios de qualquer especie; 

d)  os credores privilegiados os prelaticios; 

e)  os credores chirographarios com preferencia; 
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f)  os credores chirographarios de rateio. 132 

ART. 459 

As dividas provenientes de impostos têm precedencia absoluta 

sem dependencia de transcripção ou inscripção. Dec. n. 5581 de 31 de 

Março de 1874 art. 27 § 1.° e 7051 de 18 de Out. de 1878 art. 32, L. 

citada de 1864 art. 6.° § 4.° 

ART. 460 

Os onus reaes, preferem aos hypothecarios, tendo sido 

transcriptos antes do onus hypothecario, e desde a data da transcripção se 

aquelles foram constituidos por acto convencional; se porém o foram por 

disposição de ultima vontade antes de contrahido o onus hypothecario, 

preferem a este sem necessidade de transcripção ou inscripção. L. cit. art. 

6.° §§ 2.°, 5.° e 8.°, Reg. cit. arts. 261 e 264, Mart. Tor. not. aos arte. 6.° e 

8.° da lei, Consolid. das leis civ. art. 1270 § 16 nota. 

 

                                                 
132 No Cod. Com. e respectivos regulamentos e mesmo em alguns tractados, figura a 
classe de credores de dominio. O dono da cousa penhorada, que a reclama, não é um 
credor que vá disputar com os outros credores do executado, nem tem cousa alguma 
com o concurso para reclamar prelação. Pede o que é seu, e pede-o por meio de 
embargos de terceiro, sem a decisão dos quaes o concurso não póde instaurar-se, e nem 
na discussão d’estes os credores são ouvidos, a não ser o exequente. Coelho da Rocha § 
655 not. Este emprega a locução, credores em rasão de dominio que tambem adoptou 
Trigo de Lour. § 555. 
Do onus real póde nascer divida, como na emphyteuse, no usufructo, no legado de 
prestações ou alimentos, na antichrese e na especie de que resa o § 6.° do art. 6.° da 
Lei hypoth. e dá-se a prolação sobre os creditos hypothecarios se foram transcriptos. 
Se não forem transcriptos, e se apesar d’essa poderão dar primasia sobre outros 
credores no concurso, é questão que se acha exposta na nota de Mart. Tor. ao art 8.° da 
lei citada o na outra ao art. 256 do regulamento. 
Quer-nos parecer que os onus reaes segunda a lei actual que possam ser 
comprehendidos na letra e espirito da L. de 20 de Junho, e de que resulte divida do 
executado que possa classificar-se como privilegiada, entrará n’essa classe, quando não, 
deve entrar na classe dos chirographarios. A falta de registro assim como a de outra 
qualquer solemnidade póde desclassificar a divida, privando-a da prelação; não póde 
porem excluil-a do concurso. A hypotheca convencional não inscripta faz perder ao 
credor a prelação, não priva porém o credor de entrar no concurso, e se pela naturesa da 
divida fôr conhecido que ella proveiu de algum dos casos a que a Lei de 20 de Junho 
confere privilegio, não poderá negar-se-lhe, ou em caso contrario, negar-se-lhe o lugar 
que lhe pertença entre os credores chirographarios. 
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ART. 461 

Os credores hypothecarios de qualquer especie preferem uns 

aos outros pelas datas da inscripção ou especialisação das dividas, 

segundo a sua origem e titulo. L. cit. art. 2.° § 9.° Regul. art. 115. 

ART. 462 

Entram porém em concorrencia sem necessidade de inscripção 

ou especialisação, e sobre qualquer immovel do executado, as hypothecas 

legaes das mulheres casadas, as dos menores e interdictos, para terem 

preferencia desde as datas da respectiva constituição, sobre todas as 

hypothecas legaes ou convencionaes posteriores. L. cit. arts. 3.° e 9.°, 

Regul. arts. 115. 123, 136, 151 e 152. 

ART. 463 

O credor hypothecario tem, na fórma exposta, preferencia a 

todos os credores das classes que se lhe seguem, sobre o producto do 

immovel hypothecado e sobre os rendimentos que elle tiver produsido desde 

que foi sequestrado. L. cit. art. 10, Regul. arts. 243, 244 e 285 § 1.° 

ART. 464 

Exceptuam-se sómente os creditos provenientes das despesas 

e custas judiciaes feitas para a excussão do immovel hypothecado, as 

quaes serão dedusidas precipuamente do producto do immovel. L. cit. art. 

5.° § 1.°, Regul. art. citado.  

ART. 465 

Todos os direitos que a lei concede ao credor hypothecario por 

hypotheca convencional, competem aos cessionarios ou subrogados, se a cessão 

tiver sido feita em termos legaes. L. cit. art. 13, Regul. arts. 245 e 248. 
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ART. 466 

Pertencem tambem iguaes direitos ás sociedades de credito 

real pelos emprestimos qne fiserem sobre hypotheca. L. cit. arts. 13 e 18, 

Regul. Decr. n. 3471 de 3 de Junho de 1865, arts. 68 e seguintes. 

ART. 467 

Logo que não haja contestação attendivel sobre a hypotheca, 

ou decidida a que se levantar sobre as formalidades extrinsecas do 

contracto (arts. 454, e 455), o credor hypothecario deve ser pago da sua 

divida, continuando o concurso a respeito dos credores de outras classes. 

Arg. do art. 240 § 6.° n. 4 do Regul. n. 5453. 

ART. 468 

Depois das anteriores classes entram em concorrencia os 

credores privilegiados seguintes: 

1.° Os que concorrerem com dinheiro ou materiaes para a 

reedificação, reparação ou construcção do edificio, para que a respeito do 

producto das bemfeitorias, sejam n’elle primeiro graduados que outro 

credor que tenha privilegio sobre o producto do solo ou edificio antigo. L. 

cit. § 34. 133 

2.° O que concorreu com o seu dinheiro ou materiaes para a 

construcção do navio ou embarcação de qualquer especie, quando o 

credito estiver devidamente legalisado. L. cit. § 35, Cod. Com. art. 472. 

                                                 
133 Per. e Sous., Alm. e Sous. e outros entre os quaes a Consol. Rib. citam a respeito 
d’este e de outros privilegios actuaes, e antigamente hypothecas, a L. de 20 de Maio de 
1756, dedusindo d’ella varias illações que se leem principalmente na not. 911 do 
primeiro. 
Explica-se a referencia d’aquelles dous pela possibilidade de existir ainda no tempo 
d’elles algum credito subordinado á dita lei, que providenciava especial e exclusivamente 
a respeito da construcção das ruas de Lisboa, depois da catastrophe do terremoto, 
delineadas sob um plano determinado, havendo para esse fim providencias 
excepcionaes, que não têm nem podem ter valor algum actual, nem mesmo como 
elemento de interpretação. 



Monographia Juridica e Pratica das Execuções de Sentenças em Processo Civil 
 

 
 

217

3.° O que concorreu com o seu dinheiro para os aprestos e 

provisões do navio. Arg. da L. cit. art. 35, Cod. Com. art. 877 VI, Per. e 

Sous. not. 912. 

4.° Os operarios que concorreram com o seu trabalho para a 

construcção ou bemfeitorias na propriedade sobre que versa o concurso, 

por conta do proprietario, se as obras foram mandadas faser por este 

directamente, e não por empreiteiro a quem pagasse. L. cit. §§ 94 e 41, 

Alm. e Sous. §§ 569 e 575, Dig. Fort. 3.° art. 1247. 

5.° O que concorreu com o seu dinheiro para se romper e redusir a 

cultura qualquer terreno inculto, e o que vendeu ou emprestou as sementes e 

plantas, sendo o privilegio d’aquelle sobre o valor das bemfeitorias, e o d’este 

sobre o valor dosfructos. L.cit. § 36, Per. e Sous. not. 912. 

6.° O credor que emprestou o seu dinheiro para a compra de 

qualquer propriedade, constando da escriptura de emprestimo o destino, e 

verificada a compra posterior, para preferir sobre o preço da cousa 

comprada. L. cit. § 37. 

7.° O vendedor da propriedade sobre o producto d’ella, se não 

chegou a receber o preço. Arg. dos §§ 35 e 41 da L. cit., Dig. Port. 3.° art. 

1267, Alm. e Sous. § 580. 134 

                                                 
134 Temos aqui uma hypothese mui questionada e que devemos justificar. A L. de 20 de 
Junho não fez menção d’este privilegio, nem tinha motivo para isso, visto que vigorava a 
Ord. L. 4.° tit. 5.° § 2.° que concedia ao vendedor da cousa que lhe não tinha sido paga, 
e tendo-a entregue, o direito de a reivindicar do comprador ou de outro qualquer em 
poder de quem se achasse. Conservando o dominio, escusado era dar-se-lhe qualquer 
privilegio creditorio. 
Veiu porém o Alv. de 4 de Setembro de 1810 determinar que, fiando o vendedor o preço 
seja ou não por praso certo, tenha sómente a acção pessoal para pedil-o, e não possa 
haver a cousa vendida, por que lhe não fosse pago o preço no tempo aprasado, devendo 
entender-se que a concessão do espaço para pagamento, sem outra convenção, não 
importa mais do que não poder pedir o preço antes d’elle findar. 
O vendedor ficou pois redusido a credor simplesmente, e sem o direito de reivindicar 
concedido pela Ord. (Vide appendice.) 
Tracta-se pois de saber se este credor póde considerar-se privilegiado com o fundamento 
na L. de 20 de Junho. 
Per. e Sous. not. 912, consignando expressamente este privilegio, dá uma rasão 
palpavelmente contradictoria disendo: porque emquanto lhe não forem pagos conserva o 
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dominio, e cita a Ord. Mas se o dominio é d’elle, não é o credor que entre em 
preferencias, as quaes não podem recahir em bens que não sejam do executado. Se a 
propriedade está na massa, o que a vendeu tira-a d’ahi. Mas só poderia acontecer isto 
sob o dominio da Ord., e a rasão que dá Per. e Sous. não póde prevalecer vigorando o 
Alv. de 1810. 
É possivel que elle não tivesse ainda noticia do Alv. de 1810, pois embora se ignore a 
data da primeira edição das Prim. linhas, é mui provavel ser anterior, sendo de 1819 a 
segunda e posthuma. 
N’esta acha-se já citado o Alv. de 21 de Janeiro de 1809, mas é bem possivel que a 
noticia d’aquelle de 1810 só chegasse á metropole depois de largo espaço, estando em 
guerra com a França e tendo sido promulgado n’esta côrte, ou que aquelle que publicou a 
segunda edição, que é a unica conhecida, ignorasse a existencia d’este importante 
alvará. 
Como porém a Ord. deixava ao vendedor a opção entre rehaver a cousa vendida ou pedir 
o preço, é possivel que fosse n’esta hypothese que Per. e Sous., o considerasse 
privilegiado; mas em tal caso a rasão que dá não é exacta, e seria erronea depois do Alv. 
de 1810. 
Alm. e Sous. tractando dos casos comprehendidos na identidade da rasão do § 37 da L. 
de 20 de Janeiro, concede ao vendedor o direito de prolação, se este reserva o dominio 
ou se a cousa lhe ficou especialmente hypothecada, o que o collocaria na posição inferior 
aos privilegiados. 
Nota-se tambem a singularidade de citar tambem este escriptor a Ord. e conceder o 
privilegio no § 497, dando a mesma rasão que dera Per. e Sous. não mostrando 
conhecimento do Alv. de 1810, quando aliás no § 511 citára o Alv. de 8 de Agosto de 
1811, sendo portanto fóra de duvida que escreveu depois da promulgação d’aquelle. 
Corr. Tell. Dig. Port. art. 1267 (3.°) diz:  
 

se a reivindicação já não poder ter lugar porque o devedor 
adquiriu o dominio da cousa, a lei concede privilegio ao vendedor 
dos bens que não chegou a receber o preço, de requerer o seu 
pagamento pelo producto da arrematação d’esses bens. L. 22 ff. 
de hæridit. vel act. vend. Domat. L. 3.° tit. 1.° secç. 5.ª art. 4.°, 
Cod. Civ. Fr. art. 2103. No seu Comm. ao Decr. de 26 de Out. de 
1836 (L. hyt. port.), not. 25 diz: quando o dono de um predio o 
vende e o comprador lh’o não paga logo, este predio fica 
legalmente hypothecado á divida do preço por identidade de rasão. 
Arg. do § 41 da L. de 20 de Junho. 

Foi este o primeiro que tocou no verdadeiro ponto ou na verdadeira rasão, e entre nós 
seguiu-se-lhe Trig. de Lour. Dir. Civ. § 549. 
C. da Rocha § 658 diz’o mesmo sem dar identica rasão citando o Cod. da Sard. que Alm. 
e Sous. citára tambem. 
A Consol. Rib. não o admitte. 
Teix. de Fr. diz que não ha tal privilegio, a menos que não se argumente com a 
identidade de rasão. Rebouças fez-lhe a este respeito observações de grande peso, mas 
apesar d’isto, conservou-se firme, não negando todavia que havia analogia entre esta 
hypothese e a de quem empresta dinheiro para compra de predios rusticos e urbanos, e 
quem os vende á fé de preço, e que este credito só acha apoio na identidade da rasão do 
§ 41 da lei.  
Parece que isto seria bastante, mas não foi, pois conclue: felizmente a novissima lei 
hypothecaria não dá ao vendedor hypotheca tacita pelo preço não pago. 
É exacto; mas por não haver hypotheca segundo a lei, de sorte que este credor possa 
predominar sobre os credores privilegiados, não se segue, que não possa entrar na 
classe d’estes sob a bandeira do art. 41 do Alvará, não podendo negar-se a maxima 
identidade de rasão á que determinou outros privilegios expressos n’elle. 
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8.° O senhor do predio rustico ou urbano pelas dividas de 

alugueis ou rendas, em concurso sobre a propriedade penhorada e sobre o 

producto da qual ha esse concurso. L. cit. § 38. 135 

                                                                                                                                                         
A insistência de Rebouças importunava-o, e citou-lhe ainda o Av. n. 71 de 13 de 
Fevereiro de 1867.— Tracta-se n’elle de um official de registro, que levou a ignorancia a 
consultar se podia inscrever uma obrigação de divida proveniente de compra de terras, e 
o Av. diz-lhe que não, á vista do art. 4.° § 6.° da L. hypoth. que declara substancial á 
hypotheca voluntaria a escriptura publica. Parece que era bastante isto; mas cita 
tambem o Alv. de 1810 que não serve de cousa alguma para o assumpto, porque, se elle 
não exetisse, nem por isso a tal obrigação podia ser inscripta. 
A verdade é que ninguem sustenta nem póde sustentar a existencia de hypotheca legal 
nem tacita segundo a legislação actual ou antiga, o que se póde sustentar é que esta 
divida deve ser considerada privilegiada por força do art. 41 da lei. 
Ha n’este sentido muitos julgados, foi doutrina admittida no art. 621 do Regul. 737, e 
existe consignada em muitos codigos. 
A jurisprudencia francesa além do privilegio do art. 2103 do Cod. Civil, tem admittido até 
que o vendedor que perdeu ou não quiz exercer o seu privilegio, póde intentar acção de 
resilição da venda, e retomar o immovel de qualquer mão em que se ache. Exactamente 
o que dispunha o § 2.° da nossa Ordenação. 
A proposito do tal aviso, parece que alguem tem pretendido dar-lhe importancia a 
respeito d’este privilegio, como denuncia a nota de Mart. Tor. ao art. 5.° § 2.° da lei 
hypothecaria, que aliás tinha posto a hypothese no seu verdadeiro ponto de vista, na 
nota ao art. 4.° § 6.° da lei. 
 
135 Suscitam-se aqui diversas questões, que vamos expôr.  Per. e Sous. not. 916 limita o 
privilegio do senhor do predio urbano aos moveis que na casa existirem o ahi forem 
introdusidos pelo inquilino para seu uso e commodidade, e cita o Alv. de 24 de Julho de 
1793 e a Ord. L. 4.° tit. 23 § 3.° 
Alm. e Sous. § 554 segue a mesma opinião. 
Corr. Tell. Dig. Port. 3.° art. 1276, diz o mesmo, citando o Alvará e Silv. á Ord. L. 4.° tit. 
23 n. 24. 
A Consol. Rib. no art. 1445 § 5.° diz que tem privilegio o senhor dos predios rusticos e 
urbanos quanto aos foros, censos e alugueis, salvo a disposição do art. 1177, em que diz 
o mesmo que Per. e Sous. e citando o mesmo Alv. e Ordenação. 
Por muito respeito que tributemos a estes mestres, não recuamos ante o ousio de 
asseverar que erraram. Citam para tal asserção o Alv. de 1793, que declara o de 13 de 
Nov. de 1756, que regula as fallencias dos homens de negocio, e que portanto se refere 
exclusivamente a esta hypothese, e que tem tanto valor para o concurso de preferencias 
era materia civel, como teria hoje o nosso Regul. n. 738. 
A Ord. que citam não faz a limitação que se diz ao direito executivo do proprietario, 
permittindo pelo contrario que elle penhore ao inquilino que se achar na casa, ou que 
n’ella tiver alguma cousa. 
Teix. de Fr. not. 867 correspondente áquella de Per. e Sous., foi o primeiro que, 
permitta-se-nos a phrase vulgar que o uso tem cultivado, foi o primeiro que varreu a sua 
testada, disendo que a limitação do Alv. de 1793, como já tinha dito na Consol. das leis, 
vigorava só para o caso de fallencia, e é hoje substituido pelo art. 877 § 1.° do Cod. do 
Commercio. 
É esta a genuina hermeneutica. Não obstante, o mesmo Teix. de Fr. n’essa nota, e 
quando se refere ás rendas dos predios rusticos, seguindo Per. e Sous., limita o privilegio 
aos fructos n’elles produsidos, citando a L. de 20 de Junho, que não faz tal limitação, 
nem d’ella curou o Alv. de 1793, nem a Ordenação. 
Esta aberração de idéas provém, a nosso ver, directamente, da confusão que se faz mui 
frequentemente entre o direito que tem o senhor do predio de proceder executivamente 
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9.° O mesmo senhorio sobre os bens do sublocatario, se sobre 

o producto d’estes houver concurso. Ord. L. 4.° tit. 23 § 3.°, L. cit. § 41, 

Mor. L. 1.° cap. 4.° § 1.° n. 58.  

10. O senhor directo pelos fóros devidos pela propriedade 

penhorada, e independente de transcripção do onus real. L. cit. § 38 e L. 

de 24 de Setembro de 1864, art. 6.° § 2.° 

11. O inquilino ou arrendatario que fez na propriedade alugada 

ou arrendada bemfeitorias necessarias ou proveitosas, nos casos em que 

tem direito de exigir do proprietario a indemnisação d’ellas, augmentando-

lhe o valor, e na concorrencia d’esse valor. Ord. L. 4.° tit. 54 § 1.°, L. cit. 

§ 41, Alm. e Sous. § 570. 136 

12. O credor de fretes sobre as fasendas que foram 

transportadas em navio ou por outro meio de conducção, sobre o producto 

da cousa transportada ou condusida. L. cit. art. 39. 

13.  O credor de penhor. Teix. de Fr. not. 868 a Per. e Sousa. 

                                                                                                                                                         
contra o inquilino ou arrendatario para a cobrança dos alugueis, e o seu direito creditorio 
para se pagar d’elles em concurso de credores. 
O privilegio executivo é limitado, segundo a praxe, aos moveis que o inquilino tem na 
casa, talvez derivado das palavras da Ord. citada ou que n’ella tiver alguma cousa; o 
privilegio para receber os alugueis, integralmente, em concurso, não tem na L. de 20 de 
Junho, unica reguladora, limitação alguma, nem ha a minima rasão para que a houvesse. 
Seria até singularissimo que não indo o privilegio do senhor do predio, além dos moveis, 
e sendo estes de um valor insignificante, ou desproporcionado á divida de alugueis, se 
pagasse com isso ao proprietario, fosse a massa em concurso absorvida por outros 
credores privilegiados, e não lhe ficasse nem ao menos a possibilidade de ir concorrer 
pelo saldo com os credores de rateio. 
Alm. e Sous. § 551 entrega-se a distincções sobre os direitos do senhor do predio 
rustico, a respeito das rendas do ultimo anno ou dos anteriores, a respeito do privilegio 
sobre os moveis do arrendatario, e sobre o conflicto possivel entre o privilegio do credor 
que emprestou dinheiro para a cultura e sementes e o do senhor da terra. 
São tudo consequencias naturaes da confusão das idéas que notámos. Desde que a lei 
não faz limitação ao privilegio, e que o credito tem de recahir sobre toda a massa que é 
objecto do concurso, todas essas questões não têm valor algum. 
 
136 Entende-se que os predicados que, segundo a praxe, se exigem para que o locatario 
possa ter direito á retenção por bemfeitorias, e a que se refere Per. e Sous. not. 911 e 
n’outros lugares, tambem não influem no concurso, porque tem applicação sómente ao 
exercicio do direito executivo, e os direitos de retenção com suspensão ou sem ella. 
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E por fim todos os mais credores por dividas, que por força de 

identidade de rasão se acharem comprehendidas dentro do espirito da L. de 

20 de Junho de 1774, segundo as regras estabelecidas para assim julgar, 

pela L. de 18 de Agosto de 1769 § 11, L. cit. de 20 de Junho § 41. 137 

ART. 469 

Se na mesma classe ha mais de um credor, determina-se a 

preferencia pela prioridade da data da contracção da divida; se forem 

iguaes em data, entram em rateio proporcional. Alm. e Sous. cit., Per. e 

Sous. § 469. 

                                                 
137 A Consol. das leis civis, not. 14 ao art. 1270 § 9.° chegou a pôr em duvida se depois 
da lei hypothecaria estaria em vigor a disposição do § 41 da lei; cedendo porém ás 
observações de Rebouças, declarou que as acceitava por estarem de accordo com as 
regras da interpretação, e assim o seguiu na not. 865 a Per. e Sousa. 
N’essa nota, porém, diz Teix. de Fr.: “Supprimi o caso do emprestimo do dinheiro para 
compra de terras, ou de venda a credito, pelas rasões da nota ao § 3.° do art. 1270 da 
Consol. das leis civis”. 
Na nota anterior discutimos esta opinião a respeito do credor que vendeu e não recebeu 
o preço da cousa vendida. 
Como é que elle confundiu especies tão diversas, e como applicou ao emprestimo de 
dinheiro os mesmos argumentos que tinha empregado a respeito da outra, é o que não 
podemos explicar. Que o Alv. de 1810 e o Av. de 13 de Fev. tenham relação immediata 
com o credito do vendedor da cousa, comprehende-se, e já discutimos isto; mas que 
analogia haja entre essa especie e a do credor de dinheiro emprestado para a compra e 
reconstrucção, é difficil de comprehender. Concedido, por hypothese, que prevalecessem 
os argumentos a respeito do vendedor da cousa, estariamos mui longe de os applicar á 
outra especie: aquella omissa na lei, esta expressamente determinada n’ella. 
E ao passo que diz ter supprimido o caso de venda a credito e de emprestimo de dinheiro 
para compra de terras, diz ter generalisado, e effectivamente generalisa, fundado no art. 
41, as disposições da lei ao que emprestou sementes ao lavrador, e deixa os mais casos 
de emprestimos do dinheiro. Não concede privilegio ao que emprestou dinheiro para 
compra de uma propriedade, mas concede-o ao que o emprestou para a construir, para a 
reedificar, para arrotear a terra e redusil-a á cultura. 
E disendo isto na nota, deixa no texto — “o credor de dinheiro com que se creou, 
comprou-se ou se fez salvo o objecto da preferencia”! 
E para acabar de demonstrar a confusão de idéas em que laborava o distincto mestre, é 
que no proprio texto da Consol. sobre o qual houve a questão entre elle e Rebouças 
acerca do credito do vendedor da cousa, lá está figurando o credor de dinheiro 
emprestado para compra de terras, etc, que na nota a Per. e Sous. diz supprimir pelas 
rasões da nota ao art. 1270 da Consol. e onde não foi supprimida, nem tendo a nota 
relação alguma com a especie do texto do artigo citado da Consolidação. 
Procurar em abstracto hypotheses em que póde ser applicavel a identidade da rasão, é 
arriscar-se a cahir na censura que se fez a Alm. e Sous. e a outros; achamos, pois, 
conveniente limitar os casos aos que vão no texto, e que segundo as especies 
occorrentes se procurem descobrir as analogias segundo os processos criticos 
admissiveis, e os subsidios da hermeneutica. 
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Pagos os credores privilegiados entram em distribuição os 

credores chirographarios, pela forma seguinte:  

1.° Os que tiverem os seus creditos fundados em escripturas 

publicas. L. cit. art. 42. 

2.° Os que se fundarem em escripto particular de pessoa 

privilegiada. L. e art. cit. e art. 83 e Ord. L. 3.° tit. 59 § 15. 138 

3.° Os que tiverem sentença obtida em juiso contencioso, em 

causas ordinarias, controvertidas entre as partes, não bastando que as 

dividas tenham sido pedidas por libello, e que sobre elle haja producção 

de testemunhas, se forem confessadas pelas partes. L. cit. § 44. 

4.° Os que tiverem sentença condemnatoria de preceito, se a 

divida constava de escriptura publica ou particular de pessoa privilegiada, 

quér a confissão conste de processo em juiso contencioso, quér de auto 

conciliatorio. L. cit. de 15 de Maio de 1776 § 3.°, Consol. das leis civ. arts. 

883 e 838, Dig. Port. 3.° art. 1352, Teix. de Fr. not. a Per. e Sous. § 462. 139 

                                                 
138 Grande divergencia de pareceres n’este ponto, Ramalho, Trig. de Lour., a consol. Rib. 
art. 1448 § 2.° e outros de menos auctoridade querem que estes escriptos particulares 
exigidos para habilitação do credor ao concurso de preferencia sejam formulados pelo 
methodo ordenado na segunda parte do art. 31 da L. de 20 de Junho, e o mesmo Per. e 
Sous. é ambiguo na nota ao § 473. Corr. Tell. Dig. Port. 3.° art. 1352, Alm. e Sous. § 
263, e Teix. de Fr. art. 874 rejeitam essa interpretação, e muito bem, porque a 
necessidade de testemunhas e reconhecimento do tabellião refere-se exclusivamente aos 
titulos constitutivos da hypotheca (hoje proscriptos), e não aos de simples 
reconhecimento de divida, que continuam a equivaler a escriptura publica, segundo o 
preceito da Ord. L. 3.° tit. 59. 
 
139 Tambem não ha concordancia do pareceres, querendo alguns que haja só duas 
classes, isto é, as escripturas publicas e os titulos equivalentes, legitimados com 
sentença, como se lê na Consol. Rib. art. 1448, em Ram. e Trig. de Lour. § 560. 
Per. e Sous. § 473, Alm. e Sous. e Dig. Port. seguiram a classificação do nosso texo, que 
Teix. de Fr. segue tambem na Consol. art. 835 e nas notas a Per. e Sous. § 465.— É esta 
a verdadeira doutrina, á vista dos §§ 42 e 44 da L. de 20 de Junho, combinado com o 
Alv. de 15 de Maio. 
E não ha duvida que um credor póde sel-o sem que da sua divida tivesse primitivamente 
escriptura publica ou particular, derivando seus direitos de outra qualquer origem ou 
causa de pedir; e desde que elle tem uma sentença em juiso controvertido, nas 
condições da lei, é evidente que essa sentença o habilita para entrar no concurso e 
occupar n’elle a categoria que lhe competir. 
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ART. 470 

Estes credores preferem uns aos outros pela prioridade das 

datas das suas dividas. L. cit. § 42, L. de 22 de Des. de 1761 tit. 3.° § 13, 

Consol. das leis civ. art. 834. 

ART. 471 

Em igualdade de datas, e se o activo do concurso não chegar 

para serem pagos integralmente, deve haver rateio entre esses credores. 

 

 

                                                                                                                                                         
Entendemos dever addicionar-lhe a que posemos em ultimo lugar. Entre Rebouças e 
Teix. de Fr. houve disputa a respeito da analogia que podia haver entre sentença de 
preceito, e conciliação verificada, parecendo este inclinado a acceitar a censura d’aquelle, 
dando como rasão que não póde tolher-se ao devedor a faculdade de confessar a divida 
conciliando-se com o credor, que não póde rejeitar essa confissão, e que terá de intentar 
uma acção inutil; admittindo porém que esta rasão alcança tambem as sentenças de 
preceito, conclue em não admittir a distincção que a lei não faz, o que ninguem portanto 
póde faser. 
Mais tarde porém, na not. 877 a Per. e Sous. declara ter modificado a sua opinião e 
excluir as conciliações verificadas, isto é, não as equiparar ás sentenças de preceito. 
Se a intenção manifesta da lei foi evitar que pelo conluio entre ura falso credor e o 
executado, fossem prejudicados os verdadeiros credores, e se esse conluio é tão possivel 
e facil por meio de uma confissão em acto conciliatorio como em juiso contencioso, 
parece-nos que a distincção a que o douto adversario de Rebouças se submetteu não 
parece sustentavel. 
Se não póde tolher-se ao chamado á conciliação o direito de confessar a divida, não póde 
tolher-se tambem que o faça em qualquer estado do processo contencioso; se a 
confissão em acto conciliatorio produz titulo com execução apparelhada, a confissão em 
qualquer estado do processo faz prova absoluta, põe fim á causa, dispensa a sentença, e 
exige apenas o preceito de solvendo, mandando-se logo passar mandado pelo pedido. 
Ord. L. 3.° tit. 66 § 9.° 
Se parece duro e até singularissimo, que se obrigue o credor que obteve confissão do 
devedor em acto conciliatorio, a não faser uso d’elle e a inutilisar um acto para o qual foi 
instituido o juiso de paz, a mesma rasão se dá, e talvez ainda com mais força, a respeito 
d’aquelle que não se tendo conciliado, mais avisado depois, entendeu dever pôr termo a 
um pleito confessando a divida no correr do processo. 
Se a lei é talvez de um rigor injustificavel não admittindo á preferencia a sentença de 
preceito, ainda que os credores provem aliunde a verdade da divida, como ella diz, 
obrigando-os a intentar nova acção depois de terem já a condemnação do devedor, não 
é motivo para faser excepção em favor da conciliação verificada, avantajando-a á 
sentença de preceito. 
Entendemos porém que, desde que a confissão em acto conciliatorio seja fundada em 
titulos d’aquelles que preservam as sentenças de preceito da proscripção que a lei lhes 
inflige, isto é, sendo fundadas em escriptura ou titulo equivalente, segundo a lei, devem 
gosar da mesma prerogativa; e de conformidade com estas idéas redigimos o texto. 
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ART. 472 

Se pngos estes credores ainda o activo não ficar esgotado, 

entram em distribuição todos os mais credores por titulo particular ou por 

condemnação de preceito. L. cit. § 43. 

ART. 473 

Entre estes credores não ha preferencia nem de divida nem de 

data e recebem o que restar pro rata L. e paragrapho citado. 

ART. 474 

Se ao concurso vierem credores pessoaes do executado e 

outros que o sejam de alguem de quem o devedor commum herdasse, 

aceitando a herança a beneficio de inventario, separam-se os patrimonios, 

para os credores serem pagos pelos bens d’aquelle a que pertencem as 

dividas. Alm. e Sous. § 634. 140  

ART. 475 

Se o credor de maior quantia a quem o predio tenha sido 

adjudicado, fôr preferido na sentença que julgue as preferencias, por 

outro credor de menor quantia, ao qual não possa ser adjudicado o predio 

pela desproporção da divida, nos termos da L. de 20 de Junho, e se o 

adjudicatario não depositar a importancia d’esta divida, adjudicam os 

rendimentos ao credor da divida preferida até á extincção d’ella, e depois 

                                                 
140 Disemos se o herdeiro tiver acceitado a herança a beneficio de inventario, porque de 
outra sorte não é admissivel semelhante separação, tendo-se confundido no herdeiro 
ambos os patrimonios. É isto o que ensinam Per. e Sous. not. 938 e Alm. e Sous., Mor. L. 
6.° cap. 9.° n. 66. A separação em absoluto como querem alguns, e com as limitações e 
applicações que indicam por exemplo Trigo de Lour. § 552, dedusidas do Dir. Rom. não 
estão em uso. 
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passa-se carta de adjudicação ao credor adjudicatario. Cor. T. Man. do Pr. 

Civ. § 458. 141 

                                                 
141 Per. e Sous. § 462 diz que o credor preferente deve habilitar-se com sentença e 
penhora, citando a Ord. L. 3.° tit. 91 § 1.°, accrescentando porém na nota que o credor 
que não poder proceder á penhora deve protestar em tempo, e tal protesto lhe 
aproveita. 
Teix. de Fr. conservou o texto, que outros têm seguido, excepto a Consol. Rib., que o 
abandonou. 
Entre os antigos Alm. e Sous. foi o primeiro que se collocou em opposição, e depois d’elle 
Corr. Telles. 
Diriamos peremptoriamente que os seguiamos sem entrar em justificações, contentando-
nos com o que diz aquelle no § 530, se não tivessemos contra a opinião d’elle uma 
sentença confirmada na instancia superior; sentença que foi proferida por um juiz de 
merecida nomeada, e na qual este magistrado fez uma critica rigorosa da opinião de 
Alm. e Sous., atacando-a de frente e com vigor, como quem reconhece ter de luctar com 
a auctoridade de um grande nome. Obriga-nos este facto a entrar em pormenores, 
começando por transcrever a sentença, que diz assim: 
 

Vistos estes autos, etc. Despreso os embargos de fl., por sua 
materia velha, discutida e despresada, completamente 
improcedente, não só quanto a habilitação ao concurso, como pelo 
que respeita ao direito que pretendem os embargantes a 
preferencia ou rateio. Com effeito, a  sentença embargada, 
considerando a penhora como condição essencial para habilitação 
ao concurso de preferencia ut fl. 205, adoptou a doutrina do sabio 
Per. e Sousa, fundada na Ord. L. 3.° tit. 91, geralmente seguida e 
ensinada pelos praxistas mencionados na not. 904 ao § 462 das 
Prim. Linh, civ. d’aquelle Jcto. A opinião singular de Alm. e Sousa, 
invocada pelos embargantes, não póde prevalecer; tanto mais 
quanto pecca pela base a argumentação do mesmo Jcto. A L. de 
22 de Desembro de 1761 no tit. 3.° § 13 não revogou a Ord. do L. 
3.° tit. 91 na parte em que é exigida  a penhora como condição 
essencial para o concurso de preferencia, mas sómente revogou a 
preferencia que o § 1.° da mesma Ord. determinava em virtude de 
penhora; preferencia que aliás não reconheceu a sentença 
embargada, nem sustenta Per. e Sousa. Semelhante Lei de 1761, 
longe  de dispensar as penhoras, até as suppõe sempre existentes, 
mandando somente que não se graduassem mais as preferencias 
pela prioridade das penhoras (textuaes palavras); e só no § 14 é 
que, tratando do concurso com a fasenda publica, dispensa a 
penhora, determinando que bastava n’esse caso que os credores 
se apresentassem com titulos legaes: o que é excepção á regra 
geral da Ord. L. 3.° tit. 91, que n’esta parte, só quanto a este caso 
especial, se póde considerar revogada (vide Perd. Malheiros, Man. 
do Proc. dos Feitos, not. 260 ao § 123 á pag. 61, e appendice á 
pag. 64, onde vêm integralmente transcriptos os §§ 13 e 14 da 
citada L. de 22 de Desembro de 1761). 

O auctor da Consol. das leis civis, no mesmo lugar citado pelos 
embargantes, not. 1 ao art. 1269, assim entende esta lei, e só 
falta da revogação da citada Ord. quanto á graduação da 
preferencia. O art. 839 do mesmo auctor não rege a especie 
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sujeita e foi invocada sem o menor fundamento nos embargos de 
fl. 

A seguir-se a opinião de Alm. e Sousa, invocada pelos  
embargantes e exarada nos §§ 528 e 529 do Trat. de execuções, 
então nem sentença seria mais exigida, como tambem ensina o 
mesmo Jcto. no § 530 da dita obra; e no fôro commum ninguem 
sustentará semelhante opinião. 

O proprio Paula Baptista, praxista moderno, que tambem entende 
que a penhora deve ser dispensada, fundando-se todavia em 
motivos diversos do invocado por Alm. e Sousa, sustenta que a 
sentença é necessaria, e não considera revogada a Ord. L. 3.° tit. 
91, emittindo sua opinião individual quanto á inutilidade da mesma 
penhora; confessa estar em opposição a quasi todos os 
escriptores, como se vê na not. 1 ao § 194 do seu Tract. Theor. e 
Prat. do Proc. Civil. 

Assim decidindo, e despresando, como despresado tenho os 
embargos de fl., confirmo a sentença embargada por seus 
fundamentos, e condemno os embargantes nas custas. Publique o 
Dr. juiz municipal. 

Vassouras, 14 de Agosto de 1876. — Bento Luiz de Oliveira Lisboa. 

