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do CJ!Im. f P:rm. c'r. Cf)isconc!e de Ta ranaqucí 

Permitta-me V. Exc. auc, á mÍ1l!!lfa de o:dro 
.. • v 

;neio pa•·a significc<r-!/;e os meus s:.:H!inze~·Los de T·es-

peitosa ami:t.ade c profundo reconhecimento, me li'JJa 

do prcse11le ojfcrecendo-lhe este !iJfro) jntcto de lra

ba!lzo encetado ua época em qile exercendo V. T-;.xc. 

as func.çõcs de Jui:r_ dos 011 !u'ios e Ausentes da pri-

meira J'ara dcsh CôrLe mcfoi dado, pelos dcJ-'eres do • 

cargo .de representánte da Fa;_e11<Ú Pu?lica, ensejo 

para apreciar as distilrct'as qualidades do magistrado 

não some;zos ds do !zomem pri •ad.o. originando-se 
• 

relações de mutua estima, que 1o1zais se avigoraranz 

em época posterior com as provas de subida coJI/iança; 

que de V. Ex c. recebi 

:José :?fntonio de :{l~cpedo '{;a~tro . 

• 
• . . 

• •• • 





PRO LOGO 
• No te ;11po c.-n q u~ c~crci nesta Corte o c:1rgo de Pro

curador dos Feito> cb Fncnda pu::le aprcci:1 r pratica · 
mente as clifficuldade::; c e:11baraços que o,·corriam na 

execução das convcn çõe:; celcbr::~c\,ls entre o' Imperio e 
diversos p,tizes no intuito de regular as successões dos 

nacionaes respectivos. 