Começaremos por ponderar com Alm. e Sous. que, segundo a Ord. cit., a penhora não 
era exigida securitatis causa, mas como rasão de preferencia, e a falta d’ella, 
considerada como acto de negligencia do credor prelaticio, importava a perda do 
privilegio se outro credor vigilante se adiantava em faser penhora.— E o que decorre das 
palavras textuaes da Ord.: porque em este caso, pois não foi negligente, não lhe será 
imputado não faser execução ao tempo que devia, pois a não pôde faser pelo 
impedimento que lhe sobreveio. A falta de penhora não produsia pois outro effeito senão 
o de faser perder a prelação ao credor prelaticio, quando deixara tomar o passo a outro 
que o não era. 
A L. de 22 de Des. de 1761 § 13 tit. 3.° manda que se não possam mais graduar as 
preferencias pela prioridade da penhora, pelos inconvenientes que a experiencia tinha 
mostrado nascerem d’ahi; e se a Ord. exigia a penhora como elemento ou condição 
indispensavel para a prelação e foi revogada; segue-se fatalmente que a penhora é uma 
absoluta inutilidade, visto que não dá nem tira precedencia, nem póde ser premio ao 
credor vigilante, nem pena ao credor negligente. (Vide appendice.) 
O § 14 da lei, não faz só a favor da fasenda publica a excepção de dispensal-a da 
penhora, nem tal se deprehende da sua letra ou espirito, o que ella fez foi, como 
corollario da revogação que fisera da Ord., determinar como se havia de habilitar, não 
fallando mais em penhora. 
É ainda de notar que esse concurso accidental previsto na Ord. não tem rigorosa analogia 
com o concurso de credores regulado pela L. de 20 de Junho, que assentando na regra 
mais commum do estado de insolvencia do executado, regula a distribuição do activo 
pelos credores segundo as suas diversas categorias, entrando n’ella quér tenham 
privilegio quér não, ao passo que as disposições da Ord. tem caracter diverso. 
É necessario não esquecer que Ord. L. 3.° tit. 91 não prevê as hypotheses de concurso 
regulado por aquella lei, e apenas o caso de ter o executado mais de um credor, e um 
d’estes a quem era por direito primeiro obrigado, determinando que se este requerer que 
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se faça execução nos bens do devedor por sua obrigação dever preceder ao outro, 
conforme a direito não lhe seja recebida essa rasão se o outro foi mais diligente. 
Esta é a hypothese da Ord., e não deve argumentar-se com ella para o concurso actual 
ordenado pela Lei de 20 de Junho, que não dá nem tira privilegios a qualquer credor por 
ser mais solicito do que outro.— A prelação nasce do titulo de divida, e não se perde quér 
haja quér não penhora por parte do credor menos graduado.— Foi isto o que a L. de 22 
de Des. determinou, e nada mais, e como a penhora produzia aquelles effeitos, é logico 
que não servindo para isso é uma suprefluidade. 
Assentado, pois, como dissemos, que a penhora não tinha outro fim senão o de proteger 
o credor solicito, e repellir o indolente que se o não fosse teria prelação, revogada esta 
disposição, o que significa a necessidade da penhora? 
Segundo a Ord. L. 3.° tit. 86 a penhora tem por fim segurar o pagamento do exequente 
pelos bens penhorados, tirando-os do poder do executado e entregando-os á guarda da 
justiça; mas, desde que ha protestos de concurso é por que necessariamente a cousa 
penhorada já foi depositada, e accumular penhora sobre penhora em uma só cousa, e 
que pelo facto do protesto não póde mais ser entregue ao exequente ou levantada por 
este, sem sciencia do credor que protestou, não passa de uma prodigalidade de 
formulas, que não tem por si nem a letra nem o espirito da lei, nem o da boa rasão. 
Se a Consol. das leis, como diz a sentença, só falla da revogação da Ord. em quanto á 
preferencia, não se segue que deixe substituir a necessidade da penhora, desde que 
cessou a prelação que d’ella derivava.  
Diser que o art. 839 da Consol. não tem applicação á especie, é uma argucia porque, 
desde que ahi se trata de credores de concurso, qualquer que seja a categoria, é 
evidente que se ha necessidade de penhora para um a deve haver para todos. 
A L. de 20 Junho, que não alterou a L. de 1761, em disposição alguma, deixa entrever a 
necessidade da penhora em relação a concorrente de qualquer categoria, nem que a 
diligencia ou indolencia de qualquer credor é predicado para classificação de creditos. 
Paul. Bapt. affirmando a desnecessidade das penhoras que considera apparatosas 
chimeras ou futilidades por excellencia que não se fundam nem no texto nem no espirito 
da Ord. como falsamente disem aquelles que a seguem e ensinam, não confessa, como 
diz a sentença, estar em opposição a quasi todos os escriptores. 
E se tal asseverasse enganava-se. 
Não mencionando os praxistas anteriores á L. de 1761, por que esses necessariamente 
teriam de sustentar a indispensabilidade da penhora, pois que a Ord. a exigia como 
condição essencial da prelação, de todos os que depois d’esse alvará escreveram, e que 
no foro gosam o predicamento de praxistas, Per. e Sous, exige a penhora, vindo logo 
Alm. e Sous. que a dispensa, dando a rasão do seu parecer. Seguem-se depois Corr. Tell. 
que o acompanha no Dig. Port. e mais tarde no Man. do Proc. Civ. escripto depois da Ref. 
Jud. de 1841, disendo n’elle que a deficiencia d’esta, não dispensa de recorrer á 
legislação e aos praxistas antigos para lhe supprir as lacunas, declara no § 453, que não 
é necessaria a penhora. 
Dos nossos que demais auctoridade gosam, a Consol. civ. já vimos o que diz; a Consol. 
Rib. não exige a penhora; Trigo de Lour. § 551 n. 2 tambem não a considera 
indispensavel; e Ramalho tractou esta materia tão superficialmente que não lhe 
subministrou luz alguma, parecendo antes tel-a abandonado. 
É pois claro que, se Paula Baptista tivesse dito que se achava em desaccordo com a 
maior parte dos Jctos., como diz a sentença, teria dado prova de ignorancia. O que as 
expressões d’elle accusam é uma certa asperesa, talvez proveniente de alguma questão 
forense em que figurasse como advogado, em que se visse contrariado e talvez vencido, 
porque lealmente o predominio das opiniões de Per. e Sousa, aliás benefico, porque na 
maior parte dos casos são de grande peso, e a quasi absoluta pobresa das reformas 
forenses, lhe tem grangeado foros de lei, e os que depois d’elle têm escripto sobre 
processo, pouco mais têm feito do que copial-o, exceptuando Alm. e Sousa. 
Accresce que, se a sentença que posemos em discussão foi confirmada em segunda 
instancia, outras ha que resolveram o contrario, como infelizmente so tem dado a 
respeito de outras hypotheses ventiladas em concursos, rasão por que temos sido parco 
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ART. 476 

Para a admissão do credor ao concurso e a disputar n’elle o 

seu direito, e a receber o que lhe pertença, não é essencial que elle tenha 

feito penhora nos bens ou dinheiro sob que versa o concurso. Alv. cit. de 

1761, Alm. e Sous. § 529, Consol. Rib. art. 1747.  

ART. 477 

A sentença não é necessaria quando a divida se fundar em 

escriptura publica, ou titulo a que em direito se dá a mesma força. 142 

                                                                                                                                                         
em citar arestos, porque para tudo os encontrariamos; tal tem sido a anarchia de 
julgados, que querel-os seguir seria ficar completamente desorientado. 
E não somos nós os unicos que soffremos d’esse mal, embora com maior gravidade nos 
afflija; porque, estudando os commentadores do Cod. Fr., deprehende-se que apesar das 
previsões mais meditadas, formigam alli especies imprevistas, com diversidade de 
resoluções. 
A multiplicidade das relações juridicas produsidas necessariamente pelas incessantes e 
progressivas manifestações da actividade humana, não tem sido acompanhada pela 
necessaria adaptação de leis que acompanhem de perto a evolução, e por isso os 
Codigos que ha meio seculo pareciam previdentes, acham-se distanciados fatalmente. 
Que diremos nós, regidos por uma legislação de mais de um seculo, e creada para 
abranger uma acanhada esphera de relações juridicas? 
Eis um julgado: 
Bento José de Oliveira e sua mulher.  
José Ferreira Cardoso & C.ª e outros. 
Relator, Sr. Des. Andrade Pinto. — Revisores, Srs. Des. X. de Brito e Camara. 
Considerando que os embargantes procuraram tornar effe-ctiva a penhora nos bens do 
executado, e não pôde ser esta real e filhada, isto é, com effectiva apprehensão de bens, 
como disem os praxistas, por opposição do executado, que declarou estarem todos os 
seus bens penhorados na execução promovida pelo credor Joaquim Breves, como se vê 
dos autos a fls. 122 v. e 124, e esta circumstancia aproveita aos embargados, tanto mais 
que os embargantes, reveis nas causas principaes, nada allegaram contra os mandados 
de penhora a fls. 121 v. e 123, e para o concurso de prelação não é essencial a penhora, 
bastando que os credores se legitimem com sentença, como ensinam Alm. e Sousa, 
Tract. sobre as execuções § 530, e Paula Baptista not. 1.ª ao § 194, e é pratica no juiso 
commercial, em virtude do art. 612 do Decr. n. 737 de 25 de Nov. de 1850; 
Em vista da irrelevancia da materia dos embargos de nullidade á execução da sentença 
de fl. 397, dedusidos do fl. 848 a fl. 855, despreso os mesmos embargos e mando que se 
expeça mandado de levantamento, em favor dos embargados, da quantia depositada 
pela remissão a fl. 786, e carta de adjudicação dos bens não remidos, pagos os devidos 
impostos, e condemno os embargantes nas custas.  
Villa de Mangaratiba, 18 de Agosto de 1875.—Ernesto Julio Bandeira de Mello. 
Julg.—Confirmou-se a sentença appellada por seus fundamentos. 
 
142 Eis uma outra questão importantissima, que tem motivado muitas discussões, que 
apesar d’isso se póde considerar ainda litigiosa, e a respeito da qual ninguem sem 
fatuidade póde considerar seguro o seu juiso. 
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Para discutil-a é mister pôr de parte todos os praxistas anteriores ao Alv. de 1761, pois 
que todos os que escreveram sob o regimen da Ord. tit. 91 de certo quo não podiam 
dispensar a sentença, visto ser indispensavel a penhora que lhe é consequencia. Só 
podem pois ser chamados á auctoria os que escreveram depois d’aquelle alvará e das leis 
posteriores. 
Este alvará sendo de excepção, é contrario ás regras da hermeneutica applical-o 
extensivamente, e a L. de 20 de Junho não resolve a especie de um modo que não 
possam n’ella achar argumentos os que entendem ser dispensavel a sentença e os que 
seguem opinião opposta. 
Pela nossa parte quer nos parecer, que a analyse das disposições d’esta lei protege mais 
aquelles. A disposição do § 43, unico em que falla em sentença, é manifestamente 
restricta, e em todos os mais artigos essa lei não faz a menor referencia a sentenças, 
antes pelo contrario encerra disposições em que seria absurdo exigil-a, como por 
exemplo no § 40. 
Se consultarmos a novissima legislação, encontramos tambem  mais de um caso em que 
credores de certa classe podem correr ao concurso, e em que seria absurdo exigir-lhes a 
habilitação com sentença. 
A disposição do art. 240 § 6.° do Regul. hypoth. determina que o credor hypothecario se 
considera habilitado para o concurso, simplesmente com o seu titulo inscripto, nos casos 
de fallencia e da insolvencia do devedor. Esta disposição é manifestamente relativa ás 
hypothecas convencionaes, e não a qualquer outra não convencional, e portanto não 
comprehende as hypothecas legaes das mulheres casadas, menores e interdictos. 
Ora, podendo ser estas hypothecas geraes, podendo não estar especialisadas, e valendo 
contra terceiros sem inscripção, segue-se, que os credores munidos d’estas hypothecas, 
não estão comprehendidos na excepção do § 240 do Reg., e que a ser absolutamente 
indispensavel a sentença como habilitação para o concurso, a mulher casada deve 
apresentar-se munida de sentença, o menor e o interdicto com sentença contra os seus 
tutores ou curadores, contra o pai ou mãe nos casos do art. 3.° da lei. E o mesmo póde 
diser-se a respeito de todos aquelles que tenham hypothecas legaes quér geraes quér 
especialisadas. 
Basta meditar um pouco sobre o assumpto para com-prehender, que a exigencia 
absoluta da sentença para poder todo e qualquar credor vir a concurso disputar 
preferencia, dará muitas veses resultados absurdos. 
Repetindo o que na nota anterior dissemos: depois da promulgação da L. de 20 de Junho 
o primeiro praxista é Per. e Sous. que exige a sentença citando a Ord. L. 3.° tit. 91 que 
indubitavelmente a exigia. 
Segue-se-lhe Corr. Tell. Dig. Port. art. 1359 vol. 3.° que adopta o opinião d’estc, disendo 
na nota — aliter Per. e Sous. 
D’ahi por diante os escriptores portugueses tiveram de submetter-se á legislação da Ref. 
Jud. e do Decr. de 26 de Outubro de 1836 que creou o registro hypothecario. 
Entre nós, não fallando nos copistas sem auctoridade, Trig. de Lour. exige a sentença 
variando de citação porque cita a Ord. L. 4.° tit. 6.° § 1.° que não vêm ao caso, e a L. de 
20 de Junho, sem indicar onde. 
A Prax. Bras. de Ram. e a Pract. civ. tit. 10 §§ 4.° e 408, exigem a sentença, citando a 
Ord. tit. 91, e Mor. Já sabemos o que valem estas citações. 
Para acabar de confirmar que não estamos procurando duvidas onde realmente não as 
ha, citamos o que diz uma decisão do Supr. Tr. de 23 do Maio de 1873 e que é a 
seguinte: 
 

Porquanto a disposição da Ord. L. 31 tit. 91 exigia que para o 
credor poder entrar em concurso se legitimasse com sentença, 
disposição que continuando a ser observada ainda depois da L. de 
20 de Junho e 22 de Des. de 1761 não obstante auctorisadas 
opiniões em contrario, foi alterada pelos Reg. Comm. e 
Hypothec.... 
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ART. 478 

Da sentença que julga a distribuição e graduação dos 

credores, cabe o recurso de appellação em ambos os effeitos. Ord. L. 3.° 

tit. 73 pr., Per. e Sous. not. 940. 

__________ 

 
                                                                                                                                                         
Alm. e Sous., segundo se deprehende do final da nota ao § 531, confirmada no art. 625, 
entende, á vista das expressões do art. 43 da L. de 1774, que a sentença é só exigivel 
quando a divida assenta em titulo particular ou sentença de preceito, pois que 
assentando ella em acção ordinaria obtida em juiso contencioso póde abrir a porta para 
collocar o credor na categoria dos privilegiados ou dos chirographarios com direito 
prelaticio. No § 629 torna a insistir em que só para os credores d’esta classe a lei exige 
sentença como habilitação para entrar no concurso. 
Como simples informação damos noticia de algumas decisões do Supr. Tr. que tem 
relação com a materia. 
10 de Setembro de 1830.— Que as sentenças são de confissão sem legitima disputa, 
sendo particulares os titulos, porque segundo o Alv. de 15 de Maio de 1776, lhes falta a 
condição de serem as assignaturas das tres testemunhas reconhecidas por tabellião que 
as visse assignar. 
22 de Agosto de 1854.— Que a lei de 22 de Des. de 1761 não revogou a Ord. L. 3.° tit. 
91, senão na parte em que estabelecia para a preferencia a prioridade da penhora, sem 
que todavia a dispensasse. 
24 de Abril de 1858.— Que não póde admittir-se credor sem sentença. 
22 de Agosto de 1873.— O credor de dividas de sustentação de operarios e trabalhadores 
ruraes, tem preferencia sobre o chirographario. 
20 de Março de 1875.— Não ha lei que dê preferencia aos honorarios de advogado. 
Alm. e Sous., tractára esta questão no § 576, e a sua conclusão que achamos cordata, é 
que devem ter essa preferencia ou privilegio, quando os honorarios provieram de 
questões em que intervieram para a recuperação dos bens sobre que versa o concurso. 
 Na nota a esse mesmo paragrapho extende-se o privilegio aos honorarios do curador do 
executado ausente, de herança jacente, ao administrador dos bens do concurso, e ás 
despesas feitas com elles. 
Contesta, contra Salg. o privilegio dos medicos e phar-maceuticos, porque não vê lei que 
lh’o conceda, e não póde forçar o seu discurso a comprehender essas dividas por 
identidade de rasão nos termos da L. de 20 de Junho. 
A gratificação ao depositario dos bens penhorados, e as despesas feitas com elles, de 
certo que devem ter preferencia ás dividas de outros quaesquer credores. 
Emquanto ás execuções hypothecarias, a nossa lei não é explicita: mas como no § 1.° do 
art. 5.° emprega o termo generico despesas, não póde haver duvida de que n’ellas sejam 
comprehendidas as que resultaram do deposito. 
A materia d’esta nota emquanto á indispensabilidade da sentença tem sido assumpto de 
tantas questões e desde tão longa data, que já no Rel. do Min. da Just. de 1866 se 
denuncia esta desagradavel controversia, accusada polo Cons. Presid. do Supr. Tribunal. 
Apesar d’isto nem o governo ainda teve tempo de provocar um acto legislativo que 
posesse termo a esta e outras questões, e nem o Sup. Trib. ao conhecimento do qual 
chega a cada passo esta divergencia de julgados, e outras a que n’esta obra temos tido o 
ensejo do faser referencia, quiz ter a gloria de tomar Assentos como lhe faculta o 
previdente Decr. n. 2684 de 23 de Outubro de 1875, que é ainda letra morta. 
Em compensação repetem-se as decisões contradictorias sobre identicas hypotheses. 
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OBSERVAÇÕES 

A ponto de concluir o nosso trabalho depara-se-nos umas das 

phases mais difficeis e complicadas do processo de execução. 

Quem superficialmente estuda este assumpto, ou o conhece 

apenas pelo empirismo da praxe, mal suspeita as difficuldades que 

encerra sob o regimen do uma legislação cheia de mysterios e lacunas, 

infestada de contradicções e eivada de vicios de interpretação. 

Labyrintho lhe chamaram os antigos reinicolas, e antiga 

legislação, e labyrintho é realmente. 

Os mestres que escreveram antes da Lei de 1774 não nos 

servem de auxilio nas duvidas, antes nos indusem a erros tendo escripto 

sob o dominio de legislação hoje obsoleta. 

O mais notavel dos que escreveram depois d’essa lei e das que 

se lhe seguiram até á novissima reforma hypothecaria, isto é, Pereira e 

Souza, não nos é n’esta materia guia tão seguro como n’outras, e sem lhe 

faltar ao merecido preito, póde acceitar-se o que diz a respeito d’elle o 

não menos distincto Alm. e Sous. nas phrases seguintes:  

Observei que este sabio escriptor, acingindo-se a brevidade 

para compraser com os que a amam, confundindo n’essas linhas e notas 

todas as especies de concurso de preferencias entre credores, confundiu-

as tractando-as como uma só especie, escrevendo para todas as mesmas 

regras; que não classificou exactamente todas as especies de credores 

com distincção dos casos diversos que escreveu como sem duvida alguns 

privilegios para a preferencia que ou padecem opiniões contrarias e 

algumas talvez mais solidas, ou precisam de esclarecimentos ou 

declarações; emfim que citou sem critica os reinicolas que escreveram na 

conformidade da Ord. L. 3.° tit. 91 hoje revogada.  
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A prova da exactidão de algumas d’estas criticas está no facto 

de incluir no numero de credores, privilegiados que não tem a mais 

longinqua relação com a identidade da razão permittida pela L. de 20 de 

Junho, e outros que em caso algum podem entrar em qualquer concurso 

resultante de execução particular, como os soldos militares, os ordenados 

de funccionarios publicos e outros. Podemos ainda mencionar uma 

circumstancia notavel sobre a qual não fallou Alm. e Sous. qual é de não 

reconhecer a categoria dos credores chirographarios simplices que não 

podem entrar em prelação, e apenas entram em rateio commum e 

proporcional pelo modo que é entendido o § 43 da Lei de 20 de Junho. 

Com effeito, Per. e Sous. § 467, admitte tres classes de 

credores isto é — privilegiados —hypothecarios e chirographarios. Estes 

são os que não têm hypotheca tacita nem expressa (art. 933) e preferem 

segundo a prioridade da contracção das suas dividas. Não ha credores de 

rateio que tenham de receber proporcionalmente aos seus creditos. 

Em materia tão confusa, póde asseverar-se que o melhor 

jurisconsulto de gabinete escrevendo sobre ella, dispondo apenas dos 

conhecimentos theoricos, ha de em diversos pontos commetter erros que 

evitará um simples jurisperito, apenas guiado pela pratica, embora muitas 

vezes não saiba dar a rasão d’ella. 

Em relação a Alm e Sous. o sabio professor de quem fomos 

discipulo, Coelho da Rocha, diz que, censurando Per. e Sous., elle pela sua 

parte ampliou e restringiu a lei a seu arbitrio, e nem por isso a doutrina 

ficou melhor elucidada. 

Referindo-se ao estado da legislação antes das Leis de 22 de 

Des. e de 20 de Junho e á pretenção que esta ostenta de extinguir a 

confusão dos concursos no foro e fixar a jurisprudencia sobre as 

preferencias dos credores, diz elle, que bem longe de conseguir o fim que 

se propoz, esta lei veiu ainda augmentar mais a confusão, por não 

prevenir as principaes difficuldades, e além d’isso, deixando no § 41 a 
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liberdade de ampliar os privilegios das preferencias a todos os credores 

que se acharem em casos analogos aos que indicára, deixou o campo 

aberto ás questões dos interpretes e ao arbitrio dos juises. E conclue a 

sua nota DD ao § 633: “sirvam estas reflexões de resposta a qualquer 

censura que se nos possa faser, sobre a liberdade que nos arrogamos 

assim emquanto ao methodo como ás doutrinas, no quadro d’este artigo”  

 Teix. de Fr. que reconheceu o deficiencia do seu trabalho na 

Consol. das leis, e que apenas em alguns pontos reconstituiu nas not. a 

Per. e Sous., respondendo a uma observação de Rebouças, e declarando 

ser acceitavel, diz na not. 14 ao art. 1270 (3.ª edic.), “porém ninguem 

poderá lisongear-se, no labyrintho em que se acha esta materia de ter 

sobre ella noções claras e bem distribuidas. De todas as partes da nossa 

legislação é actualmente a mais escura e a mais complicada”. 

Se estes dous mestres se confessam assoberbados pelas 

difficuldades da materia, seria exigir muito de nós que lhe resolvessemos 

todos os problemas. 

Consultar processos, estudar julgados, dar-nos-hia em 

resultado não um labyrintho mas um chaos. 

Se o quadro monographico d’esta obra não nos imposesse 

deveres mais onerosos do que assummem os que tractam os assumptos per 

summa capita, ficariamos desonerado construindo o texto com as materias 

que nos parecessem de melhor escolha mas se poucas são as hypotheses 

em que os auctores de mais nomeada não discordem, entra no nosso 

programma explorar a materia, até ao ponto que lhe corresponde. 

Temos porém a convicção de que, de todos os capitulos d’esta 

obra é este o mais imperfeito, porque apesar do estudo theorico e dos 

conhecimentos adquiridos na praxe, ha pontos por tal forma obscuros, 

especies tão complicadas, que é impossivel resolvel-as em abstracto, e 

que na praxe se vão resolvendo quando occorrem, por meio de 
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expedientes de occasião, que não formam doutrina, e servem apenas para 

vencer difficuldades de momento. 

Relevem-nos as faltas, porque nós não somos obrigados a 

saber mais do que todos quantos têm escripto até hoje, e que têm 

confessado a sua ignorancia. Parece-nos porém que o nosso trabalho deve 

subministrar aos neophytos do foro, maior cópia de noções exactas ou 

menos contestadas, do que qualquer outro Compendio de doutrina dos 

que andam entro mãos dos praticos. 
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CAPITULO XX 

Da execução das sentenças proferidas por tribunaes estrangeiros 

ART. 479 

Se as sentenças forem proferidas por tribunaes estrangeiros 

de nação que admitta o principio da reciprocidade, vindo revestidas das 

formalidades externas necessarias para as tornar exequiveis segundo a 

legislação do respectivo Estado; tendo passado em julgado; devidamente 

anthenticadas pelo consul; e acompanhadas da traducção em vulgar por 

interprete juramentado; executam-se com as formalidades e sob as 

determinações do Decr. n. 6982 de 27 de Julho de 1878. 

ART. 480 

Na falta de reciprocidade a que se refere o Decr. citado, a 

sentença proferida em paiz estrangeiro é exequivel no Imperio, se o 

governo conceder exequatur que equivale ao cumpra-se do poder judicial, 

e em virtude do exequatur se procederá segundo determina aquelle 

Decreto.— Decr. 7777 de 27 de Julho de 1880. 

___________ 

NOTA GERAL 

Sobre este assumpto consultem-se os Avisos ns. 549 de 1874 

e 818 e 857 de 1878. 

Pela frequencia de relações entre o Brazil e Portugal, convém saber 

como alli se executam os sentenças proferidas pelos tribunaes estrangeiros. 

Precisam ser revistas e confirmadas por um tribunal de 

segunda instancia. 

A sentença é apresentada á Relação do districto em que o réo 

tiver domicilio ou em que os bens estiverem situados. 
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O Relator manda ouvir a parte para em oito dias dedusir por 

embargos a sua opposição, os quaes podem ser contestados pelo auctor 

em igual praso. 

A opposição só póde versar sobre a authenticidade do 

documento, ou intelligencia da sentença — incompetencia do tribunal que 

a proferiu — não ter sido citada a parte — conter a sentença decisões 

contrarias ao direito publico portuguez, ou offensivos dos principios de 

ordem publica— ser proferida contra algum subdito portuguez, em 

opposição aos principios do direito civil portuguez, quando por este 

devesse ser decidida a questão. 

Não é admissivel producção de provas sobre o fundo da 

questão julgada. 

Estas disposições são applicaveis ás sentenças proferidas nas 

causas em que forem estrangeiros ambos os litigantes, ou ambos 

portugueses. 

Confirmada a sentença descem os autos ao juiz que fôr 

competente para a execução. 

_______ 

Temos concluido a nossa tarefa. 

No parecer que o Dr. Jacotb deu a El-rei, que lh’o pedira a 

respeito da obra de Silvestre Gomes de Moraes, em 1708, depois de 

encarecer em estylo tumido e pomposo o valor d’ella, cedeu ainda ao sestro 

dominante n’aquella época de decadencia litteraria, fasendo um trocadilho 

com o appellido— Moraes, que podendo decorapor-se em latim, no de Mora 

es era a antiphrase da obra, tendo esta por fim romper as demoras na 

expedição das causas— quod moras rumpas in causis expediendis.  
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É bem de crêr que o celebrado auctor, não tivesse previsto 

que o seu appellido se prestasse a tão insulso jogo de palavras; o seu 

intento porém, escrevendo o magnifico Tractado, foi sem duvida facilitar o 

expediente do processo da execução. 

Renunciando o quinhão que nos podesse caber no trocadilho, 

pela casual homonymia do cognome, não renunciamos o que nos cabe em 

partilha no intuito com que o abalisado mestre emprehendeu e levou ao 

cabo a sua obra; sem que d’ahi possa attribuir-se-nos a vaidade de o 

igualar, e apenas o empenho que posemos em consultal-o, e preferil-o 

como preceptor. 

Que outros alienos defectus supplendo, maiora faciant, ac meliora.  

 

FIM 
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APPENDICE  

Pareceu-nos de utitilidade transcrever em supplemento a esta 

obra, algumas das antigas leis e Assentos que lhe servem de auxilio, não 

só porque muitos praticos a que ella possa ser proveitosa não possuirão 

essas leis, mas ainda porque os que as possuirem, terão assim mais 

facilidade de faser a confrontação com o texto. 

Para não parecer que pretendemos avolumar a obra incluindo 

n’ella leis modernas que estão ao alcance de todos, não transcrevemos 

senão as que propriamente se denominam extravagantes, e fasem parte 

das collecções de leis anteriores á Independencia do Brazil. D’estas, 

escolhemos as de maior importancia em relação ao assumpto d’esta obra. 

__________ 
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ALVARA DE 18 DE OUTUBRO DE 1752 

En El-rei Faço saber aos que este Alvará de Lei virem que sendo-

Me presente que a ultima calumnia com que os réos condemnados em 

causas civeis costumam embaraçar as sentenças, e leval-as, com o pretexto 

de erros nas contas de custas, ao Juiso da Chancellaria, não só com notorio 

abuso do Ord. L.1.° tit. 14 § 2.°, mas contra a utilidade publica, que em 

grande parte consiste na prompta execução das sentenças; e considerando o 

prejuiso dos credores e por impedir a boa administração da Justiça, se 

renova inteiramente o dito abuso: Hei por bem, que a expedição e a 

execução das sentenças se não suspenda a pretexto de erros de custas; e 

que, havendo questão sobre estes, se reserve a decisão d’ella, e cobrança 

das ditas custas para depois de se acabar a execução das sentenças quanto 

ao principal.— Pelo que mando, etc.  

_____ 

LEI DE 22 DE DESEMBRO DE 1761 

TIT. 3.° § 13 

Attendendo na mesma forma aos embaraços que tem resultado á 

arrecadação da Minha Fasenda do concurso ou labyrintho dos credores 

particulares e das preferencias fundadas na Ordenação do Reino, que as tem 

graduado pela prioridade das penhoras; com os graves inconvenientes que a 

experiencia tem mostrado; e de que Me tem sido presentes os gravames: 

Mando que da publicação d’esta em diante se não possam mais graduar as 

preferencias pela prioridade das penhoras nem ainda a respeito dos credores 

particulares; e que ainda entre estes credores particulares prefiram os que 

tiverem hypothecas especiaes anteriores provadas por Escripturas publicas; e 

não em outra sorte; nem por outra maneira alguma qualquer que ella seja: E 

que a respeito da Minha Real Fasenda se proceda na fórma abaixo declarada. 

_____ 
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LEI DE 3 DE NOVEMBRO DE 1768 

.... que sendo justa, saudavel e dirigida ao socego publico 

(estabelecido na auctoridade da cousa julgada), a Ord. do L. 3.° tit. 95, 

que prohibe n’este reino as Revistas fora dos dous casos de manifesta 

nullidade ou injustiça notoria, tem grassado n’estes ultimos tempos o 

abuso de se escrever e julgar por alguns praxistas e informantes que 

basta qualquer injustiça; e por outros que basta haver se julgado por 

opiniões e doutrinas contrarias ás que elles haveriam seguido se 

houvessem proferido as sentenças de que se recorre, para as rescindirem; 

fasendo-se valer, para se sustentar o referido abuso, as doutrinas de 

Jurisconsultos estrangeiros, sem attenção á extraordinaria diversidade que 

ha entre a ordem do processo e circumspecta fórma de julgar n’este reino 

as causas ordinarias, em que solidamente se fundou a dita Ordenação 

para só permttir Revistas por via de graça n’aquelles referidos dous casos 

e entre as diversas constituições e fórma summaria e verbal dos 

processos em que escreveram os sobreditos Jurisconsultos estrangeiros, 

onde as Revistas ou segundas supplicações são favoraveis e tão ordinarias 

como as appellações; quando n’estes reinos muito pelo contrario são as 

mesmas Revistas tão exorbitantes, odiosas o extraordinarias, que 

sómente se podem applicar por via de especial graça, a qual seria 

inadmissivel nos termos do referido abuso; sendo certo que as sentenças 

que não contêm nullidade ou injustiça notoria passam em causa julgada, e 

se não podem tornar a metter em disputa contra a disposição da mesma 

lei no L. 3.° tit. 75, que declara insanavelmente nullas todas as sentenças 

proferidas contra outras que passaram em julgado, devendo concordar-se 

as minhas leis como concebidas com o mesmo espirito de justiça e não 

complicar com o abuso de umas d’ellas o que se acha por outras decidido; 

dando se causa com esta desordem a se multiplicarem e perpetuarem 

discordias nas familias, perplexidade e perturbação no dominio dos bens, 

quando os possuidores d’elles, aos quaes são julgados definitivamente 
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depois de dilatados annos de contendas judiciaes, se consideram mais 

seguros á sombra das sentenças. 

Querendo Eu obviar aos sobreditos abusos: E conformando-me 

com a dita consulta, e com os pareceres de outros muitos ministros, etc.: 

Sou servido ordenar o seguinte: 

I. Estabeleço que nas causas que forem determinadas por 

sentença na Casa da Supplicação, posto que a importancia d’ellas exceda 

a alçada novissima das Revistas, se não possam estas conceder senão nos 

dous precisos termos de manifesta nullidade ou injustiça notoria. 

II. E para que em um ponto de tanta importancia, que d’elle 

depende a tranquillidade publica dos meus vassallos, hajam certas e 

infalliveis regras, que qualifiquem e fixem as sobreditas manifesta 

nullidade e notoria injustiça, que hão de servir de fundamento aos 

recursos revisorios.: Mando que estas sómente se possam julgar taes nos 

casos litteralmente expressos nos dous preambulos das ditas Ordenações 

do L. 3.° tit. 75 e tit. 95, concordando-se ambos os ditos preambulos para 

o dito effeito: E redusindo-se aos casos n’elles expressos o § 1.° do 

referido tit. 95 nas palavras: e sendo ambos conformes em parecer que a 

sentença não foi justamente dada; e aos §§ 32 e 35 do Regimento do 

Desembargo do Paço, nas outras palavras, que até agora se tomaram por 

pretexto para as sobreditas concessões abusivas; e isto sem interpretação 

ou modificação alguma, qualquer que seja. 

III. E porque sobre os termos, em que as sentenças se devem 

julgar notoriamente injustas pelo principio de serem proferidas contra direito 

expresso, ha tambem diversas opiniões, que tem constituido perplexidade 

nos direitos das partes, e contrariedade nas decisões das Revistas: 

Determino que o direito expresso, de que se trata nas referidas leis, deve ser 

o direito patrio dos Meus Reinos, e não as leis imperiaes, ou direito civil, de 

que resultaria a mesma perplexidade do dominio e incertesa do direito das 



Monographia Juridica e Pratica das Execuções de Sentenças em Processo Civil 
 

 
 

242

partes, que é da minha paternal intenção evitar quanto possivel fôr: E isto 

não obstante a outra Ordenação do L. 3.° tit. 64. 

Disposições relativas a revista de graça especial e 

especialissima, sem uso actual e outras que se seguem nos artigos 

seguintes, igualmente sem importancia. 

_____ 

LEI DE 20 DE JUNHO DE 1874 

D. José por graça de Deus, etc.  

III. Dando novo methodo aos leilões que na conformidade das 

minhas Reaes Leis se fasem na Praça do Deposito Geral: ordeno em 

primeiro lagar que elles se não possam faser senão no mez de Novembro 

até ao fim de Abril, desde ás duas horas da tarde até ás cinco; e nos 

outros meses de verão até ás seis impreterivelmente. 

IV. Que antes dos ditos leilões precedam editaes publicos 

afixados na porta principal do mesmo Deposito Geral em que se manifeste 

o dia primeiro em que os bens se hão de pôr em praça, com especificação 

das qualidades e confrontações d’elles, que andarão na praça os dias da 

lei, e do estylo; e que estes serão sempre snccessivos ao primeiro, em 

que se metterem a pregão não sendo Domingos ou dias Santos, com a 

pena em qualquer dos casos referidos, de insanavel nullidade das 

arrematações executadas em outra fórma.  

................................................................................ 

V. ... e que as mesmas avaliações se façam in-

dispensavelmente publicas na praça, antes de se dar principio aos 

pregões. 

VI. Que na praça se não admittam lanços de pessoas 

desconhecidas, se não fôr ou trasendo comsigo, ou dando na praça outras 
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de que haja conhecimento que com ellas assignem os ditos lanços; ou 

mostrando procurações legitimas de pessoas de cujo estabelecimento e 

idoneidade haja cabal noticia. 

VII. Ordeno: Que ainda depois de andarem em praça os 

moveis e fasendas os dias da Lei e do Estylo, se não possam arrematar, 

emquanto os lançadores não chegarem aos preços das avaliações ou a 

outros maiores. 

VIII. Determina a nomeação de avaliadores por escolha 

annual do Senado da Camara, 

IX. Que os moveis que com o uso e com os transportes se 

deterioram e se arruinam, sejam avaliados depois de se acharem 

recolhidos aos armasens do Deposito Publico, no ultimo estado em que se 

acharem ao tempo a que se metterem a pregão; e que os preços d’estas 

avaliações sejam os que regulam na praça as arrematações que dos 

mesmos moveis se fiseram. 

X. Que se os moveis forem d’aquelles que têm valor 

intrinseco, certo e permanente, como são peças de ouro, prata, 

diamantes, ou outras peças de estimação conhecida, sejam avaliadas 

pelos contrastes, e Ensaidores, que tiver approvado o Senado; havendo 

respeito nas avaliações á metade dos feitios das peças que os tiverem. 

XI. Dispõe a respeito da nomeação de avaliadores para predios 

rusticos, escolhidos pelo Senado da Camara. 

XII. Sobre as penas dos avaliadores que se deixam 

corromper. 

XIII, XIV, XV. Determinava o modo da assistencia do 

Presidente aos leilões, sua substituição e emolumentos, e outras 

providencias hoje sem uso. 
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XVI. Item: pelo que respeita aos leilões: Mando que findo os 

dias da lei e do estylo, havendo lanço que chegue ao preço da avaliação 

ou exceda, o ministro que presidir na Praça se informe do lançador se tem 

prompto o preço do seu lanço; e tendo-o, ordenará ao porteiro lhe 

entregue o ramo, e ao escrivão que lhe lavre o termo de arrematação... 

Não tendo o lançador prompta a quantia do lanço dará ahi 

mesmo pessoa capaz que o abone por tres dias; e não satisfazendo, o 

Ministro Presidente o mandará prender á sua ordem; e não será solto sem 

effectiva entrega do preço por que arrematou. 

XVII. Item: Ordeno: que pondo-se em Praça bens da terceira 

especie, quaes são as acções exigiveis, nunca possam ser arrematados, 

senão pela sua liquida e verdadeira importancia. Poderão porém os 

credores continuar a boa pratica das arrematações de real por real, que 

lhes deixo salvas n’esta terceira especie de bens. 

XVIII. Item: Ordeno: Que estando proximos a findar os 

pregões, e não havendo quem lance o preço das avaliações ou outro 

maior, o Ministro que presidir faça notificar o devedor a quem pertencem 

os bens, para que nos dias que restam, dê a elles lançador, querendo; e 

findos os dias, sem dar quem chegue os bens ao seu justo valor, o mesmo 

Ministro ordenará ao escrivão passe logo certidão em que 

especificadamente declare.....  

Estas certidões eram de arrematação se a tivesse havido, e no 

caso contrario de que não tinha havido lançador que chegasse ou cobrisse 

o preço da avaliação. Estas certidões eram remettidas ao juiz da 

execução, o qual d’ahi por diante procedia da maneira seguinte: 

XIX. O Juiz da execução vendo pelos autos que o preço dos 

bens arrematados, constantes da certidão a elles junta, basta para inteiro 

pagamento do credor exequente, julgará por sua sentença por extincta a 

execução; mandando que o exequente requeira precatorio para haver do 
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Deposito Publico o producto dos bens arrematados. Achando que elle não 

basta, mandará proseguir a execução só pelo resto tendo o devedor mais 

bens de alguma das tres especies, por onde possa havel-o. Porém não os 

tendo, nem os mostrando o credor exequente, ou que o executado os 

occulta com dolo ou malicia, mandará nos autos que se não prosiga mais 

na execução. 

XX. Item: Porque no outro caso de não ter havido na Praça 

quem subisse os bens aos preços das avaliações, é mais util aos credores 

e devedores; mais coherente ás regras da rasão e da Justiça que elles se 

adjudiquem aos mesmos credores exequentes com alguma commodidade, 

que cumprisse a coacção que se lhes faz na compra d’elles; depois de 

observada aquella proporção que pedem a qualidade, estado e naturesa 

bos bens: Ordeno emquanto aos moveis o seguinte: 

XXI. Se os moveis forem d’aquelles que com o uso se 

deterioram e arruinam: Mando que o juiz da execução os adjudique ao 

exequente com o abatimento da quarta parte menos da avaliação que 

tiverem, tendo sido feito na fórma que deixo ordenado no § 9.° d’esta lei. 

XXII. Mando que se os moveis tiverem valor intrinseco, certo e 

permanente, como são peças de ouro, prata, diamantes ou outras peças 

de estimação conhecida, sendo avaliados na fórma que tenho ordenado no 

§ 10, se adjudiquem pelo seu valor intrinseco sem carga de feitios: sendo 

porém peças que os não tenham, ou se achem guarnecidas de pedras 

preciosas, se adjudiquem pela quantia das avaliações com o abatimento 

de 10 % do seu justo valor: e sendo bastantes as adjudicações dos 

moveis nas referidas quantias para inteiro pagamento do credor, julgará o 

juiz a execução extincta: sendo porém necessario passar aos immoveis, 

observará o seguinte: 

XXIII. Ordeno que nos casos de se achar que os bens 

immoveis pelas suas avaliações chegam para pagamento da divida, e no 

de não ter outros alguns o devedor executado, se adjudiquem em 
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pagamento ao credor exequente na mesma quantia em que forem 

avaliados, sem abatimento algum: havendo o juiz da execução a divida 

por extincta. Se porém o executado tiver mais bens, se adjudicarão 

aquelles ao exequente por menos a quinta parte do valor d’elles; e poderá 

haver o resto pelos outros bens na concorrente quantia sem mais 

abatimento. 

XXIV. Ordeno: Que se os bens valerem o dobro, tresdobro ou 

mais ainda do que a divida; como por exemplo, se a divida fôr de cinco e 

os bens valerem dez, quinze ou ainda mais; o juiz da execução mandará 

avaliar os rendimentos annuaes dos ditos bens pelos respectivos 

avaliadores, que o Senado da Camara tiver approvado; e por sua 

sentença os adjudicará ao credor pelos annos que bastarem para o inteiro 

pagamento da divida; e findos elles, entrará o senhor dos bens, pela 

mesma sentença, na posse e fruição dos seus rendimentos: tendo 

advertido o mesmo juiz da execução, que depois de ter procedido aquella 

effectiva adjudicação fica imputavel na divida do credor o que deixar de 

cobrar por sua culpa, omissão, ou negligencia. 

Vide a este artigo. Alv. de 6 de Julho  

de 1807, e Ass. de 23 de Março de 1786. 

XXV. Item: Ordeno: que para o referido se observar 

impreterivelmente, sejam sempre seguidas as doutrinas, que n’estes 

termos sustentam esta fórma de pagamento; e reprovadas e proscriptas 

do foro as contrarias, que ainda nos mesmos termos não soffrem, que o 

pagamento se faça por partes, para que por ellas não possa julgar-se. 

XXVI. Item: Ordeno: que se os bens valerem até uma quinta 

parte mais do que a divida, como por exemplo, se a divida fôr de dose e 

os bens valerem quinze; o juiz da execução os adjudique ao credor 

exequente, sem obrigação de repor o excesso, havendo a execução por 

extincta. 
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XXVII. Item: Succedendo não bastarem as duas especies de 

bens acima referidos para pagamento das dividas; ou não tendo o 

devedor outras mais que as da terceira, quaes são as acções activas, 

sendo exigiveis, se o que tiver n’ellas fôr correspondente á quantia da 

divida por que se executa: ordeno que o juiz da execução as adjudique na 

sua liquida e verdadeira importancia, ao credor exequente; e haverá com 

ellas a execução por extincta. 

XXVIII. Item: Ordeno: que se o que tiver o devedor em acções 

excede a importancia da divida, se adjudiquem na sua mesma quantia 

aquellas sómente que bastarem para o pretendido pagamento; abatendo-

se só n’elle as despesas da execução, depois de liquidadas nos autos pelo 

contador do juiso. E poderá o credor haver estas despesas assim 

liquidadas e contadas nas acções na sua corrente quantia. 

XXIX.  Item: Mando: que se o credor tiver arrematado as acções 

real por real, como lhe fica permittido no § 17 d’esta lei, impute o juiz da 

execução no pagamento não só o que legalmente constar que elle cobrou, 

mas tambem tudo quanto deixou de cobrar por sua omissão ou negligencia. 

XXX. Item: Porque é necessario estabelecer certas regras e 

principios para as decisões das preferencias no concurso ou labyrinto dos 

credores; tiral-as da obscuridade e confusão com que ainda se tratam no 

foro, e fixar sobre ellas a jurisprudencia: Ampliando a minha Lei de 22 de 

Desembro de 1761 tit. 3.° § 13 pelo que respeita sómente ás execuções 

particulares: ordeno que se observe o seguinte: 

Nos §§ 31 e 32 estabelece as regras para preferencia segundo 

as hypothecas são geraes ou especiaes, e outras disposições hoje 

revogadas pela L. de 1864. 

XXXIII. Item: Por evitar as duvidas que se possam excitar a 

respeito das pessoas que dão a mesma força aos seus escriptos 

particulares que tem por direito as escripturas publicas: ordeno que esse 
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privilegio se extenda sómente para a prova das dividas pessoaes, e não 

para que possam por esses mesmos escriptos particulares contrahir 

hypothecas que de sua naturesa pedem publicos instrumentos; mas que 

tenham sómente a força d’ellas para o dito effeito, quando forem 

legalisados com tres testemunhas de inteira fé, e conhecida probidade, 

que os assignem com as mesmas pessoas devedoras, e reconhecidos por 

Tabelliães publicos que os vejam escrever. 

XXXIV. Exceptuo da regra geral que acima deixo estabelecida 

(a regra geral é a da preferencia das hypothecas), era primeiro lugar o 

credor que concorrer com os materiaes ou dinheiro para a reedificação, 

reparação, ou construcção de edificio, para que a respeito das 

bemfeitorias, sejam n’ellas primeiro graduado que outro qualquer credor, 

a quem o solo ou edificio antigo tenha sido geral ou especialmente 

hypothecado. 

XXXV. Exceptúo em segundo lugar no mesmo espirito o credor 

que concorreu com os materiaes ou com o dinheiro para se refaser a náo, 

navio ou outra qualquer embarcação, para que em concurso prefira ao 

credor hypothecario mais antigo, o qual, tanto n’esta como no caso acima 

exceptuado, deve ceder ao outro credor que com os seus materiaes e 

dinheiros restituiu e fez salva a cousa da hypotheca. 

XXXVI. Exceptúo em terceiro lugar o credor que concorreu com 

os seus dinheiros para se romper ou redusir a cultura qualquer paul ou terra 

inculta, para que, a respeito das bemfeitorias, seja primeiro graduado que 

outro credor qualquer, por mais antigo e privilegiado que seja. 

XXXVII. Exceptúo em quarto lugar o credor que empresta o 

seu dinheiro para a compra de qualquer fasenda; para que, constando da 

mesma escriptura do emprestimo que elle se fez com esse destino, e veri-

ficando-se a compra posterior, prefira o credor a respeito sómente das 

fasendas compradas, a outro qualquer credor (revog.), posto que tenha 

hypotheca geral ou especial. 
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XXXVIII. Exceptúo em quinto lugar os senhores dos predios 

rusticos ou urbanos, e os senhores directos, quando concorrem, para 

haverem de seus rendeiros, inquilinos, ou emphyteutas, as pensões, 

alugueres e fóros, para preferirem n’este caso (revog.) pela sua tacita e legal 

hypotheca, a outros credores, posto a tenham geral ou especial mais antiga. 

XXXIX. Exceptúo em sexto lugar os credores de fretes para 

preferirem, a respeito das fasendas que fiseram a carga da embarcação, a 

outro qualquer credor, posto que munido (revog.) com anterior hypotheca 

geral ou especial. 

XL. Exceptúo em setimo lugar o dote, quando consistir em 

fasendas ou se der estimado ao marido, para preferir a respeito d’elle a 

mulher a outros quaesquer credores anteriores ou posteriores do mesmo 

marido, posto que sejam geral ou especialmente hypothecarios. 

 XLI. Item: Exceptúo todos os mais casos, que por força da 

identidade da rasão se acharem comprehendidos dentro do espirito dos 

acima exceptuados, segundo as regras estabelecidas, para assim se 

julgar, da minha Lei de 18 de Agosto de 1769. no § 11. 

 XLII. Estabeleço como segunda regra subsidiaria, depois das 

hypothecas, a da prioridade das datas das dividas, sendo contrahidas por 

escripturas publicas, ou por escriptos particulares de pessoas que lhes dão 

n’este caso a mesma força: em que outrosim mando se comprehendam os 

escriptos particulares dos homens de negocio, no que respeita sómente ao 

seu commercio. 

XLIII. Excluo porém inteiramente do concurso das 

preferencias, em primeiro lugar as dividas contrahidas por escriptos 

simplesmente particulares; e em segundo lugar as sentenças de preceito 

havidas por confissões dos devedores communs, ainda que os credores 

provem aliunde a verdade das dividas; e ordeno que em um, e outro caso, 
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achando-se os credores habilitados com sentenças, sejam pagos por um 

rateio regulado pelas quantias dos creditos. 

XLIV. Exceptúo sómente o caso das sentenças havidas em 

juiso contencioso com plena discussão e disputa sobre a verdade das 

dividas; não bastando para dar a preferencia, que as dividas sejam 

pedidas por libello; e que sobre os artigos d’elle haja producção de 

testemunhas, quando forem confessadas pelos Réos; porque só poderão 

dar a dita preferencia as sentenças proferidas em causas ordinarias 

controvertidas entre as partes nos termos estabelecidos pelas Minhas leis, 

para as causas da dita naturesa. 

_____ 

ALVARA’ DE 22 DE FEVEREIRO DE 1779 

Depois de providenciar sobre abusos que havia na intelligencia 

das leis anteriores emquanto aos leilões diz: 

Hei outrosim por bem, declarando a verdadeira intelligencia da 

mencionada Lei de 20 de Junho de 1774, ordenar, que quando não haja 

quem lance o justo preço da avaliação, mas que esta exceda ao porque na 

dita lei se manda adjudicar os bens aos credores exequentes, se possa 

proceder á arrematação dos mesmos bens, ou sejam moveis ou de raiz; 

porque sendo a sobredita lei ordenada em beneficio tanto dos credores 

como dos devedores, não é justo que seja maior o damno d’estes, do que 

a utilidade dos outros. 

Igualmente ordeno, que a respeito dos bens moveis de 

insignificante valor que por commum estimação não passarem de dez mil 

réis, se não mandem avaliar, e se arrematam pelo preço que a arbitrio do 

Presidente parecer justo. 

Não devendo permittir a minha Real piedade o indecente 

abuso de se porem a pregão em leilões publicos as sagradas imagens, os 
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ornamentos, e tudo o mais que serve no ministerio do Altar, ainda 

aquellas cousas, que estão em commercio; hei por bem ordenar que as 

ditas sagradas imagens e tudo mais que faz o objecto referido, se não 

arrematem em hasta publica, e que sómente se possam vender por 

convenção particular, e consentimento das partes, não se procedendo 

ainda a penhora d’ellas, se não na falta total de todos os bens, e quando 

estas sejam de grande valor; e declarando e revogando sendo necessario 

para o sobredito effeito as leis e alvarás sobreditos. 

_____ 

ALVARA’ DE 6 DE JULHO DE 1807 

§ 3.° Para obviar aos perniciosos effeitos da má fé e detestavel 

astucia dos devedores, que deliberados a fraudar os cabedaes d’aquelles que 

os beneficiam com emprestimos, ou generos fiados para manutenção das 

referidas fabricas, cultura das propriedades, reparo das ruinas e conservação 

das suas familias, procuram constituir-se devedores a muitos e differentes 

credores ao mesmo tempo, com o sinistro fim de que considerada 

separadamente a quantia de cada uma das dividas, não chegue a exceder a 

metade do valor do seu engenho de assucar ou grande propriedade, obtendo 

assim grandes sommas alheias, pretende que nenhum dos credores tenha o 

direito de lh’a faser arrematar: sou servido declarar que o verdadeiro e 

genuino sentido do privilegio, e da L. de 20 de Junho de 1774; a que fica 

conforme, não impede a arrematação da propriedade de dobrado valor 

quando o exequente mostrar que o seu devedor tem mais dividas, porque é 

demandado em juiso, ou está nos termos de ser executado, cujas quantias 

juntas com a sua excedem a metade do valor do engenho considerado na 

fórma do § 2.° ou da propriedade penhorada, que n’este caso deverá ser 

arrematada, e do seu producto pagos os credores segundo a graduação 

determinada na mesma lei. 

§ 4.° Querendo outrosim favorecer os devedores de boa fé, e 

prudentes administradores de seus patrimonios, que por qualquer 
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accidente estão sujeitos a execuções, e entendem sem dolo ou malicia, 

ser-lhes mais util a venda de alguma grande propriedade rustica ou 

urbana de maior valor, com preferencia ás menores que possuem: Hei por 

bem ordenar, ampliando a disposição da Ord. L. 3.° tit. 86 § 7.° e a dita 

Lei de 1774, que parecendo aos officiaes que fiserem as penhoras, não ser 

sufficiente o valor dos bens moveis, que sempre devem ser primeiro 

nomeados, para pagamento das execuções, seja licito ao executado 

nomear o engenho de assucar com tudo o que lhe é concernente ou outra 

grande propriedade; posto que o seu justo valor exceda o dobro da divida 

ou do que faltar para o pagamento, ficando sujeita a effectiva 

arrematação sem que o nomeante, nem seus herdeiros, possam pretender 

valer-se do privilegio ou beneficio do § 24 da Lei de 1774, para que o 

exequente haja de ser, pago pelos rendimentos; coacção que só póde 

praticar-se, quando o executado não tem alguns outros bens de raiz, 

senão a unica propriedade de dobrado ou ainda maior valor das dividas. 

§ 5.° Quando porém o devedor por absencia ou revelia não 

nomear, será a penhora sempre feita segundo a Ord. sobredita §§ 8.° até 

11 inclusive, cuja observancia sou servido excitar; havendo por muito 

recommendado a todos os juises a façam cumprir exactamente pelos 

officiaes, punindo-os segundo merecerem nos casos de transgressão, e 

indemnisando os prejudicados na conformidade do que ella ordena. 

_____ 

ALVARA’ DE 21 DE JANEIRO DE 1809 

§ 3.° E declarando o § 3.° do dito Alvará (o de 6 de Julho de 

1807), Ordeno: que a permissão dada ao credor de mostrar que o seu 

devedor tem mais dividas, as quaes unidas chegam á somma por que fica 

permittida a execução na propriedade; será admittida sómente no caso 

d’esses outros credores terem tambem execução apparelhada, e penhoras 

feitas, e de terem por meio de cessão ou de qualquer outro contracto legal 

unido os seus creditos e execução á execução principal, de fórma que se 
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possa considerar como uma só divida, e o credor principal nos termos de 

gosar do beneficio da adjudicação, não havendo licitantes ou remissão, na 

conformidade do que dispõe a dita Lei de 20 de Junho de 1774; porque 

n’estas circumstancias é que se poderá attender á somma total das 

dividas, para se poder proseguir a execução na propriedade, sendo ella 

igual ou maior do que o seu valor. 

_____ 

ALVARA’ DE 4 DE SETEMBRO DE 1810 

Eu o Principe Regente faço saber aos que este Alvará com 

força de lei virem: Que devendo ser toda a legislação uniforme em 

systema e coherente em seus principios, e assim ajustada aos de Direito 

natural, fonte da justiça universal, para que as suas decisões ajustadas 

nos dictames da rasão e do justo sejam respeitadas e observadas como 

convém, e sem contradicções e difficuldades; e sendo sem controversia 

estabelecidas pelo direito natural, romano e patrio, e pelo das nações 

cultas e civilisadas, que no contracto da compra e venda, ajustado a 

preço, e entregue ao vendedor a cousa vendida, e ao vendedor o preço ou 

fiando-o elle, não só fica o contracto aperfeiçoado mas completo de todo; 

que por meio da tradição passa o dominio para o comprador, ainda 

quando o ajuste foi feito habita fide de pretia; que d’este contracto 

nascem as acções pessoaes exempto et vendito, para se haver por meio 

d’ellas a cousa vendida e o preço; e que a acção de reivindicação é real, e 

tem origem immediata no dominio: 

E incoherente com estas regras justificadas do mais depurado 

direito a Ord. L. 4.° tit. 5.° § 2.°; que determina, que fiando o devedor o 

preço com praso certo, e não se lhe pagando dentro d’elle, póde ou pedil-o, 

ou ir haver a cousa vendida do poder do comprador ou de qualquer 

possuidor; decidindo-se d’esta maneira, que lhe é licito usar da acção pessoal 

ex-vendito ou da real de reivindicação, quando o dominio de que ella se 

deriva immediatamente, devia estar no comprador, para quem de sua livre 
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vontade, e pelo facto da venda o transferiu o vendedor sem convenção 

alguma especial; não merecendo consideração e argumento de que em tal 

caso fica o dominio revogavel, porque sobre ser argucia e subtileza dos 

commentadores destituidos dos principios solidos do direito, não póde 

sustentar-se sem offensa da certesa de dominios, a que muito convém 

attender em materia de legislação ácerca de direito de propriedade. E não 

sendo a decisão da referida Ordenação conforme com os principios geraes até 

da mesma legislação patria; e sendo contraria ao bem commum, e utilidade 

do publico, que muito interessa a estabilidade e firmesa dos contractos pelos 

embaraços que da sua execução resulta nas transacções da vida civil e 

commercial, vendo qualquer que se reputa senhor de alguma cousa, porque a 

houve de quem julgava legitimo dono, virem reivendicar-lh’a, e nascendo 

questões e litigios de evicções e auctorias sempre embaraçados; e muitas 

veses inuteis, por ter já decahido de bens aquelle de quero se deve 

ultimamente receber o preço da compra; e querendo evitar estes pleitos e 

demandas porfiosas. e prejudiciaes á tranquillidade e felicidade dos meus 

vassallos, e livrar o commercio de semelhantes difficuldades, que retardam e 

empecem, seu gyro, que importa seja mui facil e livre, maiormente devendo 

considerar-se o contracto de compra e venda o mais geral e necessario para a 

sua prosperidade, por lhe servir pela maior parte de base e fundamento; e 

sendo além d’isso mui conforme á sciencia da legislação ajuntar nas decisões 

legaes a justiça com a publica utilidade; Tendo ouvido o parecer de pessoas 

doutas e zelosas do meu real serviço e da prosperidade geral: Hei por bem 

revogar a dita Ord. do L. 4.° tit. 5.° § 2.° e determinar que fiando o vendedor 

o preço, seja ou não por praso certo, tenha sómente a acção pessoal para 

pedil-o e não possa haver a cousa vendida, porque lhe não fosse paga no 

tempo aprasado, devendo entender-se que a concessão do espaço para o 

pagamento sem outra convenção, não importa mais que não poder pedir-se o 

preço antes d’elle findar. 

Pelo que Mando, etc. 

_____ 
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Assentos da Casa da Supplicação 

CLXI 

ORD. LIV. 3.°TIT. 87. § 1.° 

Para embargos de nullidade, ou de pagamento, que não 

constam dos autos e de legitimos documentos, não se dá Vista nos 

mesmos autos, nem se assignam tres dias para prova: dando-se porém, 

porque assim parece ao Juiz, fica depois livre ao mesmo Juiz, ou receber 

os embargos nos mesmos autos, ou mandar, que corram em auto 

apartado, como fôr justiça. 

Aos 24 de Março de 1690, em presença do Senhor Regedor 

Francisco de Tavora, do Conselho d’Estado, e Conde de Alvor, veiu em 

duvida, se depois de ser um Réo condemnado, pedindo Vista para 

embargos de nullidade, ou pagamento provado incontinenti, seguro o 

Juiso, se lhe devia dar nos mesmos autos, ou em auto apartado. E 

venceu-se pelos mais votos dos abaixo assignados, que pedindo-se a Vista 

simplesmente, sem constar da nullidade, ou pagamento dos mesmos 

autos, ou por documentos legitimos, que a Vista se devia dar em auto 

apartado; e que de nenhuma sorte para semelhantes embargos se podiam 

assignar tres dias para proval-os; porém que sem embargo de se mandar 

dar a Vista nos mesmos autos em razão da nullidade, ou pagamento se 

mostrar provado dos mesmos autos, ou por documentos, que o Juiz, 

vendo os taes embargos e materia delles, lhes poderá deferir, como lhe 

parecer justiça, ou recebendo-os nos mesmos autos, ou mandando-os pôr 

em auto apartado. E por não vir mais em duvida semelhante controversia, 

se mandou fazer este Assento, que o dito Senhor Regedor assignou com 

os mais Desembargadores, que n’elle votaram. O Regedor. Albuquerque. 

Lopes. Doutor Freire. Mousinho. Freitas Soares. Cunha. Doutor Valle. 

Pinheiro. Themudo. Moraes Sarmento. Andrade. Frangos. 

_____ 
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CCXLVI 

ORD. LIV. 3.° TIT. 86, §§ 1.°, 2.° E 19 

Julgada a liquidação, deve-se passar sómente Mandado de 

penhora, para correr a execução nos mesmos autos, em que se acha a 

Sentença liquidada. 

Aos 24 dias do mez de Março de 1753, n’esta Relação, em 

Mesa grande, o Senhor José Pedro Emauz, Chanceller e Governador d’esta 

Relação, propoz aos Ministros abaixo assignados, que por se evitarem 

duvidas sobre se extrahirem Sentenças a respeito das causas de 

liquidação, sobre o que tem havido alguma alteração, de que se seguia 

vexação das partes, se devia tomar Assento n’esta materia, para se não 

experimentar variedade de julgar; e se assentou que na causa de 

liquidação feita por Sentença em sua execução se não devia tirar 

sentença, tanto no caso, em que se faz a liquidação por certidões, como 

por artigos, testemunhas, ou arbitros; mas que feita a liquidação, se 

passe mandado de penhora, e corra a execução nos mesmos autos, em 

que se acha a Sentença liquidada; porque a liquidação é exordio, 

disposição, e parte necessaria e inseparavel d’essa execução, e não é 

nova Sentença, mas declaratoria da primeira, que é a que se executa; 

porquanto, na Sentença de liquidação sómente se declara explicitamente 

o que na verdade se comtém implicitamente, em fórma, que o Juiz 

executor está obrigado na liquidação a regular-se pela Sentença, que se 

liquida, sem alterar, nem reformar, ou interpretar a primeira Sentença; e 

se se extrahisse nova Sentença da causa de liquidação, seguir se-hia, que 

a execução feita no mesmo Juiso, e por a mesma Sentença, se dividiria 

em dous processos, principiada em um, e finda em outro, como na causa 

de reivindicação, entregando-se a posse na primeira Sentença, e ao 

depois executando-se a condemnação dos fructos em outro processo 

separado da primeira Sentença, de que é inseparavel e accessoria; e 

quando se appella, ou aggrava ordinariamente, se recebe a appellação no 



Monographia Juridica e Pratica das Execuções de Sentenças em Processo Civil 
 

 
 

257

effeito devolutivo sómente, e se expede por traslado, ficando os autos 

proprios da execução no mesmo Juiso; porque com a dita liquidação tem 

cessado o impedimento, porque estava suspenso o effeito da Sentença 

n’aquelhi parte, e como no caso de Aggravo ordinário, ou Appellação ficam 

os proprios autos da execução no mesmo Juiso da liquidação, e inutil a tal 

Sentença, e faz despesa e gravame ás partes, que tem mais utilidade, e é 

conforme a Direito, que se continue a execução, e finde no mesmo 

processo, que se tem principiado, e sómente se tira Sentença de 

liquidação na instancia Superior, para se ir executar áquelle Juiso, onde se 

acha a execução; e é este o estylo mais pratico n’este Senado por 

Sentenças em Juiso contradictorio, em que foram ouvidos os Escrivães: e 

para constar do referido, se fez este Assento, que assinaram. Porto, era, 

ut supra. Como governador, Emauz. Barreto. Barrozo. Santiago. Xavier da 

Silva. Machado. Lobo. Mendes, etc. 

_____ 

CCLXIX 

ORD. LIV. 3.° TIT. 66 § 2.° E TIT. 86 § 19 

Julgado nullo por Sentença o Testamento, não deve entrar o 

herdeiro na posse da herança, sem que preceda liquidação dos bens da 

mesma. 

Aos 5 dias do mez de Abril de 1770, na presença de 

Excellentissimo e Reverendissimo Senhor Dom João, Arcebispo d’Evora, 

do Conselho d’Estado, Inquisidor Geral, e Regedor das Justiças da Casa da 

Supplicação, e na Mesa grande d’ella, veiu em duvida, se julgado o 

Testamento nullo, se devia metter o herdeiro de posse da herança, sem 

preceder liquidação dos bens da mesma. E se assentou por uniformidade 

de votos dos Ministros abaixo assignados, que necessariamente devia 

preceder a dita liquidação, sem a qual a execução de semelhantes 

Sentenças se não póde effectuar; por serem as petições, de heranças 
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juisos e acções universaes; que necessitam, ainda depois de julgadas, 

averiguação precedente da quantidade e identidade dos bens, 

exceptuando aquelles, que, ou por Inventario, ou por outros documentos 

authenticos, e indubitaveis constar serem da referida herança; porque 

n’esses se não faz precisa, visto se acharem já indubiamente 

especificados na dita liquidação: E para mais não vir em duvida 

semelhante materia, se tomou sobre ella o presente Assento, que todos 

com o dito Senhor assignaram. Arcebispo Regedor. Cunha. Seabra. Guião. 

Abreu. Velho. Pereira da Silva. Vasconcellos. Maldonado. Ferreira. Leitão. 

Lemos. Dr. Silva. Silva. Dr. Almeida. Dr. Cunha. Vital. Silva Lobo. Manoel. 

Santa Barbara. Viegas. Castro. Gama. Dr. Barros. 

_____ 

CCLXXXIII 

LEI DE 20 DE JUNHO DE 1774 § 19 

A lei, desobrigou de prisão os impossibilitados sem fraude para 

pagarem a seus credores, comprehendeu igualmente os devedores, que se 

achavam presos ao tempo de sua publicação por dividas civeis, ou crimes. 

Aos 18 de Agosto de 1774, na presença do Eminentissimo e 

Reverendissimo Senhor Dom João, Cardeal da Cunha, Inquisidor Geral, do 

Conselho de Estado, e Regedor das Justiças, veia em duvida, se o § 19 da 

Lei de 20 de Junho d’este anno, que manda se não prosiga na execução 

contra os devedores, que não tiverem bens, não mostrando o credor, que 

elles os possuem, ou occultam com dolo, ou malicia, comprehende 

tambem os devedores actualmente presos por falta de bens ao tempo da 

publicação da mesma lei: E em segundo lugar, se a disposição da dita lei 

deve tambem aproveitar áquelles réos, que se acham detidos nas cadeias, 

por não terem bens, com que pugnem ás partes as quantias pecuniarias, 

em que foram condemnados, quando tambem se não mostra, que os 

occultam com dolo, ou malicia. E quanto ao primeiro ponto se assentou 
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uniformemente por todos os Ministros abaixo assignados que a disposição 

da referida lei no § 19 é tambem comprehensiva de todos aquelles 

devedores, que achou presos ao tempo da sua publicação, quando sem 

dolo nem malicia se reduziram a estado de não terem com que satisfação 

aos seus credores, porque a lei comprehende todos aquelles casos, que 

cabem na sua rasão e no seu espirito: e sendo a rasão e espirito daquella 

piissima lei o desterrar de todos os Juisos e Auditorios a barbaridade, com 

que trataram aos devedores as primeiras Leis Romanas, de que ainda são 

reliquias as prisões contra os devedores de boa fé, era violentissimo este 

procedimento; pois não havendo lei alguma Civil, ou Criminal, que o 

decrete sem culpa, nenhuma ha nos devedores pobres, que se  

impossibilitaram para pagar, pelos adversos casos da fortuna: servindo 

n’estes termos as prisões de cevarem o odio e a vingança dos credores, e 

de opprimirem contra todas as rasões da humanidade, os miseraveis 

devedores, até darem a vida nos horrorosos carceres, em que os têm 

detidos; ao mesmo passo, que se consultassem as regras do interesse 

particular e publico, deveriam consentir na soltura; porque postos em 

liberdade os devedores, adquiririam meios, com que satisfizessem as suas 

dividas, e até a Republica se serviria d’elles, empregando-os nos seus 

respectivos ministerios: e comprehendendo estas rasões os devedores 

presos ao tempo da dita lei, não ha fundamento algum, que os exclua da 

piedosa providencia d’ella, por se acharem todos no mesmo caso, que a 

mesma lei contempla: e se ella não soffre a prisão dos devedores, que 

sem dolo, nem malicia se impossibilitaram para pagar, como ha de 

permittir, sem absurdo contra o seu piissimo espirito, que n’ella se 

conservem os que achou presos nas mesmas circumstancias? Devendo 

entender-se precisamente, que o mesmo é ordenar a dita lei se não 

prendam aquelles devedores, que mandar soltar os que no mesmo caso se 

acham em uma dura prisão, que grava de presente e grava de futuro, 

emquanto se não relaxa. E pelo que respeita ao segundo ponto se 

assentou por uma muito ampla pluralidade de votos, que supposto o caso 

d’elle não esteja na litteral expressão da referida lei, está comprehendido 
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na generalidade da sua rasão e do seu espirito; porque a mesma lei 

favoreceu em geral a causa dos devedores exhaustos de bens, e 

destituidos de meios de poderem pagar o que devem, livrando-os das 

prisões, em que os detinham os seus credores, mais para saciarem a 

vingança, do que por interesse proprio: e havendo tambem n’este caso 

divida, que induz a condemnação pecuniaria; credor a ella, qual é a parte, 

a quem se applica na sentença; e devedor, qual é o réo preso, exhausto e 

executado, sem meios de se livrar da prisão, sem dolo, ou malicia na 

occultação dos bens, sem interesse algum da parte em o deter na prisão, 

antes podendo o sómente ter na soltura, por poder adquirir depois d’ella, 

com que lhe satisfaça a condemnação, não póde entrar em duvida, que na 

generalidade d’esta rasão se acha comprehendido o caso, de que se trata, 

sem que faça duvida a consideração de que por esta fórma não ficariam 

os delictos plenamente punidos; e que não favorecendo a sobredita lei os 

devedores dolosos, viria contra o seu mesmo espirito a favorecer réos de 

crimes, em que sempre se prova, ou presume dolo. Porque em primeiro 

lugar a justiça punitiva plenamente se satisfaz, e enche os seus fins, com 

a imposição da pena, supposto se não execute, quando ha falta de bens,  

como se está verificando ainda nos crimes maiores, que trasem comsigo a 

confiscação de bens, que não se verificando pela falta d’elles, não deixa 

por isso de ficar satisfeita a Justiça; em segundo lugar, porque o dolo, que 

se prova, ou presume nos delictos, se julga tambem purgado com a 

imposição da pena, e cVahi por diante, se não pdde mais presumir doloso 

o réo devedor da codemnação pecuniaria, ou custas, que sem culpa 

propria, e por um mero accidente da fortuna se acha impossibilitado para 

satisfasel-a; vindo n’esta figura a ser violenta a prisão já sem mais culpa, 

e sem mais crime, que o de não ter bens, e só bem fundada a piedade, 

que lhe relaxa a captura, para poder adquirir por esse meio os de que 

depende a satisfação pecuniaria, que é todo o fim, e benigno espirito da 

sobredita Lei de 20 de Junho no § 19. Além de que, os delictos, em que 

ou sómente se impõem a condemnação pecuniaria, ou com elle alguns 

annos de degredo, são regularmente delictos de menos gravidade e 
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consideração: e se por uma parte se interessa a Republica no seu castigo, 

tambem se interessa pela outra parte em que não estejam apodrecendo 

nas prisões tantos centos de vassallos de Sua Magestade, com detrimento 

da Povoação e do Serviço Publico; e bem combinados esses publicos 

interesses, pesam sem duvida mais os que resultam da soltura n’aquella 

qualidade de crimes, em que não ha que purgar pena afflictiva do corpo, 

do que os que resultam das prisões, por falta de meios, com que possam 

declinal-as os detidos n’ellas, pagando as penas pecuniarias, que foi 

tambem o outro fim d’aquella clementissima lei: que até para mostrar, 

que foi da sua piissima intenção comprehender uns e outros devedores, 

detidos nas prisões por falta de bens, não dirige na conclusão a 

observancia sómente aos Ministros Criminaes, que hão de assistir aos 

Leilões, mas geralmente a todos os Juises e Justiças Civeis e Criminaes, 

para acabar de dar mais esta decisiva prova de que todas os sobreditos 

hão de participar dos benignos e saudaveis effeitos de uma lei tão santa, 

justa, e previdente: E por não vir mais em duvida, se fez este Assento, 

que o dito Senhor assignou e os Ministros, que n’elle votaram. Cardeal. 

Regedor. Lemos Giraldes. Ribeiro. Castro. Viegas. Dr. Cunha e Araujo. 

Gama. Leite. Guião. Maldonado. Leilão. Pizarro. Emauz. França. Negrão. 

Quintella. Vasconcellos e Sousa. Vasconcellos. Manique. Fereira. Botelho. 

Silva Lobo. Manoel. Dr. Cunha. Fonseca. Mello e Sá. Corrêa. Castro. 

_____ 

CCCVII 

LEI DE 20 DE JUNHO DE 1774 §§ 18, 20 E 24 

Na adjudicação de rendimentos, sendo os de um anno 

bastantes para satisfação da divida executada não são necessarias 

avaliações, pregões, e mais, solemnidades, que devem preceder a 

adjudicação dos outros bens na falta de lançador. 
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Aos 23 de Março de 1786, na presença do Senhor Bartholomeu 

José Nunes Cardoso Giraldes de Andrade, do Conselho de Sua Magestade, 

Desembargador do Paço e Chanceller da Casa da Supplicação, que serve de 

Regedor das Justiças, veiu em duvida, se tendo estabelecido a Lei de 20 de 

Junho de 1774 no § 20, como um remedio subsidiario, para serem pagos os 

exequentes, a adjudicação dos bens penhorados, sem distincção de especie, 

no restricto caso de não terem lançador na Praça, e praticavel só depois de 

se remetter d’elle certidão, que assim o justifique, na fórma que determina o 

§ 18; devem omittir-se estas previas, legaes e ordinarias diligencias na 

adjudicação dos rendimentos, de que tracta o § 24; considerando-se como 

não comprehendida esta especie de bens na generalidade dos mais, quando 

a propriedade e seus rendimentos não andaram ainda em pregão, nem 

foram judicialmente avaliados, mas só apparecem os Autos das penhoras 

d’esses rendimentos com uma simples e arbitraria declaração, que fasem os 

Rendeiros, ou Inquilinos do que pagam aos Senhorios executados. E se 

assentou por pluralidade de votos, que as previas diligencias, requeridas 

pela Lei de 20 de Junho de 1774 nos §§ 18 e 20, para a adjudicação dos 

bens penhorados, se não requerem nos precisos termos de se não terem 

penhorado as propriedades, mas só os simples rendimentos d’ellas, pela 

declaração, que fasem os Rendeiros, os Inquilinos, do que pagam aos 

Senhorios executados, por ser um principio constante e Regra geral 

estabelecida em toda a Jurisprudencia: que todas as veses que o preço da 

cousa penhorada é certo, constante, e notorio, ou porque elle consiste em 

dinheiro, ou em outro semelhante genero, em que cessa o perigo do 

camboio, póde ser assignado aos credores sem solemnidade, ainda que 

fosse por Estatuto, ou por lei requerida nas execuções ordinarias a reserva 

dos moveis e outras cousas preciosas, em que, além do preço justo, póde 

cahir n’elles a affeição, e venderem-se por maior valor: o que de nenhuma 

fórma podem experimentar os rendimentos em quantidade liquida, que, ou 

passam das mãos dos Inquilinos para o Credor em seu pagamento, ou se 

depositam para o mesmo fim, para sobre elles ter lugar o concurso de 

preferencia; pois n’este caso não ha necessidade de avaliação, e é 
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notoriamente superflua a solemnidade de Pregões. Que acontecendo porém, 

que os rendimentos das propriedades penhoradas não cheguem para 

pagamento da divida, e ser necessario adjudicarem-se os rendimentos por 

mais annos para sua total extincção que em tal caso, omisso na lei, se 

devem regular pela naturesa das Acções de real por real; e assim como 

n’estas devem intervir as solemnidades da avaliação e pregões, assim 

tambem se fasem indispensaveis para a adjudicação dos ditos rendimentos, 

em beneficio tanto dos Credores, como dos Devedores executados, pelo 

maior preço, que podem ter na Praça: e só querendo as partes 

condemnadas renunciar os Pregões, o poderão faser, na fórma da 

Ordenação do liv. 3.° tit. 86 § 28. E para não vir mais em duvida, e d’aqui 

em diante assim se observe inviolavelmente, se mandou lavrar este Assento, 

que todos com o dito Senhor Chanceller assignaram. Como Regedor, 

Giraldes, Gama. Ribeiro de Lemos. Caldeira. Gama e Freitas. Fajardo. Matta. 

Mesquita. Dr. Costa Sarmento. Mendonça. Valle. Velho da Costa. Lima. 

_____ 

CCCXXIV 

ORD. LIV. 4.° TITS. 23 e 24 

Em causas de despejo tem lugar vista suspensiva somente nos 

casos de bemfeitorias, feitas por expresso consentimento dos senhorios, 

provadas em continente, e de aposentadoria legitimamente concedida.  

Aos 23 de Julho de 1811, em Mesa grande, estando presente o 

Sr. João Antonio Salter de Mendonça, do Conselho do Principe Regente 

Nosso Senhor, Secretario do Governo d’este Reino, Desembargador do Paço, 

e Procurador da Corôa, que serve de Regedor, por elle foi proposto, que 

sendo frequentes os clamores dos Proprietarios, que se vêm privados da 

livre disposição das suas casas pela má intelligencia, que alguns Julgadores 

dão ás Ordenações liv. 4.° tits. 23 e 24, e abuso, que d’ellas se faz no Foro, 

onde por isso duram annos as Causas de despejo, conservados os Inquilinos 
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despedidos, contra a fórma das ditas Ordenações, que prohibem 

expressamente a retenção e morada da casa alheia contra vontade de seu 

dono, a quem autorisam para mandar expulsar os Inquilinos pelo Alcaide, e 

ainda durante o tempo do arrendamento, nos casos n’ellas expressos; e por 

isso se faz necessario remover todas as duvidas e embaraços, que obstam á 

devida execução das mesmas leis, pelo meio, que parecer mais adequado e 

conveniente á sua devida e inteira observancia: e por pluralidade de votos 

pelos Desembargadores abaixo assignados foi assentado, que, requerendo 

os Senhorios despejo dos seus Inquilinos nos termos das sobreditas 

Ordenações liv. 4.° tit. 23 § 1.° e tit. 24 no princ., qualquer vista que elles 

pedirem, só deve ser concedida sem suspensão; excepto, quanto á primeira 

referida Ordenação, nos dous unicos casos de bemfeitorias provadas em 

continente, e feitas com expresso consentimento do Senhorio, e de 

aposentadoria legitimamente concedida; pois desse modo ficam acautelados 

os abusos que a praxe tem introduzido: para o que se tomou este Assento, 

que o dito Senhor assignou com os Desembargadores, que n’elle votaram. 

Como Regedor, Salter. Fonseca Coutinho. Dr. Guião. Mattos. Costa Pinto, 

Borges e Silva. Teixeira Homem. Saraiva do Amaral. Teixeira. Dr. Faria. 

Pereira de Barros. Rocha Pereira. Alvares. Veiga. Tavares de Siqueira. Dr. 

Sousa Sampaio. Bandeira. Silva. Sarmento. 

_____ 

CCCXXXIV 

ASSENTO DE 23 DE JULHO DE 1811 

Havendo Sentenças, que determinem o despejo, devem 

executar-se, sem, embargo de qualquer recurso, e do Assento de 23 de 

Julho de 1811, que, ainda que comprehensivo do Privilegio de 

Aposentadoria de todas as Corporações, que a tem para serem ouvidas 

com suspensão, tem só lugar na fórma, que se declara no dito Assento 

quanto á Or. do liv. 4.° tit. 23 § 1.° 
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Aos 8 dias do mez de Junho de 1816, em Mesa grande da 

Casa da Supplicação, e na presença do Senhor João Antonio Salter de 

Mendonça, do Conselho de Sua Altesa Real, Procurador de sua Real Corôa, 

seu Desembargador do Paço, Secretario do Governo da Repartição dos 

Negocios do Reino e Fazenda, e Chanceller da Casa da Supplicação, que 

serve de Regedor das Justiças, presentes os Desembargadores de Ag-

gravos abaixo assignados, se leu a Portaria do Governo deste Reino de 27 

de Junho do anno proximo passado de 1815, que mandou tomar Assento 

sobre o requerimento, em que a Corporação do Officio de Ourives do Ouro 

pede a suspensão do despejo, ordenado por Sentenças de Aposentadoria, 

contra João José Isidoro, Ourives, emquanto não houver Sentenças da 

Instancia Superior, que passem em Julgado, visto estar munida com o 

Alvará de 12 de Maio de 1758 e Decretos de 5 de Novembro de 1760, e 

de 27 de Fevereiro de 1802; declarando-se agora, se o Assento de 23 de 

Julho de 1811 comprehende, ou não, o caso, de que se tracta, regido por 

Legislação particular. Assentou-se por uma quasi unanimidade de votos, 

que o referido Assento comprehende Privilegio de Aposentadoria d’esta 

Corporação, como o de todas as mais, que a tem, para serem ouvidas 

com suspensão, na fórma que se declara no mesmo Assento, quanto á 

Ord. do liv. 4.° tit. 23 § 1.° Mas havendo Sentenças, que determinem o 

despejo, devem estas ter a devida execução, como acontece a todas as 

mais, em Causas summarias, posto que dellas se tenha interposto o 

recurso do Aggravo Ordinario, ou Appellação. Que a mesma suspensão 

lhes não compete nos casos especificados no tit. 24 do liv. 4.° da Ord. no 

pr., porque estes não foram exceptuados no mesmo Assento, nem o 

podiam ser á vista de sua naturesa, e clara disposição, que não admittia 

declaração. E como o Pleito, que motivava este novo Assento, declaratorio 

do primeiro, era comprehendido no terceiro caso especificado no pr. do tit. 

24 do liv. 4.° da referida Ord., deveria por isso mesmo seguir o curso 

geral das Causas summarias, que lhe competia. E para não entrar mais 

em duvida, se tomou este Assento, que o mesmo Senhor Chanceller, que 

serve de Regedor, assignou com os Desembargadores e Ministros, que 
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n’elle votaram. Como Regedor, Salter. Dr. Guião. Miranda Alarcão. Dr. 

Velasques. Leite. Fonseca Coutinho. Dr. Faria. Teixeira. Dr. Sousa. 

Sampaio. Ribeiro Saraiva. Tavares de Siqueira. Araujo. Dr. Sousa e 

Asevedo. Teixeira Homem. Pereira. Bacellar. Veiga. Gomes Teixeira. 

Esteves. Amaral. Coutinho. Miranda. Corrêa. Borges e Silva. Pereira dos 

Santos. Guerreiro. Bragança. Garcia. Ferrão. 

 

 

_________ 
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Pareceres a respeito da Monographia das execuções a que se 

referem estas addições 

Queira aceitar os meus agradecimentos pelo presente com que 

me honrou e assim tambem o meu humilde juizo sobre o seu excellente 

trabalho, testemunho de indefeso estudo e de elevado criterio juridico. Li 

toda a Monographia, e sómente tenho motivos para declarar a V... com 

abundancia decoração que prestou um grande serviço a nossa iitteratura 

juridica, escrevendo sobre execuções, materia esta obstrusa em muitos 

pontos, e que constituem um labyrintho. Felicitando a V.., pela sua obra, 

que tenho muito recommendado, faço votos para que continue a 

concorrer para o desenvolvimento da nossa pobre jurisprudencia. 

Offereço-lhe o meu juizo que é sincero, e dado após maduro exame. 

DR. JOÃO CAPISTRANO BANDEIRA DE MELLO. 

Lente de Pratica Forense da Academia Juridica de Pernambuco. 

 

Agora, porém, que já satisfiz aquelle desejo de lêr a sua 

Monographia, tenho a satisfação de dar-lhe os meus parabens pelo modo 

satisfactorio com que tratou do assumpto. 

Seu livro veio prestar valioso serviço expurgando o assumpto 

das subtilesas arbitrarias dos praxistas. Louvo-o sinceramente por isso, e 

agradecendo a gentilesa da sua lembrança, que muito me penhorou, 

prevaleço-me da opportunidade para assegurar-lhe que sou com 

admiração e estima, etc. 

DR. JOÃO PEREIRA MONTEIRO. 

Lente de Pratica Forense da Academia Juridica de S. Paulo. 
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Li attentamente esse seu trabalho, e o juizo que formei delle 

me autoriza a dar-lhe parabens por este tão util quanto perfeito esforço. 

Necessitavamos de um manual pratico conciso, mas completo, das 

execuções civis... E’ evidente pois que um trabalho como esse seu, e que 

muito o distingue, é pelas conscienciosas doutrinas que encerra, o que 

desejavamos para satisfazer as palpitantes necesidades do fôro em 

materia de execuções, quando estas se têm convertido em campo de 

contradicções, de incertezas e de protelações que insensivelmente 

arrastam á anarchia da qual resulta, como sabemos, tornar-se 

interminavel o que é breve pela lei, e que deve ser breve em bem dos 

interesses que se agitam. O seu trabalho e honra, não só pela erudicção 

bem aproveitada e melhor ordenada que manifesta, como pelo excellente 

methodo que adoptou no respectivo desenvolvimento. 

JOAQUIM SALDANHA MARINHO. 

 

Li avidamente algumas das suas observações e notas, ricas de 

boa doutrina, e formuladas com o mais apurado criterio juridico. Felicito-o 

pois cordialmente por seu excellente trabalho, que o obriga já agora a 

emprehender outros sobre o arduo ramo da sciencia de que foi sempre 

distincto cultor. E estou certo que taes serão tambem os votos de quantos 

da nossa classe tiveram a fortuna de conhecer o seu utilissimo trabalho. 

JOÃO ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO. 
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ADVERTENCIA 

________ 

Qualquer que seja o valor da Monographia das Execuções que 

ha pouco tempo demos á estampa, e que recebeu de pessoas 

competentes honrosas manifestações de acolhimento, o seu interesse 

como obra de praxe não diminuio com a promulgação da Lei n. 3272 de 5 

de Outubro de 1885 e Decr. n. 9549 de 23 de Janeiro de 1886. 

E’ sabido que o Regulamento n. 737 de 25 de Novembro de 

1850, na parte relativa á execução das sentenças, fez algumas 

importantes innovações no antigo systema, na parte em que tinha de 

adaptar as formulas á indole excepcional das obrigações derivadas do 

direito commercial. 

A lei do processo, isto é, o complexo de formulas e solem-

nidades, que têm de servir de norma aos actos pelos quaes o direito 

procura a effectividade da obrigação que lhe é correlativa, tem 

necessariamente de participar do caracter originario dos actos juridicos 

que entram em acção. 

Daqui a diferença que existe sempre entre os codigos do 

processo civil, e os codigos do processo commercial. 

Na ausencia do codigo do processo civil, o nosso legislador, 

querendo de algum modo acudir ao estado anarchico das execuções de 

sentenças civis, entendeu applicar a este processo algumas das 

determinações do Codigo do Processo Commercial—que é o Regulamento 

n. 737 de 25 de Novembro de 1850. 

Não entra no nosso plano faser a critica deste methodo de 

legislar aos pedaços, que no nosso entender ha de produsir perturbações 

mais graves do que havia, salvo nos casos em que a nova legislação fez 

reforma radical, como nas adjudicações . 
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Tendo publicado o Tratado das execuções que, segundo o 

nosso intento, devia ser a synthese de tudo quanto de mais notavel 

deveria saber-se até a data da publicação, e tendo sahido as reformas 

alludidas, sentimos a conveniencia de addicionar a cada um dos capitulos 

as modificações que soffreram, embora na maxima parte incompletas. 

Pareceu-nos este methodo o mais logico e o mais conveniente, 

deixando ao leitor a tarefa de notar no acto da consulta quaes as regras do 

texto e das notas que tiveram modificações, segundo a recente legislação. 

E como as execuções por dividas hypothecarias e 

pignoraticias, foram aquellas em que as reformas entraram mais a fundo, 

entendemos não indicar essas reformas em fracções distribuidas pelos 

capitulos da obra, mas concentral-as em corpo especial, formando um 

supplemento em que este processo vai codificado e commentado em 

notas, pelo systema que adoptamos na Monographia, que ficará desta 

sorte um tratado tão completo quanto é possivel, no estado actual da 

nossa legislação. 

Rio de Janeiro, Julho de 1886. 

LEITE VELHO. 
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ADDIÇÕES Á MONOGRAPHIA DAS EXECUÇÕES 

_______ 

CAPITULO I 

Preliminares da execução 

A Lei n. 3272 de 5 de Novembro de 1885, e o Decreto n. 9549 

de 23 Janeiro de 1886, mandando seguir nas execuções civis e 

commerciaes o processo do Regulamento n. 737 de 25 de Novembro de 

1850, não encerram disposições especiaes que alterem a materia deste 

capitulo, a não ser os arts. 3° e 4° da lei, em hypotheses differentes. 

E’ pois no citado regulamento que devemos procurar outras 

modificações que aliás se limitam a pouco, não estando ahi a especie 

relativa ás sentenças dos Juizes de Paz prevista no art. 1°(d) da 

Monographia, nem a que diz respeito á liquidação de sentença, e que 

continuam a prevalecer. 

Tambem não vigoram as peças que devem entrar nas cartas 

de sentença, segundo o Regulamento n. 737 por estarem alteradas pelo 

Decreto n. 5737 de 2 de Setembro de 1874. 

O Regulamento, art. 488, veio tornar legal o que, como 

doutrina, escrevemos no art. 4°, nota 1ª da Monographia. 

Em tudo mais o texto deste capitulo fica tal qual o escrevemos 

tanto na parte legislativa, como na doutrinal, e como subsidio das 

deficiencias do Regulamento n. 737 neste assumpto, por força do art. 743 

deste, que determina ser o processo civil o subsidiario do commercial, 

quando não seja contrario ás disposições deste. 

 

 



Monographia Juridica e Pratica das Execuções de Sentenças em Processo Civil 
 

 
 

283

CAPITULO II 

Juiz competente para a execução 

O Decreto n. 9549 encerra apenas as disposições do art. 5° 

sobre a materia da competencia nas execuções civis e commerciaes, e a 

do art. 75 para as hypothecarias, concordando com o art. 4° § 5° da lei. 

As outras alterações devem encontrar-se no Regulamento n. 737. 

Podemos, porém, apenas considerar prejudicados os arts. 15, 16 e 

o 27 sobre os embargos, e delle faremos menção nos logares respectivos. 

Foi bom serviço ter a lei acabado com as duvidas que havia 

sobre a competencia no processo de execuções, a que dedicamos a nota 

1ª deste capitulo da Monographia. 

A Lei n. 3272 determina, § 5°, que a jurisdicção para os 

executivos por dividas hypothecarias é a commercial. 

Não comprehendemos a jurisdicção excepcional para a 

execução de contractos que a Lei n. 1237 de 24 de Setembro de 1864 

considera de caracter puramente civil, ainda quando nelles intervenham 

commerciantes. 

Que essa lei submettesse a execução desses contractos ás 

formulas do processo determinado no Regulamento n. 737, comprehende-

se por ser mais regulamentado do que o seria seguindo-se as prescripções 

do processo civil: depois porém que o processo tanto nas execuções civis 

como nas commerciaes ficam equiparados; depois que a nova legislação 

providenciou especialmente sobre as execuções resultantes de obrigações 

hypothecarias, que são de caracter civil: ainda não comprehendemos o 

motivo ponderoso que indusio os legisladores, a submetter a uma 

jurisdicção excepcional essas execuções. 
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As razões que actuaram sobre a determinação da lei hypo-

thecaria, a respeito da fórma do processo, não podiam ter a minima 

applicação á jurisdicção. 

Na discussão do projecto da lei predominava o intuito de dar 

ás execuções hypothecarias formulas rapidas, e para isso se fiseram 

varias innovações ao processo anterior que já era o do Regulamento n. 

737; não comprehendemos porém a necessidade ou conveniencia de tirar 

este processo da jurisdição civil quando as formulas se tornaram 

perfeitamente identicas, e já o eram, e quando em muitas deficiencias 

tem de recorrer-se ao subsidio da lei civil. Vide cap. especial, not. (2) 

Como quer que seja—legem habemus. 
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CAPITULO III 

Quem é competente para pedir a execução 

O Decreto n. 9549 manda applicar ás execuções civis as 

formulas do processo do Regulamento n. 737, e assim faz entrar neste 

capitulo as disposições dos arts. 491 e 494 deste regulamento que contém 

apenas tres regras geraes, que, para assim diser, se acham desdodradas 

neste capitulo da Monographia. 

Como porém o Regulamento n. 737 não tivesse sob sua alçada 

as execuções resultantes de sentenças sobre direitos e obrigações de 

caracter meramente civil, é consequente que deve ter muitas lacunas que 

a nossa Monographia preenche, quer na parte positiva quer na doutrinal. 

Accresce ainda que a lei, por previdente que seja, não deve 

ter feição casuistica, emquanto que isto é permittido, sem exageração, 

aos tratados de naturesa pratica como o nosso. 

Fica pois intacta a materia deste capitulo, deixando para o que 

especialmente reservamos para as execuções hypothecarias, a materia 

que lhes diz respeito.  
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CAPITULO IV 

Contra quem se executa a sentença 

Nada adiantou a nova legislação, pondo apenas em vigor o 

Regulamento n. 737 para as execuções civis. Decorrem porém deste facto 

algumas discrepancias com algnns dos artigos da Monographia. 

Determina o art, 492 § 3.° do Regulamento n. 737 que a execução 

se possa faser contra o fiador, com as clausulas dos arts. 496 e 591. 

Esta disposição obedece ao principio da solidariedade que 

caracterisa toda a fiança commercial, segundo determina o art. 258 do Codigo. 

Sendo o Regulamento n. 737 o regulador do processo em 

materia de obrigações commerciaes, e tendo de legislar sobre o modo de 

tomar effectivas essas obrigações, é evidente que a lei do processo devia 

obedecer ao principio da solidariedade. 

O modo, porém, de crear direitos e obrigações commerciaes, 

não é sempre identico ao da origem dos direitos e obrigações puramente 

civis, e portanto é forçoso attender a estas circumstancias. 

Sendo solidaria a fiança commercial, o Regulamento n. 737 

dispoz correctamente; mas tendo agora de applicar-se ás execuções civis, 

é forçoso attender a que as suas disposições não podem adaptar-se á 

execução de obrigações contrahidas sob o dominio exclusivo do direito 

civil, sem que uma lei o determine. 

Ora, a fiança civil não tem o caracteristico da solidariedade 

entre fiador e afiançado, segundo as disposições da Ord. L. 3.° tit. 92 pr. 

L. 4.° tit. 59 et tit. 61 § 8.°, e como um decreto do executivo não póde 

revogal-as, é de rigorosa hermeneutica, não poder applicar-se as 

disposição do Regulamento n. 737 ao fiador em obrigações civis. 

Uma outra observação. 
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Diz o Regulamento n. 737 art. 492 § 4° que a execução se 

promove contra a chamado á autoria, o que é perfeitemente coherente 

com a determinação do art. 115, que não admitte a escolha de litigar com 

o réo principal ou com aquelle, devendo com este proseguir a causa. 

A disposição pois do art. 492 § 4° obedece a este systema; 

não tendo porém a nova lei determinado cousa alguma sobre este 

particular, não estando o art. 115 comprehendido nas determinações que 

regulam o processo das execuções, é consequente que a Ord. L. 3.° tit. 45 

§ 6° deve permancer como reguladora, nas execuções em materia civil. 

______ 

Fica menos complicada a materia relativa aos caracteres da 

alienação em fraude das execuções; permanecem, porém, sem solução 

algumas das mais momentosas questões indicadas na nota 6ª deste capitulo 

da Monographia, ficando todavia bem assentado que só póde proseguir a 

execução, nas acções pessoaes, contra o adquirente dos bens que sabia ou 

tinha razão de saber que pendia a demanda que deu origem á execução, não 

tendo o executado outros bens para pagar, quando aliás as Ord. L. 2.° tit. 84 

§ 14 e tit. 83 § 13, permittiam a execução contra o adquirente sciente ou 

insciente da demanda, sendo a alienação de bens de raiz. 

O Regul. n. 737 emprega o termo generico bens, a que tem 

produsido duvidas, havendo porém julgados resolvendo que deve 

entender-se o termo de accordo com as citadas Ord. e referindo-se a 

alienação aos bens de raiz. 

A alienação proxima á penhora nos termos deste Regul. é mais 

que uma presumpção legal de fraude, é um acto que não exige a prova de 

dolo, e apenas exige a verificação chronologica, sendo indifferente a 

sciencia ou insciencia do adquirente contra o qual se póde desde logo 

promover a execução. 
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Qual o momento juridico, antes deste, em que a alienação 

toma o caracter de fraude, se desde a propositura da acção, se desde a 

contestação da lide, factos estes que em determinadas circumstancias 

podem ter uma importancia capital, ficou ainda em grandes duvidas. 

A disposição, por exemplo, do art. 59 do Regul. n. 737 é clara 

porque a citação inicial torna a cousa litigiosa e induz a litispendencia; 

mas poderá ella applicar-se ás questões de natureza civil? 

As disposições das recentes leis além de determinarem as 

formulas especiaes para o processo das execuções hypothecarias, 

deixaram em vigor as do antigo Regulamento de 1865, que mandava 

observar o processo do de 25 de Novembro de 1850, mas a lei que 

determina as formulas, não tem o alcance de reformar ou alterar as 

relações juridicas em que estão collocadas as partes em relação uma á 

outra, quer em virtude de convenção, quer por força da lei; e essas 

relações podem variar consoante a sua origem puramente civil, ou 

especialmente mercantil. O direito e obrigação correlativa das partes, e de 

que diriva a acção, preexiste a esta em estado que poderemos diser 

inerte, que toma a fórma activa quando a reclamação da parte ou a 

determinação da lei o exige. 

O modo da acção, a formula ou o complexo de formulas que 

tem de empregar-se para a realisação do direito, é o processo que não 

póde alterar o direito preexistente. 

Ora, o direito e obrigação resultantes de um acto civil, são 

regidos pelo direito civil, e portanto as formulas determinadas para 

realisação de direitos e obrigações commerciaes, não podem alterar a 

naturesa de direitos e obrigações oriundas do contracto civil ou da lei civil. 

E como o nosso direito civil é que determina as causas e os 

actos em que a cousa se torna litigiosa, tanto nas acções reaes como nas 

pessoaes, o regulamento commercial não póde alterar a lei civil. 
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E’ isto o que poderia diser quem respondesse negativamente á 

interrogação. 

Para responder-lhe affirmativamente, seria necessario levar o 

raciocinio até ao ponto de admittir que o Regulamento n. 737 póde 

imperar em todos os casos em que, na parte que rege o processo das 

execuções, faz referencia ou remissão a algum artigo não comprehendido 

nessa parte especial em que ficou em vigor. 

Seguindo esta opinião, resultaria que nos diversos incidentes 

da execução, grande parte das disposições desse regulamento anteriores 

a esta phase do processo, teriam de entrar em acção o que de certo a lei 

não teve em vista, antes demonstrou o contrario, definindo exactamente 

quaes as partes do Regulamento n. 737 que ficavam em vigor para o 

processo de execuções. 

Não foi sem razão que o Sr. Meira de Vasconcellos, na 

discussão do Senado, se oppoz á generalidade da applicação do 

Regulamento n. 737 a todas as execuções civis. “Não vejo razão, disse 

elle, para que se torne extensiva a todas as execuções civeis uma 

legislação especial como é a do Regulamento n. 737 que não póde ser 

applicada sem inconvenientes.” 

O Sr. Silveira da Motta, competentissimo como jurisconsulto e 

como pratico, foi mais explicito disendo:  

 Sem duvida que o processo antigo era cheio de inconvenientes, 
de delongas, e muito susceptivel de todos os recursos da chicana. 
O Regulamento de 1850 melhorou sem duvida, repito, o processo 
para as execuções commerciaes. Mas peço que reflictam que em 
materia commercial, o legislador quando faz algumas abreviaturas 
de termo do processo procede em vista de razões especiaes que 
derivam, que se extrahem da materia commercial. 

O contracto commercial tem naturesa diversa do contracto civil; as 
partes têm qualificações differentes, que são uma garantia maior 
para o legislador quando estabelece facilidades para as execuções 
commerciaes; entretanto que a respeito dos contractos civis não 
se dão  as mesmas razões. 
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“Esta idéa não tem logar; reflictam que dão um salto mortal, e 

hão de faser um mal enorme.” 

Ainda não ficou sem valor o estudo da not. 6 da Monogr. e 

bem seria se tivessem sido cortadas todas as questões que a previdencia 

pudesse alcançar, guiada pelas indicações da pratica. 

Muitas outras especies previstas neste capitulo ficam ainda em 

vigor, indicando o caminho a seguir nos casos omissos no Regulamento n. 

737, porque tem a sua origem nas obrigações civis a que elle não tinha de 

attender, como elle mesmo confessa, remettendo para o direito civil as 

questões em que entram menores e mulheres casadas. 

E’ necessario porém attender, a que elle tinha por terreno uma 

provincia limitada do grande imperio do direito, e que tendo agora de 

abranger na pate das execuções, os julgados sobre direitos e obrigações 

extranhas ao terreno circumscripto que elle tinha de reger, são inevitaveis 

as lacunas que têm de ser suppridas, e a imprescindivel necessidade de 

adaptal-o á naturesa das obrigações que tem de faser cumprir.  
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CAPITULO V 

Citação do executado. 

Nada ha a alterar na materia deste capitulo. 

Fica apenas estabelecido que a falta de citação do tutor ou 

curador dos menores e interdictos não induz nullidade senão quando a 

sentença lhes tiver sido desfavoravel. 

Em presença dos preceitos de direito que regem a materia, 

este art. 61 do Decreto n. 9549, deve referir-se aos menores puberes que 

forem citados sem o serem conjunctamente o tutor e curador, porque 

quanto aos impuberes, não é possivel ter applicação, porque tendo elles 

incapacidade legal para estarem em juizo sós, a citação que se lhes 

fisesse seria como se não existisse e equivaleria o ter corrido o processo 

sem audiencia de uma das partes, o que o inquinaria de nullo por 

preterição de fórmula essencialissima. 

Quanto á citação do procurador, o art. 673 do Regulamento n. 

737 exige a citação pessoal do executado, artigo que é remissivo do art. 

24, tit. unico do Cod. Comm. que não tem applicação ao processo civil. 

O art. 507 não faz excepção alguma á regra, no entanto, se na 

execução se derem incidentes taes como habilitação e liquidação, 

necessariamente deve haver as primeiras citações pessoaes. 
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CAPITULO VI 

Execução por quantia certa 

As innovações feitas pelo Decreto n. 9549 em relação á 

materia deste capitulo são principalmente as seguintes: 

a) Considera inalienaveis os bens que designa no art. 7°, no 

que não fez senão repetir o que já era lei, como indicaremos no art. 91 n. 

1 deste capitulo. 

Exceptuou, dos fructos e rendimentos que podem ser penhorados 

na falta de outros bens, as rendas das camaras municipaes, art. 11. 

Como que para justificar esta disposição, receioso de parecer 

exorbitante das attribuições do executivo na regulamentação da Lei n. 

3272, justifica este enunciado com os arts. 23 e 24 da Lei do orçamento 

de 1840, que mandam que a camara municipal da Côrte, remetta o seu 

orçamento annual ao governo, que o mandara executar por decreto, com 

as alterações que lhe parecerem convenientes. 

Querer justificar uma disposição tão terminante e tão ampla 

com semelhante decreto, parece-nos um pouco arrojado; mas emfim, 

como já estamos habituados a estes arrojos, e como a magistratura ainda 

não se considera bastante forte para reagir contra demasias de 

regulamentos, fica assentada a these do art. 11 como disposição legal. 

Apesar disto porém ainda não abstrahimos da duvida que 

posemos na nota 8ª deste capitulo, visto que o artigo citado tem um final 

que a não corta quando diz—as quaes só devem ser despendidas de 

accordo com os respectivos orçamentos. 

Ponhamos aqui uma hypothese. Uma camara municipal inclue no 

seu orçamento certa somma para uma determinada obra que manda faser. 
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A somma orçada entra no cofre, a obra é executada, e a 

camara municipal não paga. Isto vê-se muitas vezes... 

O empreiteiro acciona a camara, e vence. Não estará no 

direito de penhorar no cofre, tanto quanto foi orçado para a obra, e que 

necessariamente alli deve estar? 

Esta grande questão tomou ha pouco tempo na côrte um 

caracter de grande interesse pratico, porque se deu esta hypothese, e 

houve um juiz bastante firme para mandar faser penhora. 

O executivo metteu-se de permeio com um aviso que é digno de 

estudo, mas que em nosso entender, não passa de um emphatico paralogismo. 

b) Art. 8°. Já tinhamos as leis citadas neste artigo, como dissemos 

no art. 93 n. 4 da Monographia, e portanto nada se póde diser innovado.  

c)  Art. 9°. E’ relativo ao privilegio das apolices. 

Cortou este artigo algumas das questões que diversos avisos 

tinham tentado resolver sem conseguirem senão baralhal-as, como 

demonstrámos no estudo e exposição que consta da nota 22 da Monographia. 

Sem entrar na questão de averiguar se um decreto 

regulamentar podia faser á Lei de 15 de Novembro de 1827 as duas 

ultimas excepções e a do paragrapho unico, mormente quando a lei tinha 

adoptado exclusivamente o processo do Regulamento n. 737, sem 

modificação nesta parte, e não havendo nelle semelhantes disposições 

nem a lei as ter operado, temos ainda algumas reflexões a faser. 

A disposição do paragrapho unico, encerra uma ambiguidade 

disendo simplesmente que não gosam da inviolabilidade, as apolices 

adquiridas em fraude dos credores, devendo entender-se que esta 

acquisição deve comprehender não só a alienação de apolices que o 

executado tivesse, mas a conversão de bens em apolices — com intento 
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de fraudar a execução. Estes actos seriam comprehendidos na sancção do 

art. 494 do Regulamento n. 737, e estão sujeitos a todos os 

caracteristicos ahi determinados para se firmar a naturesa da fraude. 

Se as apolices em vez de vendidas são caucionadas, esta 

especie tem perfeita analogia com a da hypotheca em fraude da 

execução, e está sujeita ás mesmas soluções.  

Ao escrever estas considerações tivemos conhecimento de 

uma publicação intitulada — O Penhor, segundo a legislação civil e 

commercial, — por um collaborador da reforma, e que embora occultasse 

o seu nome, é sabido quem seja. 

Sentimos um grande desvanecimento ao lêr na introducção os 

periodos seguintes: 

Tambem o art. 9°. (refere-se ao Regulamento n. 9549),  declara 
só poderem ser penhoradas as apolices da divida publica — salvo 
adquiridas em fraude dos credores — por expressa nomeação de 
quem as possuir, quando caucionadas não forem pelo devedor, 
respeitadas as clausulas da caução, ou no caso de constituirem 
garantia do Estado por fiança de caracteres e responsaveis á 
fazenda publica.  

Firmou por esta fórma para as apolices da divida publica um 
privilegio inconveniente, do qual a propria Lei de 15 de Novembro 
de 1827, entendida como deve ser, não cogitára, e revogou o 
Regulamento n. 737 que no art. 512 enumera os titulos da divida 
publica, e quaesquer papeis de credito do governo, entre os bens 
sobre que póde recahir penhora, sem nenhuma limitação.  

Na nota, transcrevendo os arts. 35 e 36 da Lei de 1827, 
sublinhando — destas apolices — accrescenta: é claro pois que não 
ha ahi o privilegio que se tem attribuido ás apolices. No intuito de 
aliciar capitães estrangeiros, a lei garantio que nem os proprios 
subditos da nação com quem o Imperio estivesse em guerra 
deixariam de ser pagos, em tempo devido do respectivo juro e 
amortisação: nada mais.   

Folgamos de vêr a nossa opinião, que pareceria a muitos talvez 

excentrica, partilhada pelo distincto jurisconsulto a quem é attribuida a 

citada obra; dando-se ainda o caso de não podermos ser accusado de plagio, 
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por não termos noticia de que alguem antes de nós encarasse a questão de 

frente, e a exposesse sem receio de passar por original. 

E daqui se vê quaes os fructos da meditação e do estudo sério 

no remanso do gabinette, despreoccupado de considerações de interesse ou 

de submissão cega a opiniões alheias, sem lhes perscrutar os fundamentos. 

Disemos isto porque o autor da obra citada em que achamos 

os periodos transcriptos, é o mesmo que referendou os Avisos de 28 de 

Junho e de 9 de Outubro de 1879, em que se declaram isentas de 

embargos ou penhora as apolices da divida publica e seus juros, por 

acções ou execuções entre particulares, considerando esse privilegio como 

tendo por base—altos interesses publicos. 

Aqui o ministro; além o jurisconsulto... 

No n. 3 do art. 9° fez-se referencia apenas ao Decreto n. 5454 

de 5 de Novembro de 1873, esquecendo o de n. 9370 de 14 de Fevereiro 

de 1885 que o substituio. 

Dissemos acima que a disposição do art. 9° paragrapho unico 

deve subordinar-se na pratica ao Regulamento n. 737 art. 494, o que é 

absolutamente indispensavel para resolver as hypotheses que occorrerem. 

É necessario para este fim ter bem presente que as soluções 

dependem fundamentalmente da naturesa da acção, da época em que a 

cousa se fez litigiosa, da bôa ou má fé do adquirente, e do momento 

juridico em que se fez a acquisição. 

Ficamos ainda envolvidos nas nebulosidades de encontrados 

pareceres, sem disposições bastante claras e frisantes, e mais 

complicadas ainda quando se tratar de execuções de obrigações civis, que 

não acham solução nem a podem encontrar no Codigo Commercial. 
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Uma questão que ab initio póde ser levantada é se nas 

execuções de sentenças sobre actos exclusivamente da alçada do direito 

civil, as disposições do Regulamento n. 737 podem ser invocadas para 

resolver ácerca das fórmulas e consequencias legaes da citação, segundo 

este regulamento, na presença das limitações do art. 1° do Decreto n. 

9549. Depende a solução de averiguar se as referencias que no processo 

das execuções fiser o decreto a outros artigos delle, mas não 

comprehendidos na parte applicavel ás execuções civis, podem ter 

applicação a estas, quando aliás o legislador parece não admittir tal 

interpretação, tendo nos casos especiaes em que o entendeu, especificado 

os actos em que as disposições do regulamento não comprehendidas no 

capitulo das execuções devem entrar em scena, como fez por exemplo no 

art. 3° § 3°, arts. 17, 28, 59 e 63. 

d) O § 9° da lei, declara que as letras hypothecarias gosam da 

isenção do Regulamento n. 737 art. 530 para não poderem ser 

penhoradas senão na falta absoluta de outros bens, por parte do devedor. 

Este por parte do devedor é uma esquisita redacção. 

O art. 10 do Decreto n. 9549 adoptou a mesma fórmula. 

Até aqui ha perfeita correlação entre a lei e o regulamento, 

mas no art. 122 deste, somos sorpredidos com uma disposição 

manifestamente exorbitante, estendendo a isenção ás letras 

hypothecarias emittidas antes da mesma lei... 

e) Art. 13. A disposição deste artigo prestar-se-ha a moitas 

questões, não estando bem determinadas as épocas em que os 

pagamentos não podiam ser feitos, nem a época dos vencimentos das 

dividas pagas- Se desde a citação, se desde a contestação da lide, se só 

no período próximo á penhora. 

Eis as principaes alterações feitas pela legislação recente. 
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As resultantes da applicação do Regulamento n. 737, e que 

maiores modificações prodosiram na materia do nosso capitulo são as 

seguintes: 

Para que se faça penhora em divida na mão de terceiro, é 

necessario que este a confesse no acto da penhora, e assigne o auto para 

ser considerado depositario com as obrigações deste, como escrevemos 

no art. 103. 

O Regulamento n. 737, firmando o modo de verificar a 

responsabilidade do devedor que confessa a divida ao executado e assigna 

o auto, deixa em pé este artigo da Monographia; e no art. 526 não tira as 

duvidas que têm havido e que exposemos na nota 27 ao art. 104. E’ certo 

haver julgados resolvendo que não incorre nas penas da lei o depositario 

que não assigna o auto de deposito. 

Na classificação dos bens absolutamente impenhoraveis, só  em 

falta de outros ou sob condições especiaes, houve alterações facilmente 

visiveis comparado o nosso texto com o do Regulamento n. 737. 

Subsistem porém algumas das excepções indicadas por nós 

embora omissas no regulamento, por serem dedusidas da condição legal 

de certos bens segundo o direito civil, a que o regulamento commercial 

não tinha que attender. 
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CAPITULO VII 

Depositario, seus deveres direitos 

Antes de tudo corrigimos o erro de numeração deste capitulo 

da Monographia que tem o n. VIII. 

Não ha alterações de importancia no texto e notas da Mo- 

nographia quanto á parte doutrinal. Na parte legal as alterações mais 

salientes são as seguintes: 

A responsabilidade do depositario prevalece desde que o auto 

foi assignado por duas testemunhas, como determina o art. 104, cessando 

as duvidas expostas na nota 27 do art. 278 da Monographia. 

O procedimento contra o depositario tornou-se singula-

rissimo, tendo de seguir-se as disposições dos arts. 268 a 280 do Regul. 

n. 737, e ha de ser como tem sido causa de muitas chicanas. 

A adaptação do processo relativo ao deposito convencional, ao 

deposito judicial, precisa de abandonar como inuteis todos os tramites 

relativos á propositura da acção de deposito, incluindo a disposição do art. 

271 que só póde empregar-se na hypothese do art. 173. 

E’ esta uma fórma tão extravagante de proceder contra o 

depositario judicial, que das disposições do Regul. n. 737, só uma insignificante 

parte fica aproveitavel, e é necessario antes inventar que applicar. 

Duvidamos muito que possa nas execuções de obrigações civis 

applicar-se o disposto no art. 278 de Regulamento, que faz especialissima 

referencia a obrigações de origem mercantil. 

Igualmente não póde ser applicavel a disposição do art. 279. 

O deposito do equivalente, condição indispensavel para que o 

depositario possa ser admittido a oppôr embargos que o relevem da pena, 
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será impossivel nos casos de remoção de depositario de bens ainda não 

avaliados, como é frequente na pratica. 

Em tudo quanto a Monographia contém a respeito da obri- 

gação do depositario, a materia não teve modificação legal, e portanto, 

conserva a sua importancia doutrinal. 

Cabe aqui a disposição do art. 545 do Regulamento n. 737 em 

que impõe penas ao depasitario, que, por sua maior ou menor culpa, 

concorra para a transferencia da arrematação, o que importa a obrigação 

de apresentar os bens penhorados no acto della. 
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CAPITULO VIII 

Louvados ou avaliadores 

Alterada toda a materia relativa á nomeação de louvados, no 

caso de os haver de nomeação official, de accôrdo com a disposição dos 

arts. 14 a 17 do Decreto n. 9549; não os havendo, a nomeação é feita 

segundo os tramites dos arts 192 e seguintes do Regulamento n. 737. 

Deverá ter-se em conta em certas circumstancias, a disposição 

do art. 39 do Decreto n. 5135 de 13 de Novembro de 1872. 

Uma observação a respeito do Decreto n. 1056 de 23 de 

Outubro de 1852, citado no art. 15 do Decreto n. 9849. 

Diz aquelle no art. 4°: “sómente na falta, impedimento, ou 

suspensão de todos os avaliadores” etc. 

Ha aqui manifesto erro typographico, ou de cópia da au-

thentica, porque ao primeiro intuito se vê que — suspensão deve ser 

suspeição. 

Suspensão está comprehendida na falta e impedimento, e nem 

mesmo póde admittir-se que o juiz nomeasse um avaliador suspenso, ou 

que a suspensão superveniente do nomeado, operasse a devolução da 

nomeação ás partes, nem póde também figurar-se a hypothese da 

suspensão de todos os avaliadores. 

 

 

 

 

  



Monographia Juridica e Pratica das Execuções de Sentenças em Processo Civil 
 

 
 

301

CAPITULO IX 

Da avaliação dos bens penhorados 

 Nada temos que alterar no texto e notas deste capitulo, pois 

as disposições do Regulamento n. 737 não inutilisam a parte doutrinal, 

antes como subsidio são de visivel interesse. 

O que haveria a accrescentar está dito no capitulo 

antecedente, e o que diz respeito ás execuções hypothecarias irá no 

capitulo especial. 

O Regulamento n. 737 não assigna limite algum ao arbitrio 

dos avaliadores, que aliás tem na legislação civil ainda não revogada, 

preceitos que não podem deixar de observar. Dá apenas uma regra no 

capitulo das adjudicações, sobre a avaliação dos rendimentos certos, no 

art. 569, e que póde ter applicação no caso do art. 27 do Decr. n. 9549. 
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CAPITULO X 

Editaes e pregões  

Na materia deste capitulo a nova legislação fez profundas 

alterações, mandando vigorar as dispodsições do Regulamento n. 737. 

Tanto este como o Decreto n. 9549 incluiram sob a epigraphe deste 

capitulo a materia concernante á remissão, á qual démos lugar no capitulo 

das arrematações. Erro de methodo.   
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CAPITULO XI 

Da arrematação e seus effeitos 

Eis um capitulo em que as alterações são em muitos pontos 

fundamentaes, não só pelos arts. 23 a 25 do Decreto n. 9549 mas pelo 

Regulamento n. 737, e em que todavia ficaram sem resolução muitas 

questões momentosas que expusemos nas notas, e imprevistas muitas 

especies, que como doutrina foram indicadas no texto da Monographia. 

Segundo o Regulamento n. 737 o arrematante só póde arrematar 

com dinheiro á vista ou com fiança por tres dias. Devia ter-se acabado com esta 

velharia, sem utilidade alguma pratica, não se reprodusindo exigencias 

completamente obsolutas pela inexequibilidade da fiança. 

Está claro que nas execuções civis os effeitos da arrematação, 

resultados da evicção, annullação total ou parcial da execução, ou 

arrematação de rendas penhoradas e bemfeitorias, tem de reger-se pelo 

direito civil. 

As providencias que o Regulamento n. 737 contém a este 

respeito, estão incluidas no capitulo em que trata dos embargos á 

penhora, mas que foi excluido das execuções civis. 

Nestas circumstancias deveremos ter sempre entre mãos na 

materia deste capitulo, a nova lei, o Regulamento n. 737, as Ords., os 

praxistas, as leis extravagantes, finalmente uma farragem variadissima de 

instrumentos mais para embaraçar do que para resolver, uma 

inextinguivel prodigalidade de expedientes com que a chicana continuará 

a exercer as suas manobras. 

Quanto a importante materia da lesão, a Lei n. 3272 é muda, 

mas o Decreto n. 8549 julgou-se com direito de prever a hypothese no 

art. 24.  
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Ainda assim ha de ser materia de duvida se a disposição deste 

artigo, que encerra tres hypotheses, comprehende tambem a do art. 23. 

Sendo a fiança do arrematante um mytho, e sendo portanto 

outro o processo executivo contra o fiador, resta só o recurso de prender 

o arrematante que não pagar o preço da arrematação. 

E se este não tiver meios de pagar? Ficará preso 

perpetuamente? E emquanto elle não pagar, como deve proceder o juizo 

para proseguir na execução? 

Ficamos ainda á mercê de expedientes. 

Quanto aos direitos e acções penhorados, e que o art. 12 do 

decreto diz que podem ser avaliados e arrematados, e que são os 

designados no § 5.° do Regul. n. 737, e como segundo o art. n. 524 do 

mesmo regulamento tinha de faser-se a arrematação e adjudicação 

segundo as determinações da Lei de 20 de Junho de 1774, é claro que 

revogou esta lei na parte em que a podia revogar. 

E como o decreto nada prevê em relação á avaliação e 

arrematação, é claro que ficam em pé os problemas tão questionados, da 

distincção entre direitos e acções, e dividas exigiveis, e a sua avaliação, a 

que se referem os arts. 164 e 165 da Monographia. 

Eis o circulo vicioso de que, na discussão fallou o deputado 

Andrade Figueira quando disse: “lembro que o art. 524 do Regulamento n. 

737 manda que: revogada esta, é claro que fica revogado aquelle artigo, 

por isso pergunto: o que fica vigorando?” — O Sr. Candido de Oliveira: a 

lei civil. 

Mas a lei civil, disemos nós, é justamente a de 20 de Junho de 1774. 

Os effeitos da arrematação tem de reger-se pelas disposições 

da lei civil, diz o art. 559 do Regulamento n. 737, dahi se segue que as 
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questões expostas na Monographia sobre este assumpto ficam em pé, 

salvo as que se referem á remissão que, segundo a nova legislação, ficou 

firmada em bases novas. 

Nada se adiantou sobre o grave assumpto discutido na nota 18 

deste capitulo, a respeito do momento juridico em que a propriedade da 

cousa arrematada passa definitivamente ao arrematante. 

Na discussão da Lei n. 3272, no Senado, lemos um periodo 

que vem corroborar as nossas conclusões, e que transcrevemos pela 

competencia de quem o enunciou. Diz o Sr. Nunes Gonçalves: 

Achei que era perigosa a facilidade do resgaste no caso de venda, 
porque seria uma violencia ao arrematante que, tendo comprado 
em praça publica uma propriedade, depois de tomar posse della, 
firmou definitivamente o seu direito.  

Se o exequente requer a praça dos direitos e acções, segue o 

processo sabido para as praças e venda, mas se elle em vez dessa 

faculdade se prevalece do direito de subrogação permittido pelo art. 12 do 

Decreto n. 9549, não nos ensina este por fórma alguma, qual a posição 

em que fica o executado quando se verifique esta hypothese. 

Segundo a letra da lei, a avaliação é só para o caso de 

arrematação, e portanto na primeira hypothese, não entra o valor da 

subrogação. O credor assume a posição do devedor e vai faser uso dos 

direiros deste contra o devedor do executado, e desta sua posição não 

podem advir-lhe sómente direitos, ha de forçosamente nascer-lhe 

obrigação quanto ao modo por que vai exercel-os, em descargo da divida 

executada, pois que o direito não póde permittir-lhe que seja 

irresponsavel pelos actos que praticar na cobrança da divida. 

As difficuldades que se antolham na presença de uma 

disposição tão desprovida de meios de a tornar effectiva, desde já deixam 

prever que ficará letra morta, e pela nossa parte confessamos que, no 

caso de alguem se prevalecer della, ignoramos a posição em que a tal 
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respeito ficam o exequente e o executado, quando chegar o momento de 

se definirem as condições em que ficam um e outro. 

Comprehende o art. 12 duas hypotheses, a saber: 

Póde o exequente requerer para que lhe fique salvo o direito 

de demandar directamente o devedor do executado pelas acções em que 

fica subrogado; 

Póde requerer que as dividas sejam avaliadas e arrematadas 

para pagamento da execução. 

Estas disposições têm por fim occulto revogar o art. 524 do 

Regulamento n. 737, e consequentemente a Lei de 20 de Junho de 1774, 

na parte em que decretava o systema da arrematação e adjudicação das 

dividas exigiveis. Não fasendo o decreto distincção alguma entre dividas 

exigiveis ou não e empregando os termos genericos — direitos e acções — 

é claro que se refere á quinta especie dos bens penhoraveis segundo o 

art. 812 do regulamento. 

Esta disposição do art. VI começa por estar mal collocada na 

secção da penhora, sendo a sua collocação methodica na secção da 

arrematação. 

Tendo o decreto extinguido a adjudicação forçada, mas 

permittindo a voluntaria, e não classificando aquella faculdade do 

exequente com o caracter de adjudicção, deve averiguar-se desde logo o 

que significa. 

A querer-se dar á subrogação a qualificação legal que lhe 

compete como um dos modos de pagamento, pareceria que depois de 

avaliado o direito e acção, e desde que o exequente assumisse a posição 

do executado, a execução deveria extinguir-se na concorrente quantia do 

valor assignado ao direito e acção penhorado e avaliado. Mas o sejam 

avaliados, collocado na hypothese 2ª do artigo, parece referir-se só a 
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esta, e que a subrogação é indefinida quanto ao resultado que della póde 

provir em descargo do executado.  

Quaes são porém as consequencias da execução dessa 

hypothese? 

Quaes as relações juridicas que dahi derivam entre exequente 

e executado? 

Em que estado fica a execução quando ella se verifique? 

Deve imputar-se a credito do executado o valor do direito e 

acção que passa ao exequente subrogado?  

Fica a execução dormente ou hybernando pela sua importancia 

total, até se verificar o resultado das diligencias do exequente para cobrar 

a divida? 

Quaes as consequencias do uso ou abuso que o exequente 

póde faser da subrogação? 

Quaes os direitos do executado e exequente quando este haja 

cobrado mais ou menos da importancia da execuçã? 

Quaes os direitos do executado contra a desidia ou fraude do 

exequente em faser effectiva a subrogação? 

A estas interrogações sem solução na lei, poderiamos juntar 

outras, e concluir em resultado que ella não responde a nenhuma dellas, e 

que era melhor ficar silenciosa do que decretar uma disposição eriçada de 

espinhos que a tornará letra morta ou fonte de chicanas. 

Comprehendia-se a adjudicação de dividas pelo systema da 

Lei de 20 de Junho, embora carecedora de modificações; este systema 

não se comprehende senão em abstracto. 
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A segunda hypothese do artigo, isto é, a avaliação dos di-

reitos e acções e a sua arrematação, importa a revogação dos §§ 17 e 29 

da Lei de 20 de Junho, na parte em que manda que se arrematem pela 

sua liquida importancia as acções exigiveis, visto que as manda avaliar, 

ficando ainda uma certa duvida a respeito da faculdade que tem o credor 

de lançar real a real; duvida aliás de minima importancia desde que esta 

especie de arrematação esta hoje obsoleta, como dissemos na nota da 

Monographia. 

A respeito da remissão, vid. cap. especial. 
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CAPITULO XII 

Da adjudicação 

Abolida a adjudicação obrigatoria, fica sem valor tudo o que 

neste capitulo escrevemos a respeito desta phase do processo de 

execuções. 

Dispõe o art. 27 do Decreto n. 9549 que o exequente possa 

requerer o seu pagamento pelos rendimentos se os bens são indivisos, e o 

seu valor excede o dobro da divida.  

E’ o que já determina o Regulamento n. 737 art. 564, com a 

differença de ser acto necessario e não facultativo. Este regulamento 

empregára o termo incorrecto indivisos que o decreto adoptou, e que na 

phraseologia juridica equivale a pro indiviso. A esta incorrecção escapára 

a Lei n. 1237 de 24 de Setembro de 1864 que empregára o termo preciso 

— indivisiveis. 

Em todo o caso, a disposição é absolutamente uma 

excrescencia, desde que para o exequente é uma faculdade de que não 

póde usar sem o consentimento do executado, porque desde que ambos 

estão de accordo, tanto póde verificar-se o pagamento pelos rendimentos, 

nas condições do artigo, como em qualquer outras, dependendo tudo de 

um acto convencional que está apenas na vontade dos interessados e que 

a lei não póde prohibir. Sob este ponto de vista até a adjudicação dos 

bens se póde dar por qualquer preço e em qualquer estado da execução. 

Nada resolvido, no caso de haver a adjudicação facultada, para 

os casos de evicção, para os casos de nullidade da execução ou da 

revogação della por decisão posterior, que neste capitulo da Monographia 

estão expostas, e que por isso continua a ser auxiliar tanto quanto o mereça. 

Se, em virtude do art. 28 do Decreto n. 9549, ao credor 

adjudicatario é applicavel a disposição do art. 555 do Regulamento n. 737, 
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e se este exige o pagamento nos tres dias subsequentes á arrematação, 

deve entender-se que, se o adjudicatario não entrar para o deposito com 

o excesso dentro de tres dias, tem de ser preso, visto que não se lhe póde 

de certo exigir que dê fiador dentro desses tres dias. 

Desde que data incorre elle nesta pena? 

Desde a sentença de adjudicação? 

Mas não ha lei que obrigue o exequente a tornar effectiva dentro 

de tal periodo essa sentença. A execução é um direito não é uma obrigação; 

sustal-a, promovel-a, depende tudo da vontade do exequente, se o 

executado não o provoca; não sabemos pois a que vem aqui este rigor. 

Que não, se dê ao exequente a carta de adjudicação sem faser 

o deposito, como é de praxe, basta para salvar os interesses do executado 

ou de terceiros. E é o que ha de acontecer. 

Não terá de futuro importancia a questão que desenvolvemos 

na nota 15 do cap. XI, desde que o art. 607 do Regulamento n. 737 prevê 

as hypotheses de haver protestos de preferencias antes da arrematação 

ou da adjudicação, disputando-se ellas sobre o preço ou sobre o casco da 

propriedade. 

A respeito da remissão, vid. o cap. especial. 
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CAPITULO XIII 

Execução para entrega de cousa certa 

A lei e decreto novissimos não fiseram entrar no novo regimen 

das execuções de sentenças as disposições do Regulamento n. 737 que trata 

da execução proveniente de acções reaes, ou sobre cousa certa em especie. 

Fica pois em vigor a nossa Monographia nesta parte. 

A disposição do art. 494 § 1° do Regulamento é 

evidentemente relativa ás acções reaes, e póde entrar em duvida, se não 

se regulando as execuções pelo Regulamento em relação a essas acções 

reaes, póde nellas ser admittida aquella disposição incluida em capitulo 

que não se refere a este processo. 

Em nosso conceito essa disposição vigora para as execuções 

de que trata este capitulo, por força do art. 1° da Lei e art. 63 do decreto. 

Só nesta parte e em nenhuma outra é que tem entrada o 

Regulamento n. 737 nesta especie de execuções. 
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CAPITULO XIV 

Execução para prestação de facto 

Se a legislação civil era omissa, o Regulamento n. 737 não o é 

menos a respeito da materia deste capitulo que subsiste sem alteração. 

Houve de certo uma razão que justifica este silencio. 

As obrigações de caracter mercantil, ainda mesmo que tenham 

por fim a prestação de um facto, resolvem-se na indemnisação a dinheiro. 

Todas as outras hypotheses do nosso capitulo escapam á 

alçada do direito mercantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Monographia Juridica e Pratica das Execuções de Sentenças em Processo Civil 
 

 
 

313

CAPITULO XV 

Embargos do executado 

A lei e decretos ultimos tendo applicado ao processo civil as 

formulas do processo commercial relativo ás execuções, deixaram de fóra 

o importante incidente de que trata este capitulo da Monographia. 

Se sobre outros tramites do processo é de lamentar a falta de 

reformas capitaes e a deficiencia de methodo e systema, mais de 

lamentar é que ficassemos no estado em que estavamos. 

Dominados pela idéa fundamental da reforma do processo das 

execuções hypothecarias, sobre o qual a discussão foi mais largamente 

estudada e debatida, e querendo ao mesmo tempo faser alguma a respeito 

das outras execuções, não tiveram os legisladores bastante cuidado, e 

entenderam que bastava faser o que fiseram, ao menos por emquanto. 

Sabemos perfeitamente que as disposições do Regulamento n. 

737 obedecendo ao plano do Codigo Commercial, e tendo de attender 

sómente ás relações juridicas resultantes dos actos do commercio, se 

resentem do caracter excepcional e peculiar da origem, e que sendo mais 

amplo o plano em que se desenvolvem os direitos e obrigações civis, as 

disposições do regulamento são de deficiente adaptação á execução 

destas; era pois necessario faser mais do que se fez. 

Devemos porém firmar bem as idéas sobre o estado actual da 

materia deste capitulo, a respeito do qual expendemos o nosso conceito 

nas observações que precedem as notas da Monographia. 

Determinando o Decreto n. 9549, arts. 59 a 63, que as 

nullidades do processo, da sentença e dos contractos têm de ser as 

descriptas no Regulamento n. 737, torna-se necessario o trabalho não 

facil, de adaptar estas disposições ás formulas do processo civil, e faser 



Monographia Juridica e Pratica das Execuções de Sentenças em Processo Civil 
 

 
 

314

um estudo de selecção, que ha de traser em resultado muitas dissidencias 

na praxe e nos julgados. 

Começando pelas nullidades do processo, diz o art. 59 do 

decreto que se deve seguir o que se acha determinado nos arts. 672 e 679 

do Regulamento n. 737, do que hão de nascer complicações derivadas da 

naturesa especial das obrigações, e das formulas do processo. 

Referindo-se o art. 672 a formnlas exigidas pelo Codigo 

Commercial, sob pena de nullidade, e ás formulas essenciaes segundo a 

disposição titulo unico art. 22 do mesmo codigo, é clarissimo que ha 

absoluta necessidade de inverter as disposições do artigo, e referil-as ao 

processo civil, sob pena de cahir no erro de applicar ao processo civil 

anterior á execução as regras determinadas pelo Regulamento n. 737 a 

respeito do processo commercial, o que a lei não permitte e de que nem 

ella nem o decreto cogitaram. 

Seguindo este raciocinio até lhe extrahir as consequencias 

logicas, a determinação do decreto não alterou em cousa alguma o 

processo da execução civil, porque nesta parte as disposições do art. 672 

comprehendem em sua generalidade tudo quanto até agora era materia 

de embargos á execução, quando com ella se accusa de nullo o processo 

em que foi proferida a sentença exequenda, e por conseguinte a propria 

sentença que nulla é, sendo proferida em processo nullo. 

Consequentemente a doutrina da Monographia, no que diz 

respeito aos embargos de nullidade do processo e da sentença 

exequanda, fica em plena applicação, devendo ainda addicionar-se as 

generalidades do art. 662 do Regulamento n. 737, e a do art. 59 § 1° do 

Decreto n. 9549, com as clausulas do § 2° do art. 60. 

Isto quanto ás nullidades do processo. 
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Quanto á nullidade da sentença diz o art. 62 do decreto que 

póde ser annullada nos casos e pelos meios determinados nos arts. 680 e 

681 do Regulamento n. 737. 

E’ evidente que o § 1° do art. 680, tem de referir-se á lei civil 

e não commercial. 

E disendo o art. 681 que a sentença póde ser annullada por 

meio de embargos a execução, é evidente que nestes é admissivel a 

allegação de todos os motivos que expendemos neste capitulo da 

Monographia. 

O Regulamento n. 737 no § 4° deste artigo diz que não é admissivel 

a acção rescisoria, sendo a sentença proferida em grau de revista. 

Ainda, infelizmente, não ficou de uma vez liquidada a debatida 

questão que discutimos na nota 12 art. 357 da Monographia, nem mesmo 

em relação ás acções rescisorias, porque ainda é materia de duvida se as 

disposições do regulamento comprehendem revista concedida e negada, 

ou só concedida. 

A tão debatida questão que tratámos na referida nota, fica 

ainda na tela, e suposto segundo a nossa opinião alli enunciada, e de 

accôrdo com julgados, nos pareça ter actualmente uma solução prevista, 

todavia não havendo lei expressa, fica aberta a porta á chicana, porta que 

uma vez aberta dá entrada a debates, que durante longo periodo 

empecem o definitivo acabamento das execçuões. 

Quanto a nullidades dos contractos, o art. 63 do decreto 

determina que fique em applicaçâo o Regulamento n. 737, nos termos e 

para os effeitos declarados nos arts. 682 a 689, o que se completa com os 

arts. 59, 60 e 61 do decreto. 
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Vastissimo campo de manobras para a chicana, e complicada 

arena para interpretações! 

Basta a segunda parte do § 5° do art. 686, para que um habil 

explorador de pretextos possa enredar uma execução por longos mezes, e 

mesmo annos, e ainda mesmo sem espirito de chicana, o advogado do 

executado, na fluctuação das idêas em que necessariamente ha de achar-

se, não poderá eximir-se, em bôa fé e consciencia, de aventurar-se em 

questões, cuja solução fica dependente dos asares das interpretações. 

E’ possivel que laboremos em infundadas apprehensões, 

porque o nosso limitado engenho não nos deixe comprehender a 

realidade, e vejamos obscuridade e difficeis problemas naquillo em que 

espiritos mais penetrantes vejam claro; mas, em consciencia o disemos, 

mal estavamos, e peior ficámos. 

Estimariamos ter de refundir todo este capitulo da Mono-

graphia, um dos mais complicados e trabalhados; infelizmente ahi fica 

apenas com estas insignificates notas. 
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CAPITULO XVI 

Dos embargos de terceiro 

Ficamos no estado anterior á nova legislação.  

O art. 6° da Lei n. 3272 e o art. 85 do Decreto n. 9549, não 

especificam a naturesa dos embargos do credor hypothecario. 

Não sendo executado o credor hypothecario, os seus 

embargos devem ter a naturesa de embargos de terceiro, que dantes só 

eram admittidos no caso de insolvencia do devedor commum, e que agora 

tem por fim obstar a que a venda da cousa hypothecada vá avante em 

execução do credor chirographario—Vid. Cap. esp. nota. 

Da combinação do art. 490 § 2° com o art. 501 do 

Regulamento n. 737, resulta não estar bem liquido se o juiz deprecado 

póde conhecer ou não dos embargos de terceiro, pelo facto do art. 501 

determinar que o juiz remetta os embargos sem especificar quaes, ao juiz 

da causa principal — sem suspensão. 

Não sendo presumivel no legislador a ignorancia da lei, deve 

concluir-se que o art. 501 se refere só aos embargos do executado. 

Comprehende-se que o juiz depreendo tenha exclusiva competencia para 

resolver sobre os embargos de executado, que podem affectar 

fundamentalmente o julgado em execução, mas essa razão não 

predomina nos embargos de terceiro em que não se discute a sentença, 

mas a sua execução, incidindo sobre bens que o terceiro embargante 

allega não serem do executado. 

Sustentamos, pois, a doutrina da nota 13 cap. XV da Mo-

nographia, assim como toda a materia deste capitulo, sem modificação. 

  

 



Monographia Juridica e Pratica das Execuções de Sentenças em Processo Civil 
 

 
 

318

CAPITULO XVII 

Da liquidação 

O Regulamento n. 737, a respeito da liquidação das sentenças, 

pouco mais fez do que fixar a fórma do processo, que é o summario, como 

era; e o art. 6° do Decreto n. 9549, determinou a fórma do processo de 

arbitramento necessario, que é o daquelle regulamento. 

Assim pois parece-nos que afóra isto, o nosso texto e notas 

ficam vigorando, excepto quanto ao recurso de appellação da sentença, 

que fica substituido pelo de aggravo. 

Foi uma lacuna do decreto não faser alguma indicação a 

respeito dos casos em que é admissivel o arbitramento, por ser ponto mui 

arbitrario. 

Tenham muita cautela, juizes noveis, em considerar as 

decisões dos arbitradores como decisões de arbitros, como mais de uma 

vez temos visto, limitando-se a sentença a uma homologação. O juiz não 

é adstricto a subscrever ao que os arbitradores decidem, e deve 

considerar apenas a decisão como um elemento de apreciação, embora 

importante, mas que póde tomar na conta que merecer. 

Evitem tambem os arbitradores o erro mui commum de se 

julgarem procuradores ou mandatarios da parte que os nomêa, do que 

muitas vezes se origina dissidencia de pareceres que se evitariam se elles 

tivessem a verdadeira comprehensão da sua missão. E’ frequente tambem o 

terceiro arbitrador pensar que tem de optar por qualquer dos laudos, quando 

a lei lhe permitte discordar de qualquer delles, no todo ou em parte. 

Tem sido duvidoso se o juiz póde mandar proceder a novo 

arbitramento, e se deve nesse caso nomear arbitradores novos ou mandar 

faser nova louvação. 
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Entendemos que póde proceder o novo arbitramento se lhe 

parecer que a materia o exige, pelas razões que demos no art. 417 da 

Monographia; e entendemos tambem que não lhe é permittido nomear 

arbitradores, porque só o póde faser nas hypotheses previstas na lei e não 

deve preterir-se o direito das partes, sem que ella o prescreva. 

Tenha-se bem em vista que a sentença que julga uma liquidação 

em execução de sentença illiquida, não é o mesmo que aquella que julga 

embargos oppostos na execução de sentença de prestação de contas, 

porque destas o recurso é de appellação em seus effeitos regulares. 

Para sustentar a doutrina do capitulo da Monographia, in- 

vocamos o art. 743 do Regulamento n. 737. 
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CAPITULO XVIII 

Habilitação dos representantes do executado 

Se a lei e decreto novissimos quisessem que para a habilitação 

em execução, vigorasse o processo do Regulamento n.737, tel-o-hiam 

dito, como o disseram a respeito de outros incidentes não 

comprehendidos dentro do titulo das execuções. 

E’ pois claro que quando este incidente se dê em execução 

civil tem de seguir-se o antigo processo. Foi mal, porque o processo do 

regulamento com alguns retoques, tiraria muitas das duvidas que 

apontamos neste capitulo da Monographia.  

Nada temos pois a alterar se não quanto ao recurso da 

sentença que é de aggravo, segundo dispõe o art. 669 § 15 do 

regulamento, combinado com o art. 53 do Decreto n. 9549. 
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CAPITULO XIX 

Do concurso de credores do executado 

A difficilima e complicada materia contida neste capitulo ficou 

infelizmente no mesmo estado em que estava. 

As pequenos modificações que houve limitam-se á 

especialidade das execuções hypothecarias de que trataremos.  

Dispõe o Decreto no art. 80: ”aberto o concurso de 

preferencias nos casos do art. 609 do Regulamento n. 737 “, entram no 

concurso credores de todas as categorias. 

Não se dando o caso de insolvencia (art. 81), ficam vigorando 

as disposições dos arts. 246 § 5° a 292 § 3° do Decreto de Abril de 1865, 

para o effeito, diz o novo decreto, de não poderem os immoveis 

hypothecados ser executados por outro credor que não seja o 

hypothecario, nem tão pouco ser admittidos outros credores a obstar a 

execução do credor hypothecario. 

Diz depois o art. 82, que a disposição do artigo precedente 

não exclue o direito que assiste aos demais credores hypothecarios ou 

chirographarios, de demandarem por acção ordinaria a annullação da 

escriptura de hypotheca contra elles opposta. 

Offerecem estes artigos algumas duvidas. 

Os artigos do regulamento hypothecario que o novo decreto 

declara em vigor, determinam:  

a) Que salvos os casos de fallencia e insolvencia do devedor 

commum nenhum outro credor que não seja hypothecario, póde executar 

os immoveis hypothecados. 
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b) Que podem disputar preferencia com o credor hypothecario, 

outros credores que se apresentem com hypothecas inscriptas sobre o 

mesmo immovel. 

 Resulta, pois, destas disposições que póde dar-se concurso de 

preferencias, fora do estado de insolvencia do devedor commum, entre 

credores hypothecarios uns com outros, como é clarissimo do disposto no 

art. 292 § 3.° 

Mas o art. 81 do decreto, disendo que não podem os immo-

veis hypothecados ser executados por outro credor que não seja o 

hypothecario, importa uma certa obscuridade ou ambiguidade comparada 

com o regulamento hypothecario, não fallando no direito que outro credor 

hypothecario tenha de disputar preferencia com o exequente tambem 

hypothecario. 

Esta hypothese póde dar-se e tem se dado em conflicto com 

hypothecas legaes e convencionaes, e se entre estas não é tão facil póde 

todavia dar-se o caso de duas hypothecas sobre o mesmo immovel, caso 

em que a disputa entre os dous credores hypothecarios é possivel e até 

mui natural. Tendo pois o art. 81 sustentado as disposições do art. 282 § 

3° do regulamento hypothecario, é assim que deve entender-se aquelle. 

O art. 82 parece tambem importar uma modificação ao artigo 

citado desse regulamento, quando se refere aos demais credores 

hypothecarios ou chirographarios; quer-nos parecer porém que quanto 

áquelles é no caso de não terem protestado por concurso, e quanto a 

estes, porque a lei lhes prohibe instaural-o. 

Em conclusão, pois: 

Em execução contra o devedor commum, o credor chiro-

graphario não póde penhorar os bens hypothecados. 

Se o fiser, o credor hypothecario póde obstar á venda. Art. 85. 
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Se o credor hypothecario executar o seu devedor, outro credor 

hypothecario póde entrar em concurso com elle. Arts. 82 a 84. 

No caso de insolvencia ou quebra do devedor, póde abrir-se 

concurso entre os credores de qualquer naturesa, e a uns e outros é licito 

articular as nullidades de pleno direito e as outras que importem a 

annullação da hypotheca. Art. 80.  

O credor por penhor agricola tem prelação para ser pago antes 

de qualquer outro credor, com exclusão ainda dos mais privilegiados, 

salvas as despesas e custas judiciaes. Art. 113 § 1.° 

Só póde entrar em concurso com o credor pignoraticio outro 

credor da mesma classe. Arts. 109 e 114. 

No caso de insolvencia do devedor, segue-se a regra 

estabelecida para os hypothecarios. Art. 114. 

Se em resultado da discussão no processo, o titulo não 

prevalecer por falta de alguma solemnidade exigida para constituir a 

hypotheca ou o penhor, prevalecerá como titulo de divida para entrar em 

concurso com os outros creditos, e obter a preferencia ou rateio que 

legalmente lhe possa competir. Regulamento n. 737, arts. 690 a 693. 

Eis o estado em que fica o processo complicado do concurso 

de credores, que pela nova legislação apenas foi attendido no que respeita 

aos credores hypothecarios e de penhor agricola. 

Quanto ao mais permaneceremos no labyrintho. 
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CAPITULO XX 

Da execução das sentenças proferidas por tribunaes estrangeiros 

Nada a alterar. 
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CAPITULO ESPECIAL 

Do processo nas execuções por dividas hypothecarias 

e penhor agricola 

Practicæ vero plurimum interest ut jus universum digeratur ordine, 
in locos et titulos, ad quos subito (prout dabitur occasio) recurrere 
quis possit, veluti in promptuarium paratum ad presentes usus. 
Hujus incidi libri summarium, et ordinant sparsa, et abreviant fusa 
et prolixa in lege. Cavendum autem est ne summæ istæ redant 
homines promptos ad practicam, cessatores in sciencia ipsa. 
Earum enim officium est tale ut ex iis recolatur jus, non perdicatur. 
Stummæ autem omnino, magna diligentia fide et judicio, sunt 
conficiendæ, non furtum faciendo legibus. 

Bacon — Aphor. LXXXVII. 

ART. 1.° 

O processo para exigir o pagamento de divida garantida com 

hypotheca é o executivo, segundo as determinações do Regulamento n. 

737 de 25 de Novembro de 1850. Decr. n. 9549 de 23 de Janeiro de 1886 

art. 64, L. n. 3272 de 5 de Outubro de 1885 art. 4.° § 1°. 

ART. 2.° 

Sem dependencia deste processo póde tambem o credor exigir 

o seu pagamento: 

a) No caso de insolvencia ou fallencia do devedor commer-

ciante ou nao commerciante. Decr. cit. art. 80. 

b) Se outro credor hypothecario promove a sua execução 

sobre o mesmo immovel já hypothecado. Decr. cit. art. 83. 

ART. 3.° 

Compete o processo executivo: 

a) Ao credor originario;  
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b) Ao seu successor por titulo singular ou universal. Decr. 

cit. art. 65. 

ART. 4.° 

Intenta-se este processo: 

a) Contra o proprio devedor; 

b) Contra o seu successor singular ou universal; 

c) Contra o detentor dos bens hypothecados. Idem art. 70. 143 

                                                 
143 Deveriamos collocar no fim deste enunciado uma interrogação, e confessamos que 
não estamos bem tranquillo sobre se dissemos uma verdade ou uma heresia. 
Para justificar esta disposição do nosso espirito, vamos primeiro vêr a exposição de 
motivos que fez o protogonista da lei. Procurei remediar, diz elle, uma grande 
necessidade. 
Quando a propositura da acção encaminhada contra os herdeiros e suecessores do 
originario devedor, e acham-se estes espalhados por diversos municipios, comarcas e até 
provincias, difficilmente podem ser citados. 
O projecto propõe-se remediar o inconveniente apontado, determinando que no caso de 
ser a acção encaminhada contra os herdeiros, basta que o mandado executivo seja 
intimado áquelle de seus herdeiros, que estiver na posse e administração do immovel ou 
immoveis hypothecados, visto ser este áquelle que presume-ae ter maior idoneidade (!), 
e a quem mais directamente corre o dever de defender a causa, e isto sem prejuizo dos 
outros herdeiros, que podem vir auxilial-o sendo para isto citados com o praso de 30 
dias. Palavras textuaes. 
Expostas assim as vistas da lei, vejamos como ella procede, e como o decreto a põe em 
acção. 
No art. 4° § 1° “a lei refere-se ao devedor e aos terceiros detentores.” 
No § 2° diz... “basta que o mandado executivo seja intimado, quando intentada a acção 
contra os herdeiros ou successores, áquelle que estiver na posse e cabeça de casal, ou 
na administração do immovel hypothecado.” 
Diz o decreto art. 66... “seja intentada contra o devedor ou contra os terceiros 
detentores.” 
No art. 70... “acção intentada contra os herdeiros ou successores do originario devedor, 
é bastante a intimação áquelle que estiver na posse e cabeça de casal, ou na 
administração do immovel hypothecado.” 
No art. 75... “sendo bastante a citação pessoal do herdeiro que estiver na posse e cabeça 
de casal ou na administração do immovel.” 
A’ primeira vista, parece que o executivo é permittido contra quem quer que tenha em 
seu poder o immovel hypothecado por qualquer titulo que seja, empregando a lei e o 
decreto a expressão—terceiros detentores; combinando porém estas palavras com as 
disposições subsequentes, e até com a exposição dos motivos, não se deprehende que 
houvesse semelhante intenção, de um modo claro e pesitivo.  
Quando se determina o methodo de proceder contra outrem que não o originario 
devedor, desapparecem as palavras terceiros detentores, e surgem as de herdeiro ou 
successor, na posse e cabeça de casal—ou—na administração dos bens hypothecados. 
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ART. 5.° 

E’ juiz competente para a acção, o juiz commercial, á escolha 

do credor; 144 

a) Do domicilio do devedor; 

b) Do contracto se as partes o estipularem; 

c) Da situação dos bens hypothecados. L. 3272 de 5 de 

Outubro de 1885 art. 4° § 5° Decr. cit. art. 75. 

                                                                                                                                                         
Nestas hypotheses tambem a interpretação fica embaraçosa pelo emprego da disjunctiva 
— ou — que póde dar ensejo a duvidas. 
O successor do originario divedor, póde não ser herdeiro delle; o cabeça de casal póde 
estar na posse do immovel hypothecado, póde porém não ter a administração delle. 
Se a conjuncção ou não significa o que em bôa grammatica significa, lima alternativa, a 
distineção de duas hypotheses, seguir-se-hia que o procedimento seria admissivel, 
quando, morto o originario devedor, o immovel se achasse em poder de terceiro quer 
herdeiro quer não, quer possuindo-o como seu, quer como administrador. 
Se as palavras — terceiro detentor — significam aquillo que na linguagem juridica devem 
significar, é consequente que o executivo póde ser intentado contra o mero detentor do 
immovel, o que seria uma hypothese extravagante porque a detenção simples não se 
póde confundir com a posse na sua genuina accepção. 
Que a acção pudesse intentar-se contra o possuidor do immovel qualquer que elle fôsse, 
não seria uma novidade, antes seria um plagio que pouparia todo esse embaraçoso 
methodo do processo, quando é intentado contra os herdeiros, adoptada a regra do 
Codigo do Processo Portuguez, que manda intentar a acção contra o possuidor dos bens, 
qualquer que seja, sem necessidade de habilitação. 
Intentar a acção contra o detentor, apesar das palavras da lei e do decreto, combinadas 
com os artigos subsequentes, e com a exposição dos motivos, é o que em consciencia 
não ousamos asseverar. 
Em todo o caso existe grande ambiguidade, e se as duvidas que temos são bem 
fundadas, é necessario concluir em todo o caso, que ha na redacção da lei e do decreto 
uma lamentavel impropriedade de phrase, empregando-se termos de significação dubia, 
disjunctivas que não correspondem á idéa dominante. 
 
144 Dissemos algures que não attingiamos as razões que tinham influido para passar as 
execuções hypothecarias para jurisdicção commercial. — Conhecemol-as agora pela 
exposição dos motivos, e são as seguintes: 1°, para evitar conflictos possiveis entre o 
juizo commercial e civil pela incertesa da jurisdicção, sobretudo nas fallencias; 2°, 
porque no juizo commercial o processo está muito mais regularisado, e não offerece 
tanta margem para protelações. 
Nenhum dos motivos tem o menor vislumbre de seriedade. Conflictos pela incertesa de 
jurisdicção, impossivel, desde que esta é certa, e certa ficaria sendo a civil; em caso de 
fallencia ou insolvencia tambem não, porque a jurisdicção não altera ns relações juridicas 
quanto ao contracto nem a sua naturesa, e quer em uma, quer em outra jurisdicção a lei 
seria a mesma, nem a categoria das pessoas altera o direito. Regularidade o rapidez do 
processo maior no juizo commercial do que no civil, razão pueril porque o processo já era 
o que agora fica sendo. 
Direitos de ordem puramente civil não podem submetter-se a jurisdicção excepcional. 
Chega mesmo a ser inconstitucional semelhante resolução. 
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ART. 6. ° 

Se houver mais de um devedor co-obrigado, prevalece o foro 

da convenção e da prevenção da causa e jurisdicção, sendo o co-obrigado 

chamado ao juiso prevenido. Monogr. art. 18. 

ART. 7.° 

Os direitos e obrigações contrahidos pelo contracto de divida 

com hypotheca, são da alçada do direito civil, qualquer que seja a origem 

da divida e a qualidade dos credores ou devedores. L. 1237 de 24 de 

Setembro de 1864 art. 2°, Reg. 3450 de 26 de Abril de 1865, art. 113. 

ART. 8.° 

O credor competente, para propôr a acção em juiso tem de 

instruir a sua petição com os documentos seguintes: 

a) Escriptura de hypotheca, vencida, e inscripta legalmente. 

Decr. cit. art. 69. 

b) Escriptura ou termo judicial de sessão, tambem inscripta. 

Decr. cit. art. 78 § 7° n. 5; 

c) Titulo que mostre a sua qualidade de successor universal ou 

singular do credor originario, se o fôr; 

d) Titulo que prove a responsabilidade legal do devedor ou 

devedores ao implemento do contracto, se a acção fôr dirigida contra 

herdeiros ou successores; 

e) Com documento que prove a inutilidade do pedido de reforço 

da hypotheca se a acção resultar desta hypothese. L. cit. § 4° art. 3.° 145 

                                                 
145 Desde que a execução se funda na insufficiencia da hypotheca, nos termos da lei, e 
absolutamente indispensavel que o exequente credor prove isto, sem o que a propria 
escriptura, indicando não estar vencida a divida, seria motivo para ser indeferida a 
petição. A mesma sorte deteria ter se ella não fôr instruida com os outros documentos 
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ART. 9.° 

Na petição pede o credor que o juiz expeça mandado, para 

que o devedor pague incontinenti a importancia da divida e, que, na falta 

de pagamento, mande faser penhora no immovel au immoveis 

hypothecados, ou destes os que o credor quiser, indo especificados no 

mandado. Decr. n. 9549 art. 66. Regul. cit. art. 240 § 1° e 292 § 1.° 146 

ART. 10 

Recebendo o mandado, os officiaes citam o devedor para 

pagar incontinenti; se elle paga levam o dinheiro para cofre dos 

depositos; se não paga, passam immediatamente á penhora e deposito. 

ART. 11 

Se o credor consentir, que o devedor fique depositario, podem 

lavrar neste sentido o auto que será assignado por este, ficando responsavel 

pelos fructos e rendimentos. Reg. cit. art. 286. Monogr. art. 101. 

ART. 12 

Se os officiaes não encontrarem o devedor por se occultar ou 

estar ausente, de modo a tornar-se impossivel a citação, certificam 

qualquer destes factos. 147 

                                                                                                                                                         
indicados neste artigo, porque o primeiro ver do autor é justificar a sua capacidade legal 
para estar em juizo, e o primeiro dever do juiz é examinar se a petição vem instruida 
com os documentos que a lei exige. 
 
146 Dissemos que póde ser penhorado qualquer dos immoveis hypothecados, embora o 
decreto nada diga, porque pelo regulamento citado neste artigo, é evidente que o credor 
tem direito de redusir a garantia hypothecaria a qualquer dos immoveis hypothecados, e 
póde usar dessa faculdade logo no principio da acção, assim como guardal-a para mais 
tarde, se lhe convier. 
 
147 Como se ha de reconhecer a ausencia? 
A occultacão, segundo a praxe, prova-se pela certidão do official, que em regra provoca 
a faculdade da citação com hora certa. A ausencia segundo a praxe consuetudinaria, 
fundada nas Ord. L. 2.° tit. 53 § 1.° e L. 3.° tit. 1.° § 8.° só se reconhece por meio de 
justificação julgada por sentença ordenando nesta o juiz a citação edital. E’ o methodo 
adoptado tambem pelo Reg. n. 737. 
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ART. 13 

Com esta certidão o credor póde, se quiser, requerer o 

sequestro nos bens, e com o mandado se realisam este e o deposito, nos 

termos do art. 10. Regul. cit. art. 286, Decr. cit. art. 67. 

ART. 14 

Este sequestro começa desde logo a produsir os seus effeitos 

legaes, sem que contra elle seja admittido qualquer recurso. Regul. cit. 

art. 286 e Decr. cit. art. 68. 

ART. 15 

Se a acção fôr intentada contra herdeiros ou successores do 

originario devedor, a citação para pagar será feita áquelle que estiver na 

posse e cabeça de casal ou na administração do immovel hypothecado, para 

correr com elle a acção em todos os devidos termos. Decr. cit. art. 70. 148 

                                                                                                                                                         
O decreto guarda silencio; mas a nossa opinião é que todas as vezes que tenha de 
empregar-se qualquer procedimento contra ausente, a justificação é indispensavel. 
Impossivel a prompta intimação; termos tão vagos e tão susceptiveis de arbitrios e de 
crear questões, que são improprios de uma lei bem redigida. 
Impossivel a prompta intimação, póde ser porque o devedor tenha ido tratar de um 
negocio urgente, com demora de alguns dias, porque, emquanto não voltar é impossivel 
a intimação para ser prompta. Adjectivos elasticos. 
Quem é julgador da impossibilidade, e quaes são os limites da promptidão? 
 
148 Vimos na nota 1ª os motivos destas disposições; vejamos agora o seu resultado posto 
em acção pelo decreto. 
Começa por dispôr no art. 70 que póde ser citado qualquer herdeiro que esteja na posse 
e cabeça do casal ou na administração do immovel hypothecado, para com elle, como 
pessoa legitima correr a acção todos os seus devidos termos. 
Passando ao art. 71, exonera o herdeiro da posição a que o elevava, mandando citar 
todos os interessados, o que importa a illegitimidade do herdeiro para correrem com elle 
os termos da acção, limitada essa legitimalidade ao acto de soffrer a penhora. 
O art. 70, combinado com os arts. 71, 72 e 74, é um verdadeiro amphibolo, porque 
disendo herdeiro que estiver na posse e cabeça de casal, ou na administração,— fica-se 
em duvida apesar da disjunctiva, se o procedimento é exequivel contra herdeiro não 
cabeça de casal, mas que por qualquer circumstancia esteja na administração do 
immovel hypothecado. Esta duvida é tanto mais justificada quanto é palpavel, que se a 
legitimidade não deriva essencialmente da qualidade de cabeça de casal e basta a 
simples posição de administrador do immovel não haveria razão para que não fosse 
tambem parte legitima outro qualquer administrador, embora não herdeiro legitimo ou 
escripto, assim como o testamenteiro ou inventariante dativo, que não reunisse a 
qualidade de herdeiro. 
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ART. 16 

Neste caso, se a pessoa a que se refere o artigo precedente 

não pagar, será feita a penhora, e o credor requer a citação edital dos 

devedores, quer estejam presentes, quer ausentes, para no praso de 30 

dias, estando em qualquer logar do Imperio, e no de 90 dias, estando fora 

delle, virem a juiso requerer o que entendenrem a bem de seu direito, sob 

pena de revelia. Decr. cit. art. 71. 

ART. 17 

Verificada isto, e findo o praso, accusa-se a penhora, sem 

assignação dos seis dias, e procede-se á conciliação, citado pessoalmente 

                                                                                                                                                         
Não se deprehendendo isto da lei nem do regulamento, oppondo-se mesmo a esta 
hypothese as palavras— os de mais interessados— de que se falla no art. 71, é forçoso 
concluir que se trata simplesmente de herdeiros; ficando todavia em duvida se a 
expressão— ou na administração— significa a legitimidade de qualquer herdeiro que sem 
ser cabeça de casal tem a administração do immovel, ou simplesmente a de herdeiro 
cabeça de casal que administra. 
No art. 71, abandonando o termo herdeiros, emprega o de interessados, vago o 
incorrecto, porque póde alguem ser interessado na acção sem ser herdeiro, o que revela 
pelo menos uma impropriedade de vocabulo que deve evitar-se na redacção das leis. 
Vem depois a singularidade de serem citados por édictos os herdeiros presentes 
considerando-se taes os quaes residem na provincia, o que quer diser que se consideram 
ausentes todos á excepção do cabeça de casal. Até o proprio termo editaes, é incorrecto 
na terminologia forense, por ser sabido que as citações dessa especie se denominam por 
édictos, como até diz o mesmo decreto no art. 74. 
O termo intimação para principio de acção, é ainda incorrecto, sendo conhecida de todos 
os que versam no fôro, a distincção legal entre citação, intimação e notificação, e que a 
intimação nunca designou a inicial provocação para pôr em juizo uma acção. 
Desde que a acção é só iniciada contra herdeiros, na hypothese que nos occupa, a 
expressão herdeiros ou successores, ou quer diser que se póde intentar a acção contra 
successor que não seja herdeiro, ou então é uma redundancia que nada significa; mas 
como na lei não devem presuppôr-se palavras superfluas, da combinação dos artigos não 
se comprehende que especie de successores são esses. 
Mandar intimar os interessados para virem a juizo requerer o que entenderem a bem de 
seu direito, sem indicação do praso em que devem acudir a juizo e allegar seus direitos 
sob pena de revelia, é formula que se afasta de toda a praxe, porque deve faser-se saber 
á parte, qual o termo improrogavel dentro do qual lhe é admittida a opposição. 
Feitas as citações, diz o art. 72, são accusadas e ficam logo assignados os seus dias para 
a deducção dos embargos—se elles vêm com embargos, devem ser ouvidos; se não vêm 
consideram-se reveis. Mas como, accusadas as citações, prohibe a lei que se dê um 
passo sem a tentativa conciliatoria, é evidente que aquella assignação dos seis dias é 
absurda, porque não é permittido assignar um praso determinado para praticar um acto 
que é vedado praticar, e impôr pena de revelia ao que o não praticar. 
Os seis dias pois só podem ser assignados quando o exequente exhibir o documento da 
tentativa conciliatoria. Praxe conhecida. 
 



Monographia Juridica e Pratica das Execuções de Sentenças em Processo Civil 
 

 
 

332

para ella aquelle contra quem foi expedido o mandado executivo, e os 

mais interessados por edictos na fórma do artigo supra, para na audiencia 

designada pelo Juiz de Paz, comparecerem para se conciliarem, pena de 

lançamento e revelia. Decr. cit. art. 74.  

ART. 18 

Juntando-se a nota da tentativa conciliatoria frustrada, 

assignam-se os seis dias a todos os citados para requererem o que 

entenderem. Decr. cit. arts. 72 e 74. 

ART. 19 

Na hypothese dos arts. 13 e 14 supra, feita a citação, pro-

cede-se á tentativa conciliatoria, e com a certidão desta accusa-se a 

citação, independente de penhora, e assignam-se os seis dias. Decr. cit. 

arts. 67 e 68. Reg. cit. art. 287. 149 

                                                 
149 O art. 287 do Reg. hypoth. diz:”o sequestro resolve-se na penhora.” O Decr. n. 9549 
diz:“o sequestro assim feito se resolverá em penhora, quando pela effectiva intimação do 
mandado fôr posta a acção em juizo. 
Esta redacção e o espirito da lei, parecem indicar que havendo o sequestro não é 
necessaria a penhora, nos bens sequestrados que já estão em segurança e depositados. 
Martins Torres, no seu Comm. ao Regul. hypoth. not. ao art. 287, opina pela 
indispensabilidade da penhora, por isso que esta é considerada pelo Regul. n. 737, art. 
674 como uma das formulas essenciaes ao processo e cuja preterição importa nullidade. 
De accôrdo; mas quando a lei não determina o contrario, como por exemplo no art. 509. 
Se as palavras do art. 287 do regulamento citado, se as do novo decreto, não têm por 
effeito dispensar a penhora que seria necessaria se não houvesse sequestro, não 
sabemos o que significam. 
O sequestro realisado produz seus effeitos legaes, que são de sujeitar ao pagamento da 
divida os fructos e rendimentos do immovel hypothecado, para o que ha o deposito. Pela 
penhora nem se faz outra cousa, nem se consegue mais nem menos. A não ser para que 
se dispense a penhora, esta disposição da lei citada seria uma perfeita inutilidade, que 
podia deixar de existir sem faser a menor falta, porque nem ao menos póde exprimir a 
idéa de que a penhora se deve faser nos mesmos bens sequestrados, desde que, embora 
ella o não dissesse, esta não podia recahir senão nestes por serem os hypothecados. 
No nosso entender, desde que houve o sequestro, não deve haver a inutil diligencia da 
penhora, e feita a citação e não pagando o executado, deveriam assignar-se-lhe os dias, 
servindo como penhora o embargo feito. 
A pratica não vai de accôrdo com este nosso parecer, confessamos, mas se ella podia ter 
tomado pé ante o laconismo das palavras do Regul. hypoth., parece-nos que não póde 
ser sustentada á vista das empregadas pelo novo decreto, a não quererem-se admittir na 
lei disposições superfluas e sem significação juridica: Verba cum effectu sunt accipienda. 
No projecto do regulamento feito pelo Dr. Torres, neto, vêmos que elle seguia a nossa 
doutrina que nos parece incontestavel. 
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ART. 20 

Decorridos os seis dias em qualquer dos casos expostos nos 

artigos precedentes, sem que tenha apparecido opposição dos 

executados, a penhora é julgada por sentença, passando-se aos termos 

ulteriores do processo, depois de decorrido o praso legal para esta passar 

em julgado. Reg. 737 art. 312. 

ART. 21 

Os executados, embora não tenham opposto embargos podem 

appellar da sentença que julgar a penhora, tendo a appellação o effeito 

devolutivo sómente. Reg. cit. art. 312 e 652, Decr. cit. art. 35. 

ART. 22 

Dentro dos seis dias assignados, o executado póde pedir vista 

para embargos que deverá apresentar dentro desse praso, exhibindo os 

documentus que quiser, produsindo testemunhas e protestar pelo 

depoimento do exequente. Reg. cit. art. 313. Vid. Monogr. Cap. XV. Not. 8.ª 

ART. 23 

Se o juiz negar vista para os embargos ou a conceder para 

serem dedusidos em apartado ou sem suspensão, tem o executado o 

recurso de aggravo; se a concede nos proprios autos cabe este recurso ao 

exequente. Reg. cit. art. 669 § 11, Decr. cit. art. 53. 

ART. 24 

Dedusidos os embargos, o juiz ou os regeita in limine ou os 

recebe para dar lugar á prova, assignando ao exequente cinco dias para 

os contestar, e contestados ou não, corre a dilação de 10 dias dentro da 

                                                                                                                                                         
Conviria que os juizes firmassem esta pratica, pondo côbro ás alcavalas e não 
condescendendo com uma verdadeira corruptella de que só os meirinhos tiram proveito. 
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qual se faz a prova, e arrazoados afinal pelas partes em cinco dias cada 

uma, julga-os procedentes ou não. Reg. cit. art. 315. 

ART. 26 

Se o juiz os regeita in limine o executado póde aggravar do 

despacho, assim como póde aggravar o exequente do despacho que os 

recebe. Reg. cit. art. 669 § 11. 

ART. 26 

Se os julga improcedentes afinal, póde o executado appellar 

sendo esta appellação com effeito devolutivo; se os julga procedentes 

póde o exequente usar do mesmo recurso, que tem o effeito suspensivo. 

Decr. cit. art. 35.  

ART. 27 

Julgados improcedentes os embargos, quer haja quer não 

appellação, ou recebidos sem suspensão, passa-se á avaliação dos bens, a 

qual será feita com os louvados ou avaliadores escolhidos pelo juiz, se os 

ha, de nomeação legal; se não os ha por nomeação das partes. Decr. cit. 

arts. 14, 15 e 118. 

ART. 28 

Só no caso de falta, impedimento ou suspeição de todos os 

avaliadores nomeados, em cada uma das especialidades a que respeitar em 

os bens penhorados, se admitte a nomeação das partes. Decr. cit. art. 16. 

ART. 29 

Quando fôr necessaria a louvação, a parte interessada manda 

citar a outra ou o seu procurador, para na audiencia designada se louvar 

em avaliadores, sob pena de revelia. Cada uma das partes nomeia 
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numero igual, sendo o numero marcado pelo juiz, salvo se as partes 

concordarem em um só. Decr. cit. art. 17, Reg. 737 art. 192. 150  

ART. 30 

No mesmo acto nomearão as partes um terceiro e se 

concordarem, o juiz escolhe um dentre os que as partes nomearem. Reg. 

cit. art. 199. 

ART. 31 

Se houver revelia, o juiz faz a nomeação de terceiro, sem 

proposta, mandando passar e mandado de avaliação. Idem art. 195. 

ART. 32 

Depois da louvação ou nomeação do juiz, qualquer das partes, 

e na mesma audiencia, póde averbar de suspeito o louvado ou louvados, 

allegando alguns dos motivos seguintes; 

a) Inimisade capital; 

b) Amisade intima; 

c) Parantesco consanguineo ou por affinidade, até ao segundo 

gráo, contado segundo o direito canonico. 151 

                                                 
150 Advirta-se que o Decr. n. 9549 art. 17 manda que na nomeação dos avaliadores a 
aprasimento das partes, se deve seguir o que determina o Reg. n. 737 a respeito dos 
arbitradores, e que limitando-se as disposições deste ao acto da nomeação, nenhuma 
das outras relativas ás funcções dos arbitradores são applicaveis aos avaliadores. 
Disemos isto porque já vimos escripto que o juiz não é obrigado a seguir o laudo, e póde 
optar por aquelle que lhe parecer, quando haja divergencia, o que por fórma alguma 
póde conceder-se em materia de avaliação, por ser disposição que tem referencia ao 
arbitramento como elemento de prova, e não do valor da cousa penhorada. 
Em toda a materia relativa á nomeação dos avaliadores, e actos consequentes, foi 
necessario adaptar á materia da nomeação dos louvados as disposições do Regul. n, 737 
para fim mui diverso. 
 O Decr. n. 9549, limita a vigencia do Reg. n. 737, só ao acto da nomeação de louvados 
a aprazimento das partes, e nada mais. 
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d) Interesse particular na execução. Reg. 737 arts. 195 186. 

ART. 33 

Nessa mesma audiencia ou até á segunda, o juiz tomara 

conhecimento verbal e summario da questão, redusindo a termo a 

suspeição, interrogatorios, inquirição e mais diligencias a que proceder, 

proferindo a sua decisão de que não ha recurso. Reg. cit. art. 196. 152 

ART. 34 

Recebido o mandado, juramentados previamente, os louvados 

procedem á avaliação por accordo de dous, ou com o laudo do terceiro que 

tem de optar por um dos outros. Monogr. art. 149 Ord. L. 3.° tit. 17 § 4.° 

ART. 35 

Na avaliação dos bens, os avaliadores guardarão os preceitos 

legaes, quanto áquelles que tiverem onus reaes devidamente constituidos. 

Monogr. Cap. IX. 

ART. 36 

Póde proceder-se a nova avaliação nos casos previstos no art. 

536 do Regulamento n. 737, nomeando o juiz os novos avaliadores, ou as 

                                                                                                                                                         
151 O termo consanguinidade empregado pelo Regul. n. 737, art. 86 não é correcto, na 
accepção juridica, e foi empregado como synonymo de Parentesco. 
Consanguineos são os que descendem do mesmo pai; uterinos os que descendem da 
mesma mãi; germanos os que descendem do mesmo pai e da mesma mãi. Tomada, 
pois, a palavra consanguinidade, na accepção rigorosa, daria em resultado absurdos, 
como por exemplo, o de poder ser avaliador meu irmão uterino.  
Não é novidade o que disemos. E’ sabido isto desde a Nov. 118, e é a°sim que a palavra 
consanguinidade é tomada pelo Cod. Fr. arts. 733 e 752, e Cod. Civ. Port. art. 2001, e já 
antes deste se lia em Corr. Tell. Dig. II art. 871, e Coelho da Rocha, § 64. 
 
152 A lei não determina quaes os motivos da escusa valuntaria dos avaliadores, parece 
pois que qualquer motivo que alleguem lhes serve de fundamento para não acceitarem, o 
que todavia devem faser antes de praticarem qualquer acto de acceitação. Vid. art. 144 e 
not. da Monographia. 
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partes, segundo o methodo adoptado na primitiva avaliação, e segundo a 

causa que justifique a nova. Monogr. art. 156. 153 

ART. 37 

Feita a avaliação serão publicados os editaes de praça, os 

quaes serão affixados nos lugares publicos, na casa de audiencia e 

impressos nos jornaes, se os houver, e no dia da affixação e da 

arrematação, devendo designar a qualidade e confrontação dos bens, se 

fôr possivel, o preço da avaliação, e o dia, hora e lugar da arrematação, 

Reg. 737 art. 539. 154 

ART. 38 

O dia da arrematação deve ser o da primeira audiencia 

immediata ao termo de 20 dias desde a affixação dos editaes, Reg. cit. 

art. 540. Decr. cit. art. 19. 

ART. 39 

Póde a arrematação ser feita sem o espaço exigido, se as 

partes concordarem, e havendo consentimento especial da mulher do 

executado. Reg. n. 737 art. 541. 

ART. 40 

A praça deve ser impreterivelmente feita no dia, lugar e hora 

annunciados nos editaes, e se sobrevier a noite seguirá no dia seguinte; 

sendo porém interrompida por outro impedimento, será transferida para 

                                                 
153 A lei não determina quaes os motivos da escusa valuntaria dos avaliadores, parece 
pois que qualquer motivo que alleguem lhes serve de fundamento para não acceitarem, o 
que todavia devem faser antes de praticarem qualquer acto de acceitação. Vid. art. 144 e 
not. da Monographia. 
 
154 Seguimos a regra de que, feita a nomeação por acto convencional das partes, a nova 
nomeação deve ser feita pelo mesmo methodo.  
E’ direito das partes que não lhes póde ser tolhido, em qualquer circumstancia que tenha 
inutilizado a anterior louvação a aprasimento dellas. 
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outra audiencia, annunciando-se a transferencia por editaes e annuncios, 

e o dia novamente designado. Idem arts. 543 e 544. 

ART. 41 

O depositario que der causa a não se poder faser a praça, o porteiro 

ou o escrivão que não comparecerem ou não avisarem  opportunamente o seu 

impedimento, incorrem nas penas do art. 545 do Reg. 737. 

ART. 42 

A arrematação será feita no dia, lugar e hora annunciados, na 

presença do juiz e escrivão, e apregoada pelo porteiro. Idem art. 548. 

ART. 43 

Póde lançar todo aquelle que estiver na livre administração de 

seus bens, excepto: 

a) O juiz, escrivão, depositario, avaliadores e officiaes do juiso 

da execução; 

b) O tutor, curador e testamenteiro; 

c) A pessoa desconhecida, sem fiança idonea ou procuração da 

pessoa que represente; Regul. cit. art. 549. 

ART. 44 

Aquelle que não póde arrematar directamente não póde fasel-

o por interposta pessoa. Monogr. art. 210. 

ART. 45 

E’ admittido lanço pelo preço da arrematação; mas se na 

praça não o houver por esse preço ou maior, voltarão os bens a outra com 

o intervallo de oito dias e com o abatimento de 10%. Se nesta ainda não 

encontrarem lanço superior ou igual ao valor determinado pelo 



Monographia Juridica e Pratica das Execuções de Sentenças em Processo Civil 
 

 
 

339

abatimento, irão a terceira praça com o mesmo intervallo e novo 

abatimento de 10%; e não achando lançador por este preço serão 

arrematados pelo maior que fôr offerecido. Decr. cit. art. 24. 

ART. 46 

Ambas as praças devem ser annunciadas por editaes e 

annuncios como a primeira, designando-se qual o abatimento. 155 

ART. 47 

Antes da entrega da carta de arrematação ou adjudicação 

podem o executado ou sua mulher, ascendentes ou descendentes, remir 

ou dar lançador a todos ou alguns dos bens, offerecendo preço igual ao da 

avaliação até á primeira praça, e nas outras igual ao maior que nellas fôr 

offerecido, salvo se a remissão fôr só de alguns bens, e houver quem 

offereça o preço que na occasião tiverem todos, sendo igual ou superior 

ao da avaliação na primeira praça, e igual ou maior, nas outras, ao que 

tiver sido offerecido. Decr. cit. arts. 19, 20 e 21. 156 

ART. 48 

O preço da arrematação não póde ser levantado pelo 

arrematante sem fiança: 

a) Se pender alguma sentença que pronuncie a nullidade do 

contracto, em acção rescisoria deste. Reg. 737, arts. 255 e 256, § 1°, 

Decr. cit. arts. 79 e 82; 

b) Pendendo embargos ou appellação. Reg. cit. art. 256. 

                                                 
155 O Reg. n. 737 manda affixar os editaes na praça do commercio. Disposição propria 
dos actos da sua alçada, que a nosso vêr não tem applicação aos que não derivam de 
obrigações commerciaes. 
 
156 Não diz o decreto que devem repetir-se os editaes e, annuncios, como para a primeira 
praça, mas é de primeira intuição, que se deve proceder dessa maneira. 
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ART. 49 

O preço da arrematação não póde ser levantado pelo 

exequente, nem mesmo prestando fiança, se outro credor tiver protestado 

preferencia, nos casos em que o concurso póde ser estabelecido. Decr. cit. 

arts. 80, 81 e 83. 

ART. 50 

Havendo um licitante que se proponha a arrematar todos os 

bens levados á praça em um so lote, será preferido, comtanto que 

offereça preço pelo menos igual ao da avaliação, se não houver quem 

lance maior. Decr. cit. art. 23. 

ART. 51 

O exequente póde lançar sem licença do Juiz, e terá a mesma 

preferencia nas condições do artigo precedente. Decr. cit. arts. 23 e 25. 157 

                                                 
157 Não nos diz o decreto o que é dar lançador. Conservando a antiga nomenclatura, 
esqueceu que esta ao menos tinha uma base na lei, porque segundo o antigo systema, 
como expozemos nos Caps. XI e XII da Monographia o juiz que presidia ás arrematações 
ia tomando os lanços até ao dia da arrematação, e se o lanço não fosse coberto, o 
lançador tinha de o sustentar. 
 No estado actual do processo dar lançador nada significa; porque a praça é que faz o 
lançador. 
Se o exequente offerecer ao juiz um lançador, o que responderá elle com a nossa lei á 
vista? 
Se qualquer viesse offerecer-se como lançador, naturalmente o juiz, mandava-o que 
fôsse á praça. 
Pelo systema do Cod. do Proc. Port. art. 887 § 2°, o juiz responde: assigne termo de 
responsabilidade pelo lanço. Sobre este vão os bens de novo á praça, e se não ha quem 
o vença, o lançador entra com o dinheiro ou vai para a prisão. Comprehende-se este 
lançador. 
Quanto á remissão. 
Quando esta era permittida só ao executado não havia que attender a diversas 
circumstancias; desde que se ampliou esta faculdade, a lei devia diser algumas cousas 
que não prevenio. 
Primeiro que tudo, deveria prevenir que esta faculdade não se transformasse em arma 
de protellação de devedor renitente, ou em uma garantia meramente illusoria. 
Offerece a remissão qualquer das pessoas a quem a lei o permitte. O que faz o juiz? 
Offerece-se antes da praça, o que determinará? 
Offerece-se depois da praça; como procederá? 
Offerece-se no caso de adjudicação, se permittido é, qual a base da remissão? 
Quantas interrogações, a que o juiz tem de inventar respostas que não encontra na lei! 
Diz a Lei n. 3272 art. 2°: 
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“A remissão de todos ou alguns dos bens, é permittida até á assignatura do auto de 
arrematação.” 
Diz no § 1°: “para ser admissivel a remissão deve ser offerecido preço igual ao da 
avaliação na primeira praça, e nas outras, igual ao maior que nellas fôr offerecido.”  
A conclusão necessaria é que não é admissivel a offerta de remissão, antes da praça, 
porque desde que a lei indica o acto da assignatura do auto e arrematação é porque esta 
existio. 
Em relação á offerta na primeira praça, o caso resolve-se bem, desde que a lei toma por 
base minima o preço da avaliação; mas se a remissão não se offerece na primeira praça, 
mas em qualquer das outras, determinando a lei que a base seja o maior lanço que ahi 
seja offerecido, e se não houver nenhuma offerta, qual é a base da remissão? 
E’ o que a lei não prevenio inutilisando assim a providencia, ou entregando-a aos asares 
das interpretações desvairadas. 
Se a remissão fôr tentada só em relação a algum dos immoveis, e como neste caso não é 
permittida sem que se saiba se ha quem queira todos os penhorados, é evidente que a 
remissão só póde ser offerecida depois da praça não havendo arrematante para todos. 
Mas nesse caso, se o executado entender que lhe convém não poderá offerecer a 
remissão de tudo? 
Mas offerecida a remissão, sendo esta posterior a praça, e antes de assignado o auto de 
arrematação, uma vez que ao exequente é permittida essa faculdade sem garantia 
alguma de cumprimento, e ao arrematante nada se póde exigir se não assignou o auto 
de arrematação, ahi temos uma execução dependente de dous asares. 
A offerta póde ser mera illusão ou recurso protelatorio, contra o qual a lei não armou o 
juiz com remedio; a arrematação póde ser simples gracejo, porque desde que ha offerta 
de remissão e esta deve ser previa ao acto da assignatura do auto de arrematação, feita 
a offerta, o arrematante vai para casa esperar os acontecimentos, e, quando se 
mallograr a remissão, não ha acção contra o arrematante que queira roer a corda como 
se diz na linguagem vulgar, porque o procedimento só póde ter por base o auto de 
arrematação. 
O Cod. do Proc. Por. prevenio estes casos com uma simples disposição. Quem offerece a 
remissão, deposita a importancia. 
Isto pelo que respeita á lei. 
O decreto incluio estas disposições de modo singular sob a epigraphe — dos editaes — e 
nada remediou, apenas sobre este thema fez variações. 
No art. 19 diz que é permettida a remissão até á assignatura do auto de arrematação. 
No art. 20 diz que é necessario offerta do preço igual ao da avaliação até á primeira 
praça, e nas outras ao maior que nellas foi offerecido. 
Naquelle até á assignatura do auto; neste até á primeira praça. 
Condições diversas; estados do processo differentes. 
Quanto á remissão parcial, a disposição é identica, mas diversa a redacção, conservando-
se todavia o licitante que te proponha a arrematar entidade desconhecida porque não 
existe licitante que se proponha a arrematar, e solicitante que arremata, salvo no caso 
excepcional do art. 18. 
A ter se como séria esta phrase, é necessario imaginar, que o licitante se considera 
simples proponente, emquanto não se resolve o intrincado processo da remissão. 
Fica em pé a pergunta; Qual a base da remissão nas praças posteriores á primeira, se 
antes da praça ou da assignatura do auto deve ser offerecida, e só depois desta se lhe 
póde conhecer a base? 
Quanto ao caso de adjudicação. 
Segundo se deprehende da discussão, parece que houve idéa de permittir a remissão, no 
caso de pedir o exequente a adjudicação; o certo é porém que na lei nada ha a tal 
respeito. 
A lei, copiando no art. 2.° o art. 546 do Reg. n. 737, supprimio a expressão — ou 
publicação da sentença de adjudicação. 
O que fez o Decr. n. 9549? 
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ART. 52 

Quando se derem os casos em que elle não póde levantar o 

preço da arrematação, ou naquelles em que só o póde faser prestando 

fiança, depositará ou prestará fiança. Reg. cit. arts. 552 e 553. 158 

ART. 53 

Para o levantamento do preço, não tendo havido qualquer dos 

obstaculos dos artigos supra, não é mister a citação de outros credores, 

salvo sabendo-se que o immovel arrematado está sujeito a outra 

hypotheca que dê direito á prelacção; e neste caso será citado o credor, 

para no praso que lhe fôr designado, allegar o seu direito, sob pena de ser 

o preço levantado. Decr. cit. art. 83. 

 

                                                                                                                                                         
Copiou o artigo, e restabeleceu o trecho eliminado pela lei, alterando o praso, que ficou 
até á assignatura da carta de adjudicação. 
Depois disto guardou absoluto silencio, e dispondo sobre a remissão em outras 
condições, nada, absolutamente nada, dispôz a respeito da remissão em caso de 
adjudicação. 
Na presença destes factos qual é o estado actual da questão? 
A lei positivamente commetteu a iniquidade de não permittir a remissão em caso de 
adjudicação requerida pelo exequente? Commetteu, porque cahindo o artigo do projecto 
que a concedia em praso largo, não o substituio por outro.  
Podia o decreto regulamentar emendar a lei ou amplial-a? Não. 
Fel-o efectivamente? Fez, porém mal, referindo-se á remissão apenas em copia de um 
artigo do Reg. n. 737, e nada mais disendo. 
Mas então ha ou não ha remissão nesta hypothese? Ha; não pelo decreto mas pelo Reg. 
n. 737. 
Pretendeu-se alterar a disposição deste, mas não vingou a tentativa, e a lei ficou muda; 
mas dispondo o art. 1° que nas execuções civeis se execute o Reg. n. 737, Tits. 1°, 2° e 
3°, é claro que ficam em vigor as disposições deste que a lei não alterou. Uma das 
disposições é o art. 546. 
Esta é a disposição legal, e pouco importa que na discussão da lei, desde que cahio a 
proposta, jamais se fisesse a menor referencia á remissão em adjudicação, porque com 
silencio não se revogam leis; e desde que esta é silenciosa, o decreto não podia alterar o 
Reg. n. 737, sem que a lei lh’o permittisse tendo de regulamentar disposições expressas 
nella. 
Não se regulamentam disposições que não existem. Onde a lei é muda, o regulamento 
guarda silencio. 
Em boa logica, o art. 546 do Regul. n. 787 é o regulador da materia. 
 
158 Parece que o exequente não deve ficar em peiores condições do que o terceiro, uma 
vez que o executado não soffre detrimento, tendo-lhe permittido a lei o direito de 
arrematar sem limitação alguma. 
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ART. 54 

O arrematante é obrigado a entrar com a preço da 

arrematação no praso de tres dias sob pena de prisão até que pague, e se 

tiver dado fiador, contra este se procederá executivamente. Reg. cit. arts. 

555 e 561. 159 

ART. 55 

Não tendo havido arrematação, o exequente, depois de finda 

qualquer das praças e só nesta occasião, ou outro credor legalmente 

habilitado, que haja protestado preferencia ou rateio, podem requerer que 

os bens lhes sejam adjudicados, comtanto que o valor da adjudicação não 

seja inferior á avaliação na primeira praça, e nas outras ao determinado 

pelos abatimentos. Decr. cit. art. 26. 

ART. 56 

A adjudicação em caso algum é obrigatoria, e o adjucatario é 

obrigado a depositar o excesso entre a divida e o valor da adjudicação, 

sob pena de prisão, até pagar. Decr. cit. arts. 24 e 28, Reg. cit. art 555. 

ART. 57 

Se o credor não quiser usar do direito de adjudicação nem do 

de faser arrematar os bens do executado, póde requerer seu pagamento 

pelos rendimentos dos bens penhorados, se forem indivisiveis, e o seu 

valor exceder o dobro da divida, precedendo a avaliação dos rendimentos, 

conta da importancia da execução, e o calculo do tempo preciso para a 

                                                 
159 Havendo protesto de preferencia e o credor que o fiser requerer adjudicação, deve 
depositar o preço ou deve correr ao concurso sobre o casco, adiada a entrega da carta de 
adjudicação? Parece-nos que deve seguir-se neste caso o mesmo que se determina 
quando o credor principal requer a adjudicação. 
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solução da divida. Para isto é necessario o assentimento do executado. 

Decr. cit. art. 27. 160 

ART. 58 

Nenhum credor do executado póde ser admittido a obstar ao 

pagamento do credor hypothecario na execução promovida por este, salvo 

se outro credor houver que tenha tambem hypotheca sobre o mesmo 

immovel, porque nesse caso póde protestar por preferencia ou rateio. L. 

3272 art. 5°, Decr. cit. art. 81, Reg. hypoth. art. 92 § 3.°. 161  

ART. 59 

O credor commum que se sentir prejudicado pela execução do 

credor hypothecario, póde protestar da execução deste de intentar a 

acção de nullidade em que o exequente será réo. Decr. cit. art. 82. 

ART. 60 

Se algum credor chirographario fiser penhora na cousa 

hypothecada, o credor hypothecario póde defender por via de embargos 

os seus direitos e privilegios para obstar á venda. Decr. cit. art. 83. 162 

ART. 61 

Se, porém, o devedor commum e hypothecario estiver em 

estado de insolvencia, nos termos do art. 609 do Regulamento n. 737, 

póde o credor chirographario penhorar a cousa hypothecada, caso em que 
                                                 
160 Sobre a prisão do arrematante e do adjudicatario veja-se a Not. 2ª, Cap. XI da 
Monographia. O processo do fiador é pura phantasia. 
 
161  A respeito do termo — indivisos — veja-se o que dissemos na addição ao Cap. XII 
— não são indivisos, mas indivisiveis. 
 
162 Disemos preferencia ou rateio porque o concurso, como dissemos no Cap. XIX da 
Monographia, não se institue só para disputar prelação, mas tambem para simples 
rateio. O rateio nesta hypothese não é precisamente o termo proprio, pois que se as 
duas hypothecas estiverem em confiicto, uma dellas terá de ceder, ou ambas podem 
prevalecer; mas como uma dellas não póde ser senão nos sobejos, a anterior terá 
prelação, e a posterior receberá o resto do producto dos bens. 
 



Monographia Juridica e Pratica das Execuções de Sentenças em Processo Civil 
 

 
 

345

o credor hypothecario protesta preferencia para ser pago integralmente 

pelo producto dos bens. Decr. cit. art. 80. 

ART. 62 

No caso de insolvencia do devedor não commerciante, e no de 

quebra do devedor commerciante, quer matriculado quer não, o credor 

hypothecario está habilitado para o concurso simplesmente com o seu 

titulo inscripto, independentemente de acção ou sentença contra o 

devedor, considerando-se vencida a divida e vencendo juros até onde 

chegar o producto do immovel. Reg. hypoth. art. 240 § 6.° 

ART. 63 

No caso de fallencia ou no de preferencia com credor insol-

vavel, o credor hypothecario deve ser pago logo pelo producto dos bens, 

continuando o concurso entre os credores sobre o saldo, se o houver. Reg. 

cit. art. 4.° Cod. Comm. art. 881. 

ART. 64 

Dado o caso de duas ou mais hypothecas sobre o mesmo 

immovel, não podem os credores por hypothecas posteriores e de prasos 

menos longos, promover a execução sobre o immovel hypothecado antes 

de vencidas as primeiras hypothecas, para que possa haver disputa sobre 

as preferencias. Decr. cit. art. 84, Reg. hypoth. art. 292 § 3°. 

ART. 65 

A regra do artigo anterior não tem applicação á hypothese da 

fallencia ou insolvencia do devedor commum, segundo o exposto no art. 

61 supra. 
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ART. 66 

Em todas as hypotheses tanto o devedor como qualquer outro 

credor hypothecario ou não, tem o direito de demandar por acção 

ordinaria a annullação da escriptura de hypotheca que lhes offenda 

interesses. Decr. cit. arts. 79 e 82. 

ART. 67 

No processo do concurso, os credores de qualquer especie 

podem atacar a escriptura de hypotheca, não só pelas nullidades de pleno 

direito, mas por falsidade ou dolo no contracto de que resulte a nullidade 

deste em prejuiso dos credores communs. Decr cit. art. 80. 

ART. 68 

Para o levantamento do preço da arrematação em execução 

de credor hypothecario, não é mister a citação de qualquer credor, salvo 

se a cousa arrematada estiver sujeita a outra hypotheca, que dê direito a 

prelação. Decr. cit. art. 83.  

ART. 69 

Havendo outro credor hypothecario a quem caiba a prelação 

será citado para em praso certo allegar o seu direito sobre o preço da 

arrematação, sob pena de ser o mesmo preço levantado não se tendo elle 

apresentado para disputar a preferencia. 163 

                                                 
163 Não diz a lei qual a especie de embargos, e qual a forma do processo que lhes 
compete. Embargos de executado não, porque o não é; embargos de terceiro não, 
porque só os póde oppôr o que allega ser senhor ou possuidor, e nenhuma das cousas é 
o credor hypothecario; embargos de terceiro prejudicado tambem não, porque esses só 
se disputam sobre o preço da cousa arrematada, e para que ella não se arremate é que a 
lei concede ao credor o direito de embargar. Seria isto apenas uma questão de 
nomenclatura e de pouca importancia, se a lei determinasse quaes os prasos da 
admissão dos embargos, qual a fórma do processo, e quaes os recursos da admissão ou 
rejeição delles. Que devem ser oppostos antes da arrematação, ou antes da entrega da 
carta de arrematação ou adjudicação deprehende-se das palavras—para obstar a venda. 
Mas se esta se tiver completado, de certo que os embargos não podem ser admittidos. 
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ART. 70 

Os bens hypothecados podem ser arrematados ou adjudicados 

qualquer que seja o valor que tivessem na avaliação, ou a importancia da 

divida. Decr. cit. art. 77, Reg. n. 3453 de 1865, art. 292 § 1°. 

ART. 71 

Em hypothese alguma é permittida a acção de rescisão da 

arrematação por lesão de qualquer especie. Decr. cit. art. 24. 

ART. 72 

A arrematação solemnemente feita não é rescindivel por 

arrependimento do arrematante, nem por acto do juiso por haver quem 

offereça maior prece depois da entrega do ramo. Reg. n. 737 art. 554. 164 

ART. 73 

Os effeitos da arrematação solemne e valida, e as questões 

relativas aos fructos da cousa arrematada ou adjudicada, serão decididos 

segundo o direito civil. Reg. cit. art. 559, Monogr. Cap. XI. 

ART. 74 

Dentro dos seis dias póde o executado oppôr os embargos 

seguintes: 

                                                                                                                                                         
Ficamos ainda na fluctuação em que estavamos sobre este assumpto, e que já tantas 
vezes tem sido debatido e resolvido em sentidos oppostos. 
Dado o caso de não acudir o credor hypothecario a impedir a venda antes da assignatura 
da carta, e pretenda entrar depois disto no processo, achamo-nos em frente da grande 
questão que exposemos e desenvolvemos na nota 18 ao Cap. XI da Monographia. 
Seria bem facil acabar com questões, sem privar as partes da legitima defesa de seus 
direitos. 
 
164 Seria bom que a lei tivesse designado o praso e a fórma da citação para evitar 
duvidas. Está subentendido que se até ao acto da arrematação não apperece alguem a 
reclamar, e o exequente quer levantar o dinheiro, deve ser obrigado a exhibir certidão 
negativa de encargo prelaticio, e que sem ella o Juiz não póde deixar levantar o dinheiro, 
para se certificar do caso, e proceder de conformidade com elle. 
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1.° Nullidade de pleno direito pronunciada formalmente pela 

lei, por manifesta preterição de solemnidade visivel pelo proprío 

instrumento ou por prova litteral, ou que, posto não expressada na lei, se 

subentende por ser essencial para a existencia do contrato e fim da lei. 

Decr. cit. art. 78 § 1°; 

2.° Nullidade do processo e sentença com prova constante dos 

autos, ou offerecida incontinenti. Idem § 2°; 165 

3.° Nullidade e excesso da execução até a penhora. Idem § 3°; 

4.° De moratoria, concordata, compensação nos termos dos 

arts. 439 e 440 do Codigo Commercial; declaração de quebra, de 

pagamento, novação, transacção e prescripção, supervenientes á 

sentença, ou não allegados e decididos anteriormente. Idem § 4°; 166 

5.° Infringentes do julgado com provas incontinenti do 

prejuiso, sendo oppostos: 

a) Pelo menor, ou pessoa a quem compete o beneficio de 

restituição; 

b) Pelo revel; 

c) Pelo executado, oferecendo documentos obtidos depois da 

sentença. Idem § 5°; 167 

                                                 
165 Mui de industria redigimos este artigo, com o intuito de tornar bem comprehensivel 
quaes os effeitos juridicos do acto da entrega do ramo e assignatura do auto de 
arrematação. E’ a questão já indicada na nota 20 e que subsiste na presença do art. 559 
do Regul. n. 737. 
 
166 Se ao executivo não precede sentença é futil a disposição; se a sentença é posterior á 
penhora; se só dentro dos seis dias posteriores á execução desta os embargos são 
admissiveis, foi inutil copiar o art. 577 § 1° do Seg. n. 737. 
 
167 Compensação nos termos do Cod. Com. empregada como defesa em acção 
hypothecaria, seria cousa de vêr. Tudo o mais que diz o paragrapho applicado ao 
processo executivo, com factos supervenientes a uma sentença que não existe, e com 
materia não allegada e decidida anteriormente, é pueril. 
Infringentes do julgado? 
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Depois do acto da arrematação, e antes de assignada a carta 

de arrematação ou adjudicação, ainda o executado póde oppôr os 

embargos seguintes: 

a) Nullidade, desordem e excesso da execução depois da 

penhora; 

b) Pagamento, novação, transacção, compensação, 

prescripção, moratoria, concordata, declaração de quebra superveniente á 

penhora; 168 

c) Beneficio de restituição; 

d) Os de nullidade pronunciada pela legislação hypothecaria, 

taes como: 

1.° Constituição da hypotheca convencional por outro meio 

que não seja escriptura publica; 169 

2.° Hypotheca convencional não especialisada, e, compre-

hendendo bens futuros; 170 

                                                                                                                                                         
Ainda o não houve. 
Pelo revel; qual?  
Ainda não existe, porque o executado, só teve a palavra depois da penhora, e é nessa 
occasião que usa della para embargar. 
Offerecendo documentos obtidos depois da sentença? 
Qual sentença? 
Ora, louvado seja Deus; já em decreto se permitte gracejar com o pobre executado, 
tantalisando-o com recursos phantasticos! 
 
168 Aqui sim é bem cabida a disposição, mas como todos os actos a que ella se refere 
devem ser posteriores á penhora, segue-se que quanto aos actos anteriores, ou se ha de 
repellir ab initio qualquer allegação, ou se ha de infringir a lei, o que é muito natural 
desde que ella é o que é. 
 
169 Disposições puramente ociosas, porque se houvesse alguem tão nescio que 
requeresse executivo, com um papel sem ser escriptura publica, não é facil imaginar um 
juiz que lhe deferisse, e se o fisesse o recurso mais applicavel não seria o de embargos, 
mas o de recorrer ao Juiz dos Orphãos... 
  
170 O mesmo que dissemos na nota precedente. Quem é que póde ter obtido mandato 
executivo sem que a hypotheca tivesse sido especialisada, ou comprehensiva de bens 
futuros? 
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3.° Constituição de hypotheca para garantia de dividas 

contrahidas antes da data da escriptura, nos 40 dias precedentes á época 

legal da quebra; 171 

4.° Falta de designação da importancia da divida garantida 

pela escriptura; 

5.° Cessão da hypotheca inscripta sem ser por escriptura 

publica, ou por termo judicial. Decr. cit. art. 78 §§ 6° e 7°; 172 

ART. 75 

Independente de embargos, podem o exequente ou o 

executado requerer a emenda da conta, seguindo-se neste caso os 

tramites determinados no Regulamento n. 737 arts. 589 e 590. 

 

                                                                                                                                                         
Esta hypothese só póderia figurar-se exhibindo-se escriptura anterior á Lei de 24 de 
Setembro de 1864, e que não fôsse especialisada dentro do anno determinado pelo Reg. 
de Abril de 1865 art. 320. De data posterior, hypotheca dessa natureza, nem podia ser 
convencionada nem inscripta. O Juiz não podia mandar proceder ao executivo, se 
houvesse algum imbecil que lh’o requeresse. 
 
171 Como póde figurar-se o devedor hypothecario a embargar a execução, allegando que 
fisera uma hypotheca para garantir uma divida contrahida nestas circumstancias? 
Se o devedor está fallido não será elle a embargar, nem os administradores da massa se 
opporão por meio de embargos, tendo de ser decidida a questão no processo de 
concurso, e pelos meios que a lei determina. 
Como a lei diz que são nullas essas hypothecas, entendeu o decreto que essa excepção 
podia ser materia de embargo do executado depois de fallido. 
 
172 Outras hypotheses sem importancia. Seria necessario imaginar que o Juiz não 
soubesse lêr o art. 69. 
Custa a crer que em um só artigo uma lei conseguisse reunir um punhado de cousas tão 
extravagantes. 
Copiou-se a esmo sem a minima reflexão o que dispõe o Reg. n. 737 a respeito dos 
embargos que são admissiveis nas execuções de sentenças, sem ter em conta que se 
tratava de um processo executivo. 
O regulamento quando legisla para o processo executivo, não designa quaes os 
embargos admissiveis; mas comprehende-se que devem tender a destruir a intenção do 
exequente por meio de todas e quaesquer razões, nas tres unicas hypotheses em que 
elle admitte tal processo. 
Mas applicar a tal processo embargos que podem só tender a annullar sentença que não 
existe, por factos acontecidos antes della, não allegados antes della ou antes da penhora, 
e por outras rasões impossiveis, foi de uma irreflexão indesculpavel. 
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ART. 76 

As custas judiciaes nas execuções hypothecarias e 

pignoraticias, são as do Regulamento de 2 de Setembro de 1874. Decr. 

cit. art. 123. 

ART. 77 

Continuam em vigor as disposições da Lei n. 1237 de 24 de 

Setembro de 1864, e do Decreto n. 3453 de 26 de Abril de 1865 e do 

Decreto n. 3471 de 3 de Junho do mesmo anno, em tudo quanto não tiver 

sido alterado pela Lei n. 3572 de 5 de Outubro de 1885, e pelo Decreto n. 

9549 de 23 de Janeiro de 1886. Decr. cit. art. 86. 

ART. 78 

Todas as disposições relativas ao processo de execuções hy-

pothecarias, expostas nos artigos deste capitulo, são applicaveis ás acções 

e execuções resultantes do contracto de penhor agricola. Lei n. 3272 art. 

10 § 3°, Decr. cit. art. 118. 

ART. 79 

Da mesma sorte são applicaveis ás acções e execuções hy-

pothecarias movidas pelas sociedades de credito real, salvas as 

disposições dos arts. 68 a 74 do Decreto n. 3471 de 3 de Junho de 1865, 

e art. 76 de 23 de Janeiro de 1886. Decr. cit. art. 86. 

ART. 80 

As disposições contidas na Lei n. 3272 só regerão as acções e 

execuções por dividas contrahidas depois da publicação do Regulamento 

n. 9549. Decr. cit. art. 119.  
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ART. 81 

Prevalece o dispostos no artigo antecedente, mesmo quanto á 

acção e execução dos creditos constantes de escripturas ou titulos 

anteriores, ainda que tenham sido passados de accôrdo com as 

prescripções da nova lei. Decr. cit. art. 120. 173 

                                                 
173 Discrepam os arts. 11 da Lei e 119 do Decreto, addicionando este áquelle a palavra — 
acções. 
A expressão do regulamento, embora exorbitante, é mais correcta porque apesar do 
decreto que o promulgou, diser apenas que é para regular as execuções civeis e 
commerciaes, é certo que a lei entende tambem com o processo anterior na parte que 
diz respeito aos recursos e nullidades. 
A expressão por dividas contrahidas depois da sua publicação é muito vaga, parecendo 
referir-se apenas aos processos e execuções resultantes de contractos, em que uma das 
partes se obrigou a pagar á outra alguma quantia determinada ou não determinada. 
A origem deste defeito, porque realmente o é, explica-se embora não se releve, porque a 
lei deve ser precisa no enunciado para evitar interpretações e arbitrios—optimam esse 
legem quæ minimam relinquit arbitrio judicis. 
O projecto que servio de base á lei actual tinha como pensamento primordial e unico, o 
simplificar as execuções por dividas hypothecarias, e subordinado a este plano, o art. 9° 
disia: “as disposições desta lei não comprehendem os contractos de hypotheca 
celebrados antes da data da sua promulgação, etc. “ 
Sobre este thema a discussão no Senado foi renhida, elevando-se a um nivel scientifico 
superior ao que attingio em relação aos outros artigos, alguns dos quaes passaram quasi 
despercebidos, ou de modo superficial. 
Este artigo pois, amputado e refundido, mas ampliado a todas as execuções, obteve a 
redacção actual, em que não foram attendidas as considerações que suggere a quem a 
medita sobre o seu uso pratico, e ao, figurar casos hypotheticos que devem tornar-se 
realidade frequente. 
A primeira que occorre forçosamente, é da novação dos contractos por qualquer dos 
modos juridicos que ella se opere, sendo conhecida a transformação que ella realisa nos 
direitos e obrigações reciprocas dos primitivos estipulantes, e a influencia que este facto 
póde ter quando chegue o momento de entrarem na phase da execução obrigatoria. 
Podem surgir dahi hypotheses tão complicadas, tão susceptiveis de interpretações 
contestadas e de oppostas soluções, que não podemos deixar de prevêr ahi dificuldades 
praticas de grande momento, ou pelo menos um terrivel elemento de perturbação no 
processo das execuções, que tenham por fundamento contractos que passaram por essa 
transformação. 
Depois sabem todos que as dividas não se contrahem só por contractos e que a 
obrigação de pagar, dar ou faser—o vinculum juris—que nos colloca na passividade de 
uma acção e execução, nasce tambem da lei, e resulta muitas veses não só de facto 
pessoal estranho aos actos convencionaes, mas até de actos de terceiros, como por 
exemplo nas acções institorias, o nas resultantes dos quasi delictos. 
De contractos em que as partes estipularam pagamentos determinados segundo as 
previsões da occasião, nascem muitas veses obrigações de indemnisações imprevistas, 
resultantes de actos ou omissões posteriores, que embora tenham a origem no contracto 
não se constituiram senão no momento da superveniencia do acto ou omissão; podendo 
acontecer que o contracto primitivo e as obrigações que posteriormente nasceram 
venham a incidir áquem e além da época determinada pela lei. Daqui, divergencia de 
interpretações e confusão nos julgados.  



Monographia Juridica e Pratica das Execuções de Sentenças em Processo Civil 
 

 
 

353

ART. 82 

As acções e execuções iniciadas e que estiverem pendentes 

em qualquer instancia continuarão a ser regidas e processadas pela 

legislação anterior. Decr. cit. art. cit. 121. 

_____ 

Particularidades nas execuções promovidas por Sociedades ou bancos de 

credito real 

ART. 83 

A escriptura deve conter a declaração do valor do immovel ou 

immoveis hypothecados, por accôrdo das partes. L. de 5 de Outubro de 

1865. art. 4°, § 6°. Decr. cit. art. 87 § 1°. 

ART. 84 

Não é necessario que a divida esteja vencida, mas póde exigir-

se o pagamento: 

                                                                                                                                                         
Obrigações de tracto successivo, contractos com clausulas dependentes de condições, 
por sua parte dependentes de actos ou omissões de terceiros; uma variedade emfim de 
hypotheses em que a divida não nasce directamente de actos convencionaes, e nestes 
mesmos só de actos não previstos. 
Tudo isto ha de infallivelmente chamar á discussão questões embaraçosas na pratica, 
quanto á determinação precisa do momento em que a divida, ou melhor, a obrigação se 
constituiu e da consequente fixação positiva de estar ou não comprehendida na letra da 
lei, quanto ao methodo de execução a seguir. 
E’ possivel que estejamos em erro, que espiritos mais penetrantes não vejam os recifes 
que se nos figuram, e achem facil a orientação no rumo para os evitar ou transpôr sem 
embaraçar o curso regular dos processos; será talvez que a longa pratica das insidias da 
chicana, e das audacias da ignorancia muitas veses feliz, nos ponham de sobreaviso, e 
nos façam vêr horisontes sombrios que outros de mais apurada vista achem limpos de 
nuvens. 
Como quer que seja, sem querer entrar nas razões scientificas e de conveniencia que 
imperaram na determinação da lei, a verdade é, que durante largo periodo, haverá 
execuções processadas pelos dous systemas que ficam vigorando, e que se na maxima 
parte dos termos não differem mui profundamente, divergem fundamentalmente, em um 
dos mais importantes, qual é a adjudicação forçada. 
E por fim notaremos ainda a ultima exorbitancia do decreto alterando o prazo da lei, 
porque esta no art. 11 declara as dividas contrahidas depois da sua publicação, e o 
decreto no art. 119, depois da publicação delle. 
Não o podia faser, mas está feito e continuará a faser-se emquanto o poder judicial se 
não decida a pôr côbro á tendencia de alterar em regulamento as disposições das leis. 
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a) Se o mutuario no praso de um mez não denuncia á 

sociedade a alieanação total ou parcial da propriedade hypothecada. 

Regul. n. 3471 de 3 de Junho de 1865, art. 7.° § 4.° 

b) Se no mesmo praso não denunciar á sociedade, as 

deteriorações soffridas pelo immovel, que lhe diminuam o valor, 

perturbem a posse delle ou ponham em duvida o seu direito de 

propriedade. Idem § 2. 

c) Se o mutuario tiver occultado á sociedade factos por elle 

conhecidos que produsam a depreciação do immovel, e que extingam ou 

tornem duvidoso o direito do devedor sobre os immoveis hypothecados. 

Idem § 3.° 

ART. 85 

Se á sociedade não convier a venda do immovel hypothe-cado, 

póde requerer o sequestro, para pagar-se pelas rendas pela fórma seguinte: 

a) Ficando o immovel em poder do devedor, como depositario 

judicial, obrigando-se a entregar os rendimentos liquidos, segundo ajuste. 

Reg. cit. arts. 70 e 71 § 1.°; 

b) Ou requerendo a immissão na posse do immovel para pagar 

se pelo rendimento liquido, obrigada a prestar contas da administração. 

Idem § 2.° 

ART. 86 

A arrematação ou adjudicação dos bens nestas execuções é 

isenta de direitos de transmissão de propriedade. Idem art. 72. 

ART. 87 

Para irem os bens á praça não é necessaria a avaliação, 

servindo de base para a hasta publica o valor que se lhes deu no 
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instrumento do contracto, salvo se as partes tiverem combinado o 

contrario, ou se por effeito do longo tempo decorrido depois da celebração 

do contracto, ou por outra qualquer causa superveniente, se provar 

alteração no valor. Decr. cit. arts. 76 e 87 § 1.° Regul. de 3 de Junho de 

1865, art. 20. 

_____ 

Particularidades das execuções por divida de penhor agricola 

ART. 88 

Vencido o praso do emprestimo o credor originario ou 

cessionario póde usar do processo executivo que compete ao credor 

hypothecario. Decr. cit. arts. 107 e 113 §§ 2.° e 118. 

ART. 89 

Se no respectivo contracto se tiver dado valor aos bens, ou as 

partes tiverem combinado posteriormente outro valor, não é necessaria a 

avaliação para a praça, e sobre aquelle valor irão os bens á hasta publica. 

Decr. cit. arts. 76, 167 e 118. 

ART. 90 

As partes podem estipular no contracto ou depois deste, a 

fórma por que o penhor póde ser vendido. Decr. cit. art. 117. 

ART. 91. 

No concurso de credores, o que o fôr por penhor agricola tem 

o direito de ser pago com prelação aos credores os mais privilegiados. 

Decr. cit. art. 113 § 1°. 
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ART. 92 

Não podem os bens dados em penhor ser executados, sob 

pena de nullidade, por nenhum outro credor que não seja o pignoraticio, 

salvos os casos de insolvencia ou fallencia, em que se seguirá o 

determinado para os creditos hypothecarios. Decr. cit. art. 114. 

ART. 93 

No caso de perda por sinistro, ou de expropriação por utilidade 

publica, o credor tem os mesmos direitos sobre o valor da indemnisação 

do seguro, ou sobre o preço da expropriação. Decr. cit. art. 111. 

_____ 

Dos aggravos admissiveis nestes processos e seus incidentes 

ART. 94 

Compete o recurso de aggravo de petição ou instrumento 

nestas acções: 

1.° Do despacho que não manda proceder a sequestro no caso 

em que é permittido. Lei n. 3272, art. 4.° § 3.° Regul. n. 9549, art. 54 § 1°; 

2.° Do despacho pelo qual se concede ou denega vista para 

embargos. Reg. n. 737, art. 669 § 11; 

3.° Do que concede ou denega carta de inquirição, ou concede 

grande ou pequena dilação para dentro ou fóra do Imperio. Idem § 5°; 

4.° Do despacho pelo qual se ordena a prisão, e suspensão. 

Decr. n. 5467 de 12 de Novembro de 1873;  

5.° Da decisão sobre erro de contas, de custas e salarios. 

Idem § 9°; 
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6.° Do que recebe os embargos do executado ou de terceiro, 

nos autos ou em separado. § 11; 

7.° Do que recebe ou regeita in limine os embargos do 

executado ou de terceiro. Idem; 

8.° De despacho de recebimento ou negação da appellação em 

ambos ou em um só effeito. Idem § 80; 

9.° Da sentença que julgou ou não deserta a appellação. Idem § 16; 

10. Do despacho que não admitte o terceiro que vem oppôr-se 

á execução, denegando-se-lhe vista dos autos para embargos. Idem § 11. 

11. Dos despachos interlocutorios, que contêm damno 

irreparavel. Idem § 15. 

12. Da sentença de absolvição de instancia. Idem § 2.° 

ART. 95 

Subsistem as cartas testemunhaveis que os escrivães sob sua 

responsabilidade são obrigados a tomar.—Não ha mais aggravos no auto 

do processo. Decr. cit. arts. 57 e 58. 

  

 

 

_________ 
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Lei n. 3272 de 5 de Outubro de 1885 

Altera diversas disposições referentes às execuções civeis e commerciaes 

Hei por bem sanccionar e mandar que se execute a resolução 

seguinte da Assembléa Geral Legislativa: 

Art. 1.° Nas execuções civeis serão observadas não só as 

disposições contidas na 2ª parte, titulo 1°, 2° e 3° do Regulamento n. 737 

de 25 de Novembro de 1850, guardado, quanto ás peças de que se devem 

compôr as cartas de sentenças, o que se acha estabelecido no Decreto n. 

5737 de 2 de Setembro de 1874, mas tambem todas as disposições sobre 

materia de nullidades e recursos de aggravo, appellação e revista, sua 

interposição e fórma de processo de que trata a terceira parte do 

mencionado Regulamento n. 737, com as seguintes alterações extensivas 

igualmente ás execuções commerciaes. 

§ 1.° Fica em todos os casos abolida a adjudicação judicial 

obrigatoria. Si os bens penhorados não encontrarem na primeira praça 

lanço superior á avaliação, irão á segunda, guardado o intervallo de oito 

dias, dispensados os pregões, com abatimento de 10 %, e, se nesta ainda 

não encontrarem lanço superior ou igual ao valor dos mesmos bens 

proveniente do referido abatimento de 10 %, irão á terceira com igual 

abatimento de 10 % e nella serão vendidos pelo maior preço que fôr 

offerecido, ficando salvo ao exequente, em qualquer das praças, o direito 

de lançar, independente de licença do Juiz, ou de requerer que os mesmos 

bens lhe sejam adjudicados.  

§ 2.° Quando nas execuções houver mais de um licitante, será 

preferido aquelle que se propuzer a arrematar englobadamente todos os 

bens levados á praça, comtanto que offereça na primeira praça preço pelo 

menos igual ao da avaliação, e nas outras duas preço pelo menos igual ao 

maior lanço offerecido. 
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Art. 2.° E’ licito não só ao executado, mas tambem á sua 

mulher, ascendentes e descendentes, remir ou dar lançador a todos ou 

alguns dos bens penhorados, até á assignatura do auto de arrematação, 

sem que seja necessaria a citação do executado. 

§ 1.° Para que o executado, sua mulher, ascendentes ou 

descendentes, possa remir ou dar lançador a todos ou a alguns de seus 

bens, é preciso que offereça preço igual ao da avaliação na primeira praça 

e nas outras ao maior que nellas fôr offerecido. 

§ 2.° Nenhuma das pessoas acima indicadas poderá remir ou 

dar lançador a algum ou a alguns bens, havendo licitante que se proponha 

a arrematar todos os bens, offerecendo por elles os preços que na 

occasião tiverem. 

Art. 3.° O prazo de 30 dias para as propostas escriptas nas 

praças judiciaes, a que se refere o art. 1° da Lei de 15 de Setembro de 

1859, fica reduzido a 10 dias. 

Art. 4.° Nas acções e execuções hypothecarias, além do que 

se acha disposto nos artigos antecedentes, serão mais observadas as 

seguintes disposições: 

§ 1.° A assignação de 10 dias é substituida pelo processo 

executivo, estabelecido nos arts. 310 a 317 do Regulamento n. 737 de 25 

de Novembro de 1859, effectuando-se a penhora do immovel ou immoveis 

hypothecados, seja a acção intentada contra o devedor, seja contra os 

terceiros detentores. 

§ 2. ° Para se propôr a acção e effectuar-se a penhora quando 

aquella fôr intentada contra os herdeiros ou successores de originario 

devedor, basta que o mandado executivo seja intimado áquelle que 

estiver na posse e cabeça do casal, ou na administração do immovel ou 



Monographia Juridica e Pratica das Execuções de Sentenças em Processo Civil 
 

 
 

360

immoveis hypothecados, podendo a intimação aos demais interessados 

ser feita por editaes com o prazo de 30 dias. 

§ 3.° Achando-se ausente ou occultando-se o devedor, de modo 

que não seja possivel a prompta intimação do mandado executivo, se 

procederá ao sequestro, como medida assecuratoria aos direitos do credor. 

Contra o sequestro assim feito não se admittirá nenhuma 

especie de recurso. 

§ 4.° A expedição do mandado executivo ou do mandado do 

sequestro, nos casos em que este couber, não será concedida sem que a 

petição em que taes diligencias fôrem requeridas, seja intruida com a 

escriptura de divida e hypotheca. 

§ 5.° A jurisdicção será sempre a commercial e o fôro 

competente o do contracto ou da situação dos bens hypothecados, á 

escolha do mutuante.  

§ 6.° Servirá para base da basta publica a avaliação constante 

do contracto. 

Art. 5.° Ao executado, além dos embargos autorisados nos arts. 

577 e 578 do Regulamento n. 737 de 25 de Novembro de 1850, não é 

permittido oppôr contra as escripturas de hypothecas outros que não os de 

nullidade de pleno direito, definidas no mencionado regulamento e das que 

são expressamente pronunciadas pela legislação hypothecaria: subsistindo 

em vigor, quanto aos credores, as disposições dos arts. 617 e 686 §§ 4° e 

5° do dito regulamento, sem prejuizo das prescripções do § 5° do art. 240 e 

do § 3° do art. 292 do Regulamento n. 3453 de 26 de Abril de 1865, para os 

casos que não forem de insolvabilidade ou de fallencia. 

Art. 6.° Em quaesquer execuções promovidas por credores 

chirographarios contra o devedor commum, poderá o credor hypothecario 
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defender por via de embargos os seus direitos e privilegios, para o fim de 

obstar a venda do immovel ou immoveis hypothecados.  

Art. 7.° As hypothecas legaes de toda e qualquer espécie em 

nenhum caso valerão, contra terceiros, sem a indispensavel formalidade 

da inscripção, ficando designado o praso de um anno, da presente lei, 

para a inscripção daquellas a que se refere o art. 123 do Regulamento n. 

3453 de 26 de Abril de 1865, e que anteriormente constituidas, não 

tenham ainda sido inscriptas. 

No regulamento que o governo expedir para a execução desta 

lei, fixará as formalidades e diligencias que devem ser satisfeitas para a 

efectividade da inscripção ordenada, sob pena, para os interessados, de 

caducidade de taes hypothecas, e para os funccionarios incumbidos de 

promovêl-a e realisal-a, de multa até 500$, além das mais em que 

possam incorrer pela legislação em vigor. 

Art. 8.° E’ da substancia das escripturas de hypothecas, para 

que possam ter validade, a declaração expressa que nellas devem ser 

feitas por parte do mutuario, de estarem ou não os seus bens sujeitos a 

quaesquer responsabilidades por hypothecas legaes, importando para o 

mesmo mutuario as penas do crime de estellionato, a inexactidão ou 

falsidade da declaração feita. 

Art. 9.° As letras hypothecarias, além dos favores decretados 

pela legislação em vigor, gosarão mais da isenção conferida pelo art. 580 

do Regulamento n. 730 de 1850, para o effeito de não serem penhoradas, 

senão na falta absoluta de outros bens por parte do devedor. 

Art. 10. Os bancos e sociedades de credito real e qualquer 

capitalista poderão tambem fazer emprestimos aos agricultores, a curto 

praso, sob penhor de colheitas pendentes, productos agricolas, de 

animaes, machinas, instrumentos e quaesquer outros accessorios não 
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comprehendidos nas escripturas de hypotheca, e quando o estejam, 

precedendo consentimento do credor hypothecario. 

§ 1.° Este penhor ficará em poder do mutuario, e a prelacção 

delle proveniente exclue todo e qualquer privilegio, devendo ser inscripto 

no competente registro hypothecario, para que possa produzir seus 

devidos effeitos. 

§ 2.° Serão punidos com as penas do art. 264 do Codigo 

Criminal a alienação sem consentimento do credor, e os desvios dos 

objectos que tiverem sido dados em penhor para a celebração de taes 

emprestimos, e bem assim todos e quaesquer actos praticados em fraude 

das garantias do debito contrahido. 

§ 3.° Na execução deste penhor serão observadas as 

prescripções dos arts. 4° e 5°, quanto ao processo, julgamento e 

execução das acções hypothecarias. 

Art. 11. As disposições da presente lei regerão sómente as 

execuções por dividas contrahidas depois de sua publicação. 

Art. 12. Ficam revogados: o art. 7° da Lei n. 2887 de 6 de 

Novembro de 1875, o § 4° do art. 14 da Lei n. 1237 de 24 de Setembro 

de 1864 e quaesquer disposições em contrario. 

Joaquim Delphino Ribeiro da Luz, do meu conselho, senador 

do Imperio, ministro e secretario de estado dos negocios da justiça, assim 

o tenha entendido e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 5 de Outubro de 1885, 64° da 

independencia e do Imperio. — Com a rubrica de S. M. o Imperador. — 

Joaquim Delfino Ribeiro da Luz. 

Chancellaria-mór do Imperio.—Joaquim Delfino Ribeiro da Luz.  

Transitou em 5 de Outubro de 1885. — Antonio José Victorino de Barros. 
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Regulamento para a execução da Lei n. 3272 de 5 de Outubro de 

1885 sobre o processo civil, commercial e hypothecario 

TITULO I 

CAPITULO I 

Das execuções judiciaes em geral 

Art. 1.° São applicaveis ao processo civil: 

§ 1.° As disposições contidas nos titulos 1° 2° e 3° da 2ª parte 

do Regulamento n. 737 de 25 de Novembro de 1850 pobre as cartas de 

sentença, Juiz e partes competentes para a execução, liquidação de 

sentenças, penhora e arrematação. 

§ 2.° As disposições da parte 3.ª do mesmo regulamento, Tit. 1° 

Caps. 2°, 3°, e 4° sobre os recursos de aggravo, appellação e revista, casos em 

que têm elles logar, sua interposição e fórma do processo; subsistindo, quanto 

aos embargos á sentença e á execução o disposto na legislação em vigor. 

§ 3.° As disposições do tit. 2° da referida 3ª parte, Caps. 1.° 

2.° e 3.° sobre as nullidades do processo, da sentença e dos contractos. 

Art. 2.° As disposições do Regulamento n. 737 de 25 de 

Novembro de 1850, referidas no artigo antecedente, serão observadas 

com as modificações constantes das secções seguintes e dos Caps. 2° e 

3°, igualmente extensivas ás execuções commerciaes. 

SECÇÃO I 

Das cartas de sentença 

Art. 3.° Na extracção das cartas das sentenças que forem 

proferidas na 1ª e 2ª instancia, no supremo tribunal de justiça e nas 

relações revisoras, serão attendidas asprescripções do Decreto n. 5737 de 

2 de Setembro de 1874. 
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Art. 4.° Embora exceda a causa á alçada do Juiz, não é 

necessaria a carta de sentença, se fôr por condemnação de preceito, ou se 

sómente se tratar da execução por custas; sendo em todo o caso 

indispensavel que no mandado, expedido para a execução, seja 

transcripta a sentença condemnatoria. 

SECÇÃO II 

Do Juiz competente para a execução 

Art. 5.° Considera-se Juiz da causa principal para determinar a 

competencia da jurisdicção nas execuções: 

§ 1.° O Juiz de Paz nas causas por elles julgadas. (Decreto n. 

4824 de 22 de Novembro de 1871, art. 63, § 7°). 

§ 2.° Os juizes Municipaes em todas as causas civeis, quer a 

sentença exequenda tenha sido por elles proferida dentro da respectiva 

alçada, quer pelos Juizes de Direito das comarcas geraes. (Lei n. 2033 de 

20 de Setembro de 1871, art. 23 § 3°, e Decr. cit., art. 64, § 3°). 

§ 3.° Os Juizes substitutos nas causas civeis de valor de mais 

de 100$ até 500$, julgadas pelos Juizes de Direito nas comarcas 

especiaes. (Decr. cit., art. 68, § 2.° 

§ 4.° Os Juizes de Direito nas comarcas especiaes, nas causas 

de valor superior a 500$. (Decr. cit., art. 67, § 3°). 

SECÇÃO III 

Das sentenças illiquidas 

Art. 6°. Se na liquidação das sentenças se tornar necessario o 

arbitramento, se procederá a este de conformidade com o disposto nos 

arts. 189 a 205 do Regulamento n. 737 de 25 de Novembro de 1850. 
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SECÇÃO IV 

Da penhora 

Art. 7°. Entre os bens considerados inalienaveis, para não 

serem sujeitos á penhora, se comprehendem os das camaras municipaes 

e os das ordens religiosas. (Lei do 1° de Outubro de 1828, art. 42, Lei de 

26 de Maio de 1840, arts. 23 e 24, Acto Addicional art. 10, § 5°, e Lei de 

9 de Dezembro de 1830). 

Art. 8°. O privilegio de integridade, decretado pela Lei de 30 de 

Agosto de 1830 em favor das fabricas de mineração e de assucar, só terá 

lugar nas execuções por dividas que não fôrem provenientes de creditos, 

hypothecarios, ou de penhor agricola. (Lei n. 1237 de 24 de Setembro de 

1864, art. 14 § 2°, e Lei n. 3272 de 5 de Outubro de 1885 art. 10). 

Art. 9°. As apolices da divida publica podem ser penhoradas: 

1. Por expressa nomeação dos respectivos possuidores. 

2. Quando, caucionadas, faltarem os possuidores á clausula da 

caução: 

3. Quando dadas em garantia do Estado para fiança de 

exactores e responsaveis da fazenda publica. (Lei de 15 de Novembro de 

1827, art. 36 e Decreto n. 5454 de 5 de Novembro de 1873 art. 23). 

Paragrapho unico. Não gosam do favor deste artigo as apolices 

adquiridas em fraude de credores. 

Art. 10. As letras hypothecarias gosam tambem da isenção 

conferida pelo art. 530 do Regulamento n. 737 de 1850, para o effeito de 

não serem penhoradas senão na falta absoluta de outros bens por parte 

do devedor. (Lei n. 3272 de 5 de Outubro de 1885. art. 9). 
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Paragrapho unico. E’ applicavel ás letras hypothecarias a 

disposição do paragrapho unico do artigo antecedente, quando tambem 

adquiridas em fraude de credores. 

Art. 11. Entre os fructos e rendimentos dos bens inalienaveis, 

que podem ser penhorados na falta de outros bens, não são 

comprehendidas as rendas das camaras municipaes, as quaes só devem 

ser despendidas de accôrdo com os respectivos orçamentos. (Lei de 27 de 

Maio de 1840, arts. 23 e 24). 

Art. 12. E’ permittido ao credor exequente requerer ou que lhe 

fique salvo o direito de executar directamente os devedores do executado 

por meio das acções competentes, nas quaes ficará subrogado, ou que os 

direitos e acções do mesmo executado, que fôrem penhorados sejam 

avaliados para o pagamento da execução. 

Art. 13. A pena decretada no art. 525 do Regulamento n. 737 

de 1850 é applicavel ao executado que, não possuindo bens para segurar 

o juizo, dispõe de quantias recebidas em pagamento de dividas não 

arrematados vencidas.  

Paragrapho unico. Para a prova de factos relativos á occultação 

dolosa de bens, afim de não serem penhorados, dará o exequente, com 

citação do executado, justificação perante o Juiz da execução. 

SECÇÃO V 

Da avaliação 

Art. 14. Para a avaliação dos bens penhorados servirão os 

avaliadores nomeados pelas juntas commerciaes, onde os houver (Decr. 

n. 6384 de 30 de Novembro de 1876, arts. 6 e 18). 

Art. 15. Servirão por distribuição os avaliadores nomeados para 

cada uma especialidade. (Decr. n. 1056 de 23 de Outubro de 1852, art. 3°). 
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Art. 16. Sómente no caso de falta, impedimento ou suspeição 

de todos os avaliadores nomeados em cada uma das artes ou officios, a 

que respeitarem os bens penhorados, terá lugar a louvação das partes, ou 

a do juizo á revelia dellas. (Decr.cit. art. 4°). 

Art. 17. Para a nomeação dos avaliadores, a aprazimento das 

partes, se procederá como se acha estabelecido para a dos arbitradores 

nos arts. 792 e seguintes do Regulamento n. 737 de 25 de Novembro de 

1850, em tudo que lhe fôr applicavel.  

SECÇÃO VI 

Dos editaes 

 Art. 18. Fica reduzido a 10 o prazo de 30 dias para as propostas 

escriptas, de que trata o art. 1° da Lei de 15 de Setembro de 1869. 

Art. 19. E’ licito não só ao executado, mas tambem á sua 

mulher, ascendentes e descendentes remir ou dar lançador a todos ou 

alguns dos bens penhorados, até á assignatura do auto da arrematação 

ou da carta de adjudicação, independente de qualquer citação. 

Art. 20. Para que possa o executado, sua mulher, ascendentes 

ou descendentes remir ou dar lançador a todos ou alguns dos bens 

penhorados, é preciso que offereça preço igual ao da avaliação até a 

primeira praça, e nas outras ao maior que nellas fôr offerecido. 

Art. 21. Nenhuma das pessoas mencionadas poderá remir ou 

dar lançador a algum ou alguns bens, havendo licitante que se proponha a 

arrematar todos os bens offerecendo por elles o preço, que na occasião 

tiverem, sendo superior ou igual á avaliação na primeira praça, e nas 

outras superior ou igual ao maior lanço offerecido. 

Art. 22. São considerados credores certos, para que tenha 

lugar a citação pessoal decretada no art. 547 do Regulamento n. 737 de 
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1850, aquelles que por titulo legitimo se houverem apresentado a 

requerer na execução promovida contra o devedor commum. 

SECÇÃO VII 

Da arrematação 

Art. 23. Quando houver mais de um licitante, será preferido 

aquelle que se propuzer a arrematar englobadamente todos os bens 

levados á praça, com tanto que offereça na primeira preço pelo menos 

igual ao da avaliação, e nas outras duas ao maior lanço offerecido. 

Art. 24. Não havendo arrematante pelo preço da avaliação, 

voltarão os bens á praça com o intervallo de oito dias, e com o abatimento 

de 10%. Se nesta ainda não encontrarem lanço superior ou igual ao valor 

determinado pelo dito abatimento, irão á terceira praça com o mesmo 

intervallo e novo abatimento de 10%; e neste caso serão arrematados 

pelo maior preço que fôr offerecido, sem que em hypothese alguma seja 

permittida a acção de nullidade por lesão de qualquer especie. 

Art. 25. Ao exequente fica salvo em qualquer das praças o 

direito de lançar, independente de licença do Juiz. 

SECÇÃO VIII 

Da adjudicação 

Art. 26. Fica em todos os casos abolida a adjudicação judicial 

obrigatoria; 

§ 1.° O exequente póde requerer que os bens lhe sejam 

adjudicados em qualquer das praças, se não houverem licitantes. 

§ 2.° Para que tenha lugar a adjudicação em qualquer das 

praças, é indispensavel que não seja por preço inferior á avaliação ou ao 

valor determinado pelos abatimentos. 
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§ 3.° Em todo o caso o requerimento para a adjudicação só 

será admittido depois de finda a praça. 

§ 4.° A adjudicção poderá ser requerida pelo credor 

exequente, ou por outro qualquer que, devidamente habilitado, haja 

protestado por preferencia ou rateio. 

Art. 27. Em vez da arrematação ou da adjudicação da 

propriedade dos bens penhorados, póde o exequente, não se oppondo o 

executado, requerer o seu pagamento pelos rendimentos dos mesmos 

bens, se forem indivisos e o seu valor exceder o dobro da divida; 

precedendo a avaliação dos referidos rendimentos, a conta da importancia 

da execução e o calculo do tempo preciso para a solução da divida. 

Art. 28. Ao credor adjudicatario é applicavel a disposição do 

art. 555 do Regulamento n. 737 de 1850, sempre que se verificar o 

excesso da adjudicação, previsto no art. 561 do mesmo regulamento. 

CAPITULO II 

Dos recursos 

SECÇÃO I 

Das appellações 

Art. 29. As appellações serão interpostas: 

§ 1.° Para o Tribunal da Relação do districto, das sentenças 

proferidas pelos Juizes de Direito nas causas de valor excedente a 500$. 

Decreto de 20 de Novembro de 1853, Lei de 16 de Setembro de 1854, Lei 

n. 2033 de 30 de Setembro de 1871, art. 24 e Decreto n.2342 de 6 de 

Agosto de 1873, art. 1° § 6°). 

§ 2.° Para os Juizes de Direito das comarcas geraes das 

sentenças proferidas pelos Juizes Municipaes e dos Orphãos nas causas de 
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valor entre 100$ e 500$ (Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871, art. 23 

§ 2°) e nas de que trata a Lei n. 2827 de 15 de Março de 1879, art 85; 

bem assim das sentenças proferidas pelos Juizes de Paz nas causas de 

valor não excedentes de 100$, e nas de locação de serviços. (Lei n.2033 

de 20 de Setembro de 1874, art. 22 e Lei n. 2827 de 15 de Março de 

1879, art. 81). 

§ 3.° Para os Juizes de Direito das comarcas especiaes, das 

sentenças proferidas pelos Juizes de Paz nas mesmas causas de valor não 

excedente a 100$, e locação de serviços. (Decr. n. 4824 de 22 de Novembro 

de 1871, art. 67 e Lei n. 2827 de 15 de Março de 1879, art. 81). 

Art 30. A appellação deve ser interposta no termo de 10 dias, 

contado da publicação ou intimação da sentença, perante o Juiz que a 

houver proferido. 

Nas comarcas geraes poderá tambem ser interposta perante o 

Juiz Municipal do termo. (Decr. n. 5467 de 12 de Novembro de 1873, art. 14). 

Art. 31. A interposição póde ser feita ou em audiencia ou por 

despacho do Juiz e termo nos autos. 

Art. 32. Interposta a appellação nos termos dos artigos 

antecedentes, será a causa avaliada em quantia certa por peritos 

nomeados pelas partes, ou pelo Juiz á revelia dellas. 

Art. 33. Não terá lugar a avaliação: 

1.° Quando houver pedido certo, ou quando as partes 

concordarem no seu valor expressa ou tacitamente, deixando o réo de 

impugnar na contestação a estimativa do valor; 

2.° Nas causas até 100$ ou 500$ julgadas pelos Juizes de Paz 

e Juizes Municipaes. (Decr. n. 5467 de 12 de Novembro de 1873, art. 16). 
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Art. 34. Interposta a appellação e avaliada a causa, o Juiz que 

tiver proferido a sentença receberá a appellação, se for de receber, 

declarando se em ambos os effeitos, ou no devolutivo sómente; e no 

mesmo despacho assignará o prazo, dentro do qual os autos devem ser 

apresentados na instancia superior. (Decr. cit. art. 15). 

Art. 35. Os effeitos da appellação serão suspensivos e 

devolutivos ou devolutivos sómente: o suspensivo cabe ás acções ordinarias 

e aos embargos oppostos na execução, ou pelo executado ou por terceiro, 

sendo julgados provados; o effeito devolutivo cabe em geral a todas as 

sentenças proferidas nas demais acções, sejam civeis ou commerciaes. 

Art. 36. Se a appellação fôr interposta no lugar onde estiver a 

Relação, a remessa dos autos se fará indepedente de traslado, salvo 

quando a appellação tiver sido recebida no effeito devolutivo sómente, e 

precisando a parte de extrahir sentença para ser executada. 

Art. 37. Tambem se fará a expedição dos autos, independente 

de traslado. (Decr. n. 5467 de 12 de Novembro de 1873, art. 12);  

1.° Na appellação das sentenças proferidas pelos Juizes de 

Paz, se o Juiz de Direito residir no mesmo lugar; 

2.° Na appellação das sentenças dos Juizes Municipaes, se o 

Juiz de Direito residir no mesmo termo, salvo se por favor da causa 

estiver expressamente disposto que nesse caso a appellação seja recebida 

no effeito devolutivo sómente e precisando a parte de extrahir sentença 

para ser executada; 

3.° Na appellação das sentenças dos Juizes de Direito das 

comarcas especiaes, ex-vi do disposto no artigo antecedente e salva a 

excepção nelle mencionada. 

Em todo o caso não se extrahirá traslado dos autos se as 

partes nisso convierem. 
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Art. 38. Nas appellações interpostas das sentenças dos Juizes 

Municipaes e Juizes de Paz se guardará a ordem do processo determinada 

no art. 63 § 6.° do Decr. n. 4824 de 22 de Novembro de 1871; e, logo 

que fôrem levadas ao cartorio do escrivão que tiver de servir perante o 

Juiz de Direito, se lavrará termo de recebimento dos autos que serão 

feitos conclusos ao Juiz; o qual dará vista ás partes por oito dias e julgará 

em 2ª instancia. (Decreto n. 5467 de 12 de Novembro de 1873 art. 18). 

Servirá de escrivão na appellação aquelle que o Juiz de Direito designar. 

Art. 39. O prazo dentro do qual devem subir os autos á instancia 

superior para o julgamento da appellação. (Decr. cit. art. 20) será: 

1.° De 10 a 30 dias, conforme a distancia da parochia, se a 

appellação fôr interposta de sentença do Juiz de Paz; 

2.° De 30 dias, se appellação fôr interposta de sentença 

proferida pelo Juiz Municipal do termo em que o Juiz de Direito residir, ou 

pelo Juiz de Direito de comarca especial. 

3.° De dous mezes, se a sentença fôr proferida pelo Juiz 

Municipal de outro termo da comarca. 

4.° De tres mezes, se a sentença fôr do Juiz de Direito de 

qualquer comarca geral da provincia em que estiver a Relação, excepto as 

de Goyaz e Matto-Grosso. 

5.° De quatro mezes, se a sentença fôr do Juiz de Direito de 

qualquer comarca geral de Goyaz ou Matto-Grosso, ou de provincia onde 

não houver Relação.  

Art. 40. Os prazos designados no artigo antecedente são contados 

da data da publicação do despacho, pelo qual fôr recebida a appellação; são 

communs a ambas as partes, não se podem prorogar ou restringir, nem se 

interrompem pela superveniencia das ferias (Decr. cit. art. 20). 
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Art. 41. Compete ao Juiz da causa julgar deserta e não 

seguida a appellação, se, findo o prazo legal, não tiverem sido os autos 

remettidos para a instancia superior. 

Art. 42.  Para o julgamento da deserção deverá ser citado o 

appellante ou o seu procurador judicial, para dentro de tres dias allegar 

embargos de justo impedimento. 

Art. 43.  Consideram-se impedimentos attendiveis, para ser o 

appellante relevado da deserção da appellação, os casos fortuitos de 

doença grave ou prisão do appellante, embaraço do juiso ou obstaculo 

judicial opposto pela parte contraria. (Decr. cit. art 25). 

Art. 44.  Ouvido o appellado sobre a materia dos embargos por 24 

horas, se o Juiz relevar da deserção o appellante, lhe assignará de novo para a 

remessa dos autos outro tanto tempo quanto fôr provado que esteve impedido. 

Art. 45.  Se o Juiz não relevar da deserção o appellante ou, se 

findo o prazo, não tiverem sido ainda remettidos os autos para a instancia 

superior, será a sentença executada. 

Art. 46. Na appellação das sentenças proferidas pelos Juizes 

de Paz, se não tiverem sido os autos remettidos para a instancia superior, 

se procederá do mesmo modo, citando-se o appellante para dizer dentro 

de 24 horas, que correrão no cartorio, sobre o impedimento que teve para 

o não seguimento da appellação; e com a resposta do appellante e provas 

incontinenti produzidas, ou sem ellas, o Juiz de Paz proferirá a sua 

sentença, julgando deserta a appellação, ou assignando novo praso para a 

expedição dos autos. (Decr. cit. art. 22). 

Art. 47. Compete aos Juizes Municipaes o processo da 

deserção da appellação nas causas do julgamento do Juiz de Direito até a 

sentença de deserção exclusivamente. (Decr.cit. art. 26). 
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Art. 48.  Continua abolido o instrumento de dia de apparecer. 

(Decr. cit. art. 27). 

Art. 49. Nas appellações interpostas para o Tribunal da Relação, 

apresentados os autos ao secretario do tribunal, será alli a causa entre as 

partes discutida e julgada pela fórma determinada no Decreto n. 4884 de 22 

de Novembro de 1871, art. 70, e Decreto n. 5618 de 2 de Maio de 1874. 

SECÇÃO II 

Da revista 

Art. 50. O recurso de revista será interposto para o Supremo 

Tribunal de Justiça, e póde ter lugar das sentenças proferidas nas 

Relações, se o valor da causa, no commercial, exceder á alçada de 

5:000$, e no civel a de 2:000$, ainda quando não tenham sido as 

mesmas sentenças embargadas. (Lei n. 799 de 16 de Setembro de 1854, 

art. 1°; Decr. n. 2342 de 6 de Agosto de 1873, art. 1° § 6°; Lei n. 3272 

de 5 de Outubro de 1885, art. 1°). 

Art. 51. A interposição da revista, a remessa dos autos e o 

julgamento no supremo tribunal continuam a ser regulados pela Lei de 18 

de Setembro de 1828 e pelos Decretos de 9 de Novembro de 1830, de 17 

de Fevereiro de 1838 e n. 5618 de 1874, art 130. 

Art. 52. O Supremo Tribunal de Justiça só concederá revista 

por nullidade do processo, ou por nullidade da sentença, nos precisos 

termos declarados no Tit. 2°, Caps. 1° e 2°, parte 3ª do Regulamento n. 

737 de 25 de Novembro de 1850 e sobre as nullidades. 

SECÇÃO III 

Dos aggravos 

Art. 53. Os aggravos são de petição e de instrumento, e serão 

interpostos dos despachos mencionados no art. 669 do Regulamento n. 
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737 de 25 de Novembro de 1850, e art. 15 do Regulamento n. 143 de 15 

de Março de 1842; continuando este a vigorar para os casos não previstos 

no presente regulamento. 

Art 54. Cabe tambem o aggravo: 

1.° Dos despachos pelos quaes se não manda proceder a 

sequestro nos casos em que elle tem lugar, segundo a Lei n. 3272 de 5 de 

Outubro de 1885 art. 4° § 3°. 

2.° Da decisão do Juiz que pronuncia a desapropriação por 

utilidade publica geral, provincial ou municipal. 

Art. 55. Ao aggravo podem ser juntos quaesquer documentos antes 

de apresentados os autos ao Juiz à quo para fundamentar o seu despacho. 

Art. 56. O aggravo interposto do despacho sobre licença para 

casamento, supprido o consentimento do pai ou tutor, é sempre de 

petição e não de instrumento. 

Art. 57. Subsistem as cartas testemunhaveis que os escrivães, 

sob a sua responsabilidade, são obrigados a tomar. 

Art. 58. Ficam abolidos os aggravos no auto do processo. 

CAPITULO III 

Das nullidades 

SECÇÃO I 

Das nullidades do processo 

Art. 59. São reguladas as nullidades do processo pelo que se 

acha estabelecido nos arts. 672 e 679 do Regulamento n. 737 de 25 de 

Novembro de 1850, com os seguintes additamentos: 
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§ 1.° Entre os requisitos, que determinam as mesmas 

nullidades, comprehende-se a preterição de alguma formula que a lei 

exige sob pena de nullidade, e bem assim a não exhibição inicial dos 

instrumentos do contracto, nos casos em que a lei a considera essencial 

para ser admittida a acção em juizo. 

§ 2.° A ratificação das partes nos casos em que é 

indispensavel para sanar qualquer nullidade, deve sempre ser expressa 

por termo nos autos. 

Art. 60. Entre as nullidades, que podem ser ratificadas pelas 

partes, não se comprehende a que resulta da presença do menor 

impubere em juizo sem a assistencia do seu tutor, devendo ella sempre 

ser pronunciada pelo Juiz. 

Art. 61. A nullidade do processo, resultante da falta de citação 

do tutor ou curador de menores ou interdictos, só subsistirá quando a 

sentença tiver sido desfavoravel aos mesmos menores e interdictos. 

SECÇÃO II 

Das nullidades da sentença 

Art. 62. A sentença é nulla, ou póde ser aunullada, nos casos e 

pelos meios de que tratam os arts. 680 e 681 do citado Regulamento n. 

737 de 25 de Novembro de 1850. 

SECÇÃO III 

Das nullidades dos contractos 

Art. 63. A arguição das nullidades dos contractos terá logar 

nos termos e para os effeitos declarados nos arts. 682 e 694 do 

mencionado Regulamento n. 737 de 25 de Novembro de 1850. 
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CAPITULO IV 

Das acções e execuções hypothecarias 

Art. 64. Nas acções e execuções hypothecarias, além do 

disposto nos capitulos antecedentes para as execuções em geral serão 

tambem observadas as seguintes disposições: 

Art. 65. Compete ao credor por titulo hypothecario a acção 

executiva regulada pelos arts. 310 a 317 do Regulamento n. 737 de 25 de 

Novembro de 1850, seja ella intentada contra o devedor ou contra os 

terceiros detentores, seja pelo credor originario ou pelo cessionario; 

derogado o art. 14 da Lei n. 1237 de 24 de Setembro de 1864. 

Art. 66. Será iniciada a acção pela expedição do mandado para 

que o réo pague incontinenti, e na falta de pagamento para que se 

proceda á penhora no immovel ou immoveis hypothecados; dispensado o 

sequestro como preparatorio da acção. 

Art. 67. Achando-se ausente, ou occultando-se o devedor, de 

modo a tornar-se impossivel a prompta intimação do mandado executivo, 

poderá o credor requerer que se proceda ao sequestro do immovel ou 

immoveis hypothecados, como medida assecuratoria dos seus direitos. O 

sequestro assim feito se resolverá em penhora, quando pela effectiva 

intimação do mandado fôr posta a acção em juizo. 

Art. 68. Realisado o sequestro, produzirá desde logo todos os 

seus effeitos juridicos (Regulamento n. 3453 de 26 de Abril de 1865 art. 286 

§ 1°), sem que sejam contra elle admissiveis recursos de especie alguma. 

Art. 69. Para a concessão do mandado executivo, ou do 

mandado de sequestro, nos casos em que é este autorisado, torna-se 

indispensavel a exhibição da escriptura de hypotheca devidamente 

revestida das formalidades legaes, instruindo a petição em que taes 

diligencias forem requeridas. 
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Art. 70. Dado o caso de ser a acção intentada contra os herdeiros 

ou successores do originario devedor é bastante que a intimação do mandado 

executivo seja feita áquelle que estiver na posse e cabeça do casal, ou na 

administração do immovel ou immoveis hypothecados, para com elle, como 

pessoa legitima, correr a acção todos os seus devidos termos.  

Art. 71. A intimação aos demais interessados, estejam 

presentes ou ausentes, poderá ter lugar por meio de editaes affixados nos 

lugares publicos e publicados pela imprensa, onde a houver, com o prazo 

de 30 dias, estando presentes na provincia, e por noventa, estando fóra 

della ou do Imperio, para que venham a juizo requerer o que entenderem 

a bem de seu direito, sob pena de revelia. (Lei n. 3272 de 5 de Outubro 

de 1885, art. 4° § 2°). 

Art. 72. A intimação, no caso de que trata o artigo antecedente, 

será posterior á penhora, e esta só será accusada na mesma audiencia, em 

que o fôr a intimação, depois de decorrido o praso designado nos editaes; 

ficando logo assignados os seis dias da lei para os embargos. 

Art. 73.  A conciliação será posterior á penhora. 

Art. 74.  Por igual modo determinado nos arts. 70 e seguinte, 

e verificadas as hypotheses nelles previstas, se procederá á conciliação, 

sendo bastante a citação pessoal do herdeiro que estiver na posse e 

cabeça do casal, ou na administração do immovel ou immoveis 

hypothecados, feita por editos a dos demais interessados. 

Art. 75.  A jurisdicção será a commercial, e o fôro competente 

o do domicilio, o do contracto ou o da situação dos bens hypothecados, á 

escolha do credor. 

Art. 76. Os bens penhorados serão levados á praça pelo 

mesmo valor por que tiverem sido hypothecados ás sociedades de credito 

real, dispensada nova avaliação, á qual só se procederá por accôrdo 
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expresso das partes ou dada a alteração daquelle valor, para mais ou para 

menos, por effeito do longo tempo decorrido depois da celebração do 

contracto ou de qualquer causa superveniente. 

Art. 77. Os bens hypothecados podem ser arrematados ou 

adjudicados, qualquer que seja o valor a elles dado e a importancia da divida. 

CAPITULO V 

Dos embargos nas acções e execuções hypothecarias 

Art. 78. Contra as escripturas de hypotheca e respectiva 

execução sómente são permittidos ao executado os embargos.  

§ 1.° De nullidade de pleno direito, isto é, quando a lei 

formalmente a pronuncia em razão de manifesta preterição de 

solemnidades visivel pelo proprio instrumento ou por prova litteral, e 

quando posto que não expressa na lei, se subentende, por ser a 

solemnidade pretendida substancia para a existencia do contracto e fim da 

lei: como se o instrumento foi feito por official publico incompetente, sem 

data e designação do logar, sem assignatura das partes e testemunhas e 

sem prévia leitura na presença das mesmas partes e testemunhas. 

(Regulamento n. 737 de 1850, art. 681 §§ 1° e 2°). 

§ 2.° De nullidade do processo e sentença com prova 

constante dos autos ou offerecida incontinente (Cit. Reg. art. 577 § 1°). 

§ 3.° De nullidade e excesso da execução até á penhora. (Cit. 

Reg. art. 577 § 1° n. 2). 

§ 4.° De moratoria concordata, compensação nos termos dos 

arts. 439 e 440 do Codigo Commercial; de declaração de quebra, de 

pagamento, novação, transacção e prescripção supervenientes á 

sentença, ou não allegados e decididos anteriormente. (Cit. Reg. art. 577 

§ 1.° n. 7). 
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§ 5.° Infringentes do julgado, com prova incontinente do 

prejuizo, sendo oppostos: 

1.° Pelo menor e pessoas semelhantes ás quaes compete o 

beneficio de restituição; 

2.° Pelo revel; 

3.° Pelo executado, offerecendo documentos obtidos depois da 

sentença (Reg. cit. art. 577 § 8.°) 

§ 6.° Os offerecidos depois do acto da arrematação e antes de 

assignada a carta de arrematação ou adjudicação, consistentes: 

1.° Em nullidade, desordem ou excesso da execução, 

occorridos depois da penhora; 

2.° Em pagamento, novação, transacção, compensação, 

prescripção, moratoria, concordata, declaração de quebra supervenientes 

á penhora; 

3.° Em o beneficio de restituição. (Reg. cit. art. 578 e 

paragraphos). 

§ 7.° Os de nullidade pronunciados pela legislação 

hypothecaria, taes como: 

1.° Constituição da hypotheca convencional por outro meio 

que não seja a escriptura publica. (Art. 4° § 6° da Lei n. 1237 de 24 de 

Setembro de 1864). 

2.° Hypotheca convencional não especialisada e 

comprehensiva de bens futuros. (Art. 4.° da mesma lei). 

3.° Constituição da hypotheca para garantia de dividas 

contrahidas antes da data da escriptura, nos 40 dias precedentes á época 

legal da quebra. (Cit. lei art. 2° § 11). 
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4.°  A falta de designação da importancia da divida garantida 

pela hypotheca. (Reg. cit. art. 119). 

5.°  A cessão da hypotheca inscripta, sem ser por escriptura 

publica ou por termo judicial. (Lei n. 1237 de 24 de Setembro de 1864 

art. 12 e Reg. cit. art. 245). 

Art. 79. Fica salvo em todo o caso ao devedor, antes de ser 

accionado ou fóra da acção e execução hypothecarias, o direito de 

annullar ou rescindir a escriptura de hypotheca por meio de acção 

ordinaria. 

Art. 80. Aberto o concurso de preferencia nos casos do art. 

609 do Regulamento n. 737 de 1850, podem contestar a validade das 

escriptura de hypothecas tanto os credores hypothecarios como os 

chirographarios; sendo licito a uns e outros articular quaesquer nullidades 

não só de pleno direito, como os resultantes de simulação, dólo e 

falsidade das dividas executadas, para impedirem o effeito de contractos 

celebrados em fraude da execução. (Regulamento n. 737 de 1850 arts. 

617 e 686 §§ 4° e 5° e art. 5° da Lei n. 3272 de 5 de Outubro de 1885). 

Art. 81. Fóra dos casos de insolvabilidade e de fallencia do 

devedor, prevalecem as disposições do art. 240 § 5 ° e do art. 292 § 3° 

do Decr. n. 3453 de 26 de Abril de 1865 para o effeito de não poderem os 

immoveis hypothecados ser executados por outro credor que não seja 

hypothecario e com hypotheca inscripta sobre o mesmo immovel, nem tão 

pouco ser admittidos outros credores a obstar o pagamento do credor 

hypothecario na execução por elle promovida. (Lei n. 3273 de 5 de 

Outubro de 1885 art. 5°). 

Art. 82. A disposição do artigo precedente não exclue o direito, 

que assiste aos demais credores hypothecarios ou chirographarios, de 

demandarem por acção ordinaria a annullação da escriptura de hypotheca 

contra elles opposta. 
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Art. 83. Para levantamento do preço da arrematação em execução 

promovida por credor hypothecario, não é mister a citação de quaesquer 

credores, salvo se a cousa arrematada estiver sujeita á outra hypotheca ou 

penhor agricola devidamente inscriptos, que dém direito á prelação. 

Paragrapho unico. Havendo outro credor hypothecario ou 

pignoraticio, a quem caiba a prelação e cujos titulos se acharem 

inscriptos, será citado para em prazo certo allegar o seu direito sobre o 

preço da arrematação, sob pena de ser o mesmo preço levantado, não se 

tendo elle apresentado para disputar a preferencia. 

Art. 84. Dado o caso de duas ou mais hypothecas sobre o 

mesmo immovel, não podem os credores por hypotecas posteriores e de 

prazos menos longos, promover a execução sobre o immovel hypothecado 

antes de vencidas as primeiras hypothecas, para que possa haver a 

disputa sobre a preferencia, de que trata o § 3.° do art. 292 do 

Regulamento n. 3453 de 26 de Abril de 1865. 

Art. 85. Nas execuções promovidas por credores 

chirographarios contra o devedor commum, poderá o credor hypothecario 

defender, por via de embargos, os seus direitos e privilegios, para o fim 

de obstar a venda do immovel ou immoveis hypothecados. 

Art. 86. Continuam em pleno vigor as disposições da Lei n. 

1237 de 24 de Setembro de 1864, do Decreto n. 3453 de 26 de Abril de 

1865 e do Decreto n. 3471 de 3 de Junho do mesmo anno, em tudo 

quanto não tiver sido alterado pela Lei n. 3272 de 5 de Outubro de 1885 e 

pelo presente regulamento.  

CAPITULO VI 

Das escripturas de hypotheca 

Art. 87. E’ da substancia das escripturas de hypotheca, além 

dos demais requisitos exigidos pela legislação em vigor: 
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1.° Nos contractos celebrados com as sociedades de credito 

real a declaração do valor do immovel ou immoveis hypothecados, 

determinado por accôrdo das partes contractantes. (Lei n. 3272 de 5 de 

Outubro de 1885, art. 4.° § 6°, e Lei n. 1237 de 24 de Setembro de 1864, 

art. 13 § 5°). 

2.° Em todos os contractos em geral a declaração expressa, 

que nellas deve ser feita pelo devedor, de estarem ou não os seus bens 

sujeitos a quaesquer responsabilidades por hypothecas legaes. (Lei n. 

3272 de 5 de Outubro de 1885, art. 8°), 

§ 1.° A inexactidão ou falsidade da declaração exigida no 

numero antecedente, importa para o devedor as penas do crime de 

estellionato. (Lei n. 3272 cit. art. 8.°)  

§ 2.° Incorrerá em responsabilidade por falta de exacção no 

cumprimento dos seus deveres o tabellião que lavrar escriptura de 

hypotheca com preterição de qualquer dos dous requisitos decretados 

neste artigo. (Codigo Criminal, art. 154). 
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TITULO II 

CAPITULO I 

Da inscripção das hypothecas da mulher casada, menores e 

interdictos 

Art. 88. As hypothecas legaes da mulher casada, menores e 

interdictos, só valem contra terceiros depois de devidamente inscriptas. 

(Lei n. 3272 de 5 de Outubro de 1885). 

Art. 89. As ditas hypothecas legaes, constituidas antes da 

execução da Lei n. 3272 de 5 de Outubro de 1885, e que nos termos do 

art. 9° da Lei n. 1237 de 24 de Setembro de 1864, e do art. 123 do 

Decreto n. 3453 de 26 de Abril de 1865, embora não registradas, 

produziam contra terceiros todos os seus effeitos, devem ser inscriptas no 

registro geral dentro do prazo de um anno, a contar da data da publicação 

do presente regulamento, sob pena de caducidade. 

Art. 90. Para o effeito do disposto no artigo antecedente, póde 

a inscripção ser promovida por todos aquelles que nella tiverem interesse, 

taes como: a mulher, independente de licença do marido, os pais e mais, 

os filhos puberes, independente da assistência do seu tutor, os doadores, 

avós, irmãos e quaesquer parentes. 

Art. 91. São obrigados a promover a mesma inscripção: 

1.° Os juizes do civel e os maridos quanto ás hypothecas 

legaes das mulheres casadas. 

2.° Os juizes e escrivães dos orphãos, pais, tutores e 

curadores geraes e especiaes, quanto ás dos menores e interdictos. 

3.° Os tabelliães em cujas notas tenham sido celebradas escri-

pturas de dote, de casamento com exclusão da communhão de bens, de 

doação com a mesma clausula, e das que fôrem feitas a menores o interdictos. 
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4.° Os testamenteiros, quanto ás hypothecas de heranças e 

legados a menores e interdictos, e a mulheres casadas com a clausula de 

incommunicabilidade.  

5.° Os Juizes e escrivães da provedoria, nos mesmos casos 

previstos em o numero antecedente. 

Art. 92. Todavia as alludidas hypothecas legaes, podem ser 

especialisadas e inscriptas como especiaes de conformidade com a lei 

hypothecaria n. 1237 de 24 de Setembro de 1864 e pela fórma determinada 

no Regulamento n. 3453 de 26 de Abril de 1865, arts. 157 e seguintes. 

SECÇÃO I 

Da inscripção das hypothecas anteriores e a requerimento da parte 

Art. 93. Para a inscripção promovida pelas partes interessadas 

basta uma simples petição ao Juiz competente, o do civel se for a 

hypotheca legal de mulher casada, e dos orphãos, se de menores e 

interdictos, requerendo a citação do responsavel para que dentro do prazo 

de oito dias, assignado em audiencia, proceda a inscripção de sua 

responsabilidade: com a comminação de que, não o fazendo será a 

mesma inscripção realisada mediante extractos que, em duplicata, serão 

para este fim expedidos pelo escrivão com certidão do titulo de 

responsabilidade. 

SECÇÃO II 

Da inscripção das hypothecas anteriores promovida ex-officio 

Art. 94. Para a inscripção obrigatoria das hypothecas de que 

se trata, deverão, logo depois de expedido este regulamento, ser 

observadas as seguintes disposições: 

Art. 95. Os tabelliães, revendo seus livros do notas, 

organisarão por simples extractos uma relação de todas as escripturas, 
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celebradas depois da execução da Lei n. 1237 de 24 de Setembro de 1864 

e do Regulamento n. 3453 de 26 de Abril de 1865, quer de casamento por 

contracto dotal ou com separação de bens, quer de todas as doações 

feitas não só a mulheres casadas com a clausula de incommunicabilidade 

como a menores e interdictos, e remetterão dentro do praso de tres 

mezes ao official do registro geral afim de verificar se se acham as 

mesmas escripturas devidamente inscriptas. 

§ 1.° O official do registro depois dos precisos exames deverá, 

dentro de 30 dias, devolver a dita relação ao cartorio, devidamente 

annotada com a declaração affirmativa ou negativa da inscripção em 

frente ao extracto de cada uma das escripturas. 

§ 2.° Os tabelliães, de posse da mencionada relação, a farão 

apresentar immediatameute aos Juizes de Direito nas comarcas geraes e 

aos do civel nas comarcas especiaes, sendo ao da primeira vara, onde 

houver mais de um. 

Art. 96. Os escrivães dos orphãos, revendo os livros de termos 

de tutela o curatela lavrados depois da execução da Lei n.1237 de 24 de 

Setembro do 1864, do Regulamento n. 3453 de 26 de Abril de 1865, 

organisarão uma relação dos tutores e curadores que ainda não tiverem 

inscripto as suas hypothecas, para ser apresentada dentro do praso de 

tres mezes aos Juizes dos Orphãos: contendo a dita relação os nomes dos 

menores e interdictos, sua filiação e domicilio. 

Art. 97. Os escrivães da provedoria, revendo os testamentos 

abertos depois da mesma data, dellas extrahirão, com a precisa 

individuação, as verbas testamentarias de heranças e legados deixados a 

mulheres casadas com a clausula de incommunicabilidade, a menores e 

interdictos, remettendo dentro do praso de tres mezes uma relação das 

primeiras ao Juiz do Civel e uma das segundas ao Juiz dos orphãos; e 

bem assim organisarão, para ser presente ao Juiz da Provedoria, uma 
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relação dos testamentos, cujas contas não tenham ainda sido tomadas e 

dos quaes constem verbas nas condições mencionadas. 

Art. 98. Serão excluidos das relações determinadas nos arts. 

95, 96 e 97 as escripturas, os termos de tutela e curatela, e as verbas 

testamentarias relativas a inventarios, cujas partilhas tenham sido 

julgadas, a tutelas e curatelas, e a testamentarias, de que tenham sido 

prestadas as contas, ou a casamentos dissolvidos e a tutelas e curatelas 

extinctas, sem prejuizos do disposto no art. 9° § 3° da Lei n.1237 de 26 

de Setembro de 1864. 

Art. 99. Incumbe ao curador geral dos orphãos, sob a sua 

responsabilidade, velar na fiel observancia de disposto nos artigos 

antecedentes, requerendo aos respectivos juizes as providencias que 

entender necessarias, nos casos de falta ou omissão por parte dos 

funccionarios indicados. 

Art. 100. Recebidas as ditas relações, mandarão os Juizes do 

Civel e os dos Orphãos notificar ex-officio os responsaveis para no prazo 

de 15 dias procederem á inscripção das hypothecas legaes de suas 

mulheres e dos seus filhos, tutelados e curatelados; realisando-se, no 

caso contrario, a mesma inscripção nos termos do art. 93. 

SECÇÃO III 

Da inscripção das novas hypothecas legaes da mulher casada, menores e 

interdictos 

Art. 101. Proceder-se-ha á inscripção official das hypothecas 

legaes constituidas depois da Lei n. 3272 de 5 de Outubro de 1885, de 

conformidade com os arts. 188 a 217 do Regulamento n. 3453 de 26 de 

Abril de 1865, que subsistem em inteiro vigor. 

Paragrapho unico. Si os responsaveis não procederem á 

inscripção que lhes cabe nos prazos legaes, será applicavel a disposição 
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dos arts. 93 e 100 do presente regulamento, incumbindo ao tabellião e ao 

escrivão da provedoria, além da notificação feita ao marido nos termos do 

art. 190 do citado Regulamento de 1865, communicar ao Juiz competente 

certidão da escriptura ou do testamento para ter lugar a dita inscripção. 

CAPITULO II 

Das penas 

Art. 102. Além das penas do Codigo Criminal para os casos de 

omissão ou de falta de exacção no comprimento de deveres, e das que se 

acham decretadas no § 22 do art 9° da Lei n. 1327 de 24 de Setembro de 

1864 e mais legislação em vigor, incorrem tambem nas seguintes. (Lei n. 

3272 de 5 de Outubro de 1885, art. 8°): 

§ 1.° De multa de 200$ a 500§000: 

1.° Os Juizes que ex-officio, ou a requerimento dos 

interessados e do curador geral dos orphãos, deixarem de compellir os 

tabelliães á organisação e remesas das relações das escripturas, a que se 

refere o art. 95, e aquelles que, tendo recebido a relação que lhes fôr 

remettida, deixarem de cumprir o dever que lhes é imposto no art. 100. 

2.°  Os Juizes dos Orphãos que ex-officio ou a requerimento 

dos interessados e do curador geral não compellirem os seus escrivães á 

apresentação da relação dos termos de tutela e curatela nas condições de 

que trata o art. 96, e aquelles que, tendo recebido a referida relação, bem 

como as que fôrem enviadas pelos tabelliães, deixarem de cumprir o 

dever que lhes é imposto no art. 100. 

3.°   Os Juizes da Provedoria que, ex-officio ou a requerimento 

dos interessados e do curador geral dos orphãos, deixarem de compellir 

os seus escrivães á organisação das relações indicadas no art. 97 para 

terem o destino ahi prescripto. 
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4.°  Em geral, os Juizes que deixarem de fazer effectiva a 

imposição das multas em que por este regulamento tenham incorrido os 

tabelliães e escrivães. 

5.° Os curadores geraes dos orphãos que deixarem de 

requerer as diligencias necessarias para a effectividade da inscripção das 

hypothecas legaes dos menores e interdictos. 

§ 2.° De multa de 100$ a 300$000. 

1.° Os tabelliães de notas que, dentro do prazo de três mezes 

da publicação deste regulamento, deixarem de extrahir as relações 

decretadas no art. 95. e não lhes derem o destino ahi prescripto. 

2.° Os escrivães dos orphãos que, também no prazo de três 

mezes da publicação deste regulamento, deixarem de formular as relações 

a que se refere o art. 96, ou não derem a ellas o destino ahi ordenado. 

3.° Os escrivães da provedoria que, ainda dentro do prazo de 

três mezes decorridos da publicação deste regulamento, deixarem de 

cumprir qualquer das obrigações que lhes são impostas no art. 97. 

4.° O official de registro geral que fôr omisso no cumprimento 

do dever que lhe incumbe o art. 95 § 1°, e que dér á demora do registro, 

dentro dos prazos marcados. 

Art. 103. São competentes para imposição das multas 

decretadas: 

1.° O Tribunal da Relação quanto áquellas em que tenham 

incorrido os Juizes do Direito do civel, dos orphãos e da provedoria, nas 

comarcas especiaes. 

2.° Os Juizes de Direito nas comarcas geraes quanto ás 

comminadas contra os Juizes Municipaes, dos orphãos, de capellas e 

residuos. 
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3.°  Os Juizes de Direito do civel, dos orphãos e da provedoria 

nas comarcas especiaes, e os Juizes Municipaes, dos orphãos, de capellas 

e residuos nas comarcas geraes, quanto ás que deverem ser impostas aos 

curadores geraes, tabelliães e escrivães respectivos. 

Art. 104. As referidas multas serão impostas ex-officio ou a 

requerimento dos curadores geraes e das partes interessadas, e constarão 

de decisões motivadas, das quaes se remetterão cópias authenticas á 

competente estação fiscal, para serem cobradas executivamente como 

renda do Estado. 

Art. 105. Dos despachos, em que fôrem ou não impostas as 

multas pelos Juizes, cabe recurso, que deve ser interposto dentro do 

prazo de cinco dias; e das que fôrem pelo Tribunal da Relação não haverá 

outro recurso além de embargos ao accordão proferido. 
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TITULO III 

CAPITULO UNICO 

Do penhor agricola 

Art. 106. Podem ser objecto de penhor agricola: 

1.° As colheitas pendentes. 

2.° Os productos agricolas já armazenados, seja no estado 

primitivo, seja depois beneficiados, manufacturados e acondicionados para 

a venda. 

3.° Os animaes, machinas, instrumentos e quaesquer 

accessorios não comprehendidos em escripturas de hypotheca. 

4.° Os mesmos objectos mencionados nos numeros 

antecedentes que, posto comprehendidos em escripturas de hypotheca, 

forem dellas desligados por consentimento expresso do credor hypothecario. 

Art. 107. Sob a garantia do penhor agricola, definido no artigo 

antecedente, poderão os bancos, sociedades de credito real e em geral 

todo o capitalista fazer emprestimos, por prazo que não exceda de dous 

annos, aos agricultores, sejam estes proprietarios da terra ou 

arrendatarios della, ou colonos, ou simplesmente pessoas autorisados 

para cultival-a por concessão graciosa dos proprietarios. 

§ 1.° Depende do consentimento expresso do proprietario, para 

que tenha validade, o contracto de penhor agricola, que fôr constituido pelos 

arrendatarios, colonos e quaesquer outros obrigados a prestações. 

§ 2.° O contracto de penhor agricola só póde ser celebrado por 

escriptura publica ou por termo judicial. 

§ 3.° E’ da substancia do mesmo contracto a declaração da 

importancia da divida. 
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§ 4.° As cessões de divida pignoraticia serão feitas por 

escriptura publica ou por termo judicial. 

§ 6.° O cessionario ou o subrogado exercerá contra o devedor 

os mesmos direitos que competem ao cedente ou subrogante, depois de 

competentemente averbada a cessão ou subrogação. 

Art. 108. O objecto constituido em penhor agricola ficará em 

poder do mortuario, que o possuirá em nome do credor, e sob a sua 

responsabilidade pessoal como depositario, para todos os effeitos legaes; 

não sendo licito ao mesmo mutuario distrahil-o ou delle dispôr por 

qualquer modo. 

Art. 109. O devedor não fica inhibido de fazer novo penhor 

quando o valor dos bens exceder o debito anterior; mas neste caso, 

effectuado o pagamento de qualquer das dividas, permanecerão os bens 

empenhados pelas restantes em sua totalidade. 

Art. 110. O dominio superveniente revalida os penhores 

constituidos em bôa fé por aquelles que com justo titulo possuiam os bens 

que serviram de base ao contracto. 

Art. 111. Comprehende o contracto de penhor, além dos bens 

nelle especificados: 

1.° O valor do seguro, que no caso de sinistro fôr devido pelo 

segurador ao segurado; 

2.° A indemnização pela qual fôr responsavel aquelle que tiver 

sido causa da perda ou deterioração dos bens empenhados; 

3.° O preço da desappropriação nos casos de necessidade ou 

utilidade publica. 

Art. 112. Serão punidos com as penas do art. 264 do Cod. 

Crim. a alienação e quaesquer desvios dos objectos dados em penhor 
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agricola sem consentimento de credor, e em geral todos os actos 

praticados em fraude da garantia pignoraticia. 

Art. 113.  Ao credor pignoraticio são outorgados: 

1.° O direito de prolação para ser pago antes de qualquer 

outro credor, com exclusão ainda dos mais privilegiados, salvas as 

despezas e custas judiciaes; 

2.° O da acção executiva e o do sequestro, nos mesmos casos 

em que cabe este ao credor hypothecario; 

3.° O de promover a acção criminal para a imposição das 

penas comminadas no artigo antecedente, dados os casos nelle previstos. 

Art. 114. Como consequencia do disposto no artigo 

antecedente, não podem os bens dados em penhor ser executados, sob 

pena de nullidade, por nenhum outro credor que não seja pignoraticio, 

salvos os casos de insolvabilidade e de fallencia, nos quaes se guardará 

quanto se acha estabellecido para os creditos hypothecarios. 

Art. 115. O penhor agricola para que possa produzir os seus 

effeitos contra terceiros, depende essencialmente de sua inscripção no 

registro geral; observando-se tudo quanto se acha estabelecido para 

inscripção no registro das hypothecas convencionaes. 

§ 1.° As cessões e subrogações do penhor serão averbadas no 

registro geral para que possam valer contra terceiros; 

§ 2.° A inscripção será feita no registro da comarca onde 

existirem os bens que servirem de base ao contracto, e só ahi serão 

tambem realisadas as averbações das cessões e subrogações, e o 

respectivo cancellamento. 

Art. 116. Extingue-se o penhor: 
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1.° Pela extincção da obrigação principal; 

2.° Pela destruição da cousa empenhada, salva a hypothese 

de subrogação do preço do seguro; 

3.° Pela renuncia do credor; 

4.° Pela sentença passada em julgado, annullando ou 

rescindindo o contracto; 

Paragrapho unico. A extincção do penhor só começa a produzir 

effeito depois do cancellamento do registro, ao qual se procederá por meio 

de uma certidão escripta na columna das averbações da livro respectivo 

datada e assignada pelo official do registro, com declaração do mesmo 

cancellamento, da razão e do titulo em virtude dos quaes fôr elle feito. 

Art. 117. A venda do penhor será feita pela fórma estipulada 

no contracto, ou por aquella em que as partes concordarem 

posteriormente, na falta de prévia estipulação. 

Art. 118. Na excussão do penhor agricola será observado tudo 

que fica estabelecido nos Caps. 4° e 5° do Tit. 1°, quanto á fórma do 

processo da acção e execução dos creditos hypothecarios, com inteira 

applicação das prescripções relativas á competencia de jurisdicção e de 

fôro, ao processo executivo, á propositura da acção ao sequestro e 

penhora à arrematação, á adjudicação e remissão dos bens penhorados, 

embargos, concurso de preferencia, nullidades e recursos, de sua 

interposição, seguimento e casos, em que são elles cabidos. 
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TITULO IV 

CAPITULO UNICO 

Disposições geraes 

Art. 119. As disposições contidas na Lei n. 3272, de 5 de 

Outubro de 1885, só regerão as acções e execuções por dividas 

contrahidas depois da publicação do presente regulamento. 

Art. 120. Prevalece o disposto no artigo antecedente, mesmo 

quanto á acção e execução dos creditos constantes de escripturas ou 

titulos anteriores que tenham sido passados ainda que de accôrdo com as 

prescripções da nova lei. 

Art. 121. As acções e execuções, já iniciadas e que estiverem 

pendentes no juizo de qualquer instancia, continuarão a ser processadas e 

regidas pela legislação anterior. 

Art. 122. A insenção outorgada pelo art. 9° da Lei n. 3272 de 

5 de Outubro de 1885, ás letras hypothecarias, para o effeito de não 

poderem ser penhoradas senão na falta absoluta de outros bens, é 

extensiva ás letras hypothecarias emittidas antes da mesma lei. 

Art. 123. As custas judiciaes nas acções e execuções 

hypothecarias e pignoraticias serão cobradas pelas mesmas taxas 

estabelecidas no Regulamento n. 5737 de 2 de Setembro de 1874 para 

todas as especies de acções e execuções, derogada a restricção decretada 

no § 4° do art. 14 da Lei n. 1237 de 21 de Setembro de 1864.  

Art. 124. Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 23 de Janeiro de 1886. — 

Joaquim Delfino Ribeiro da Luz. 

FIM 


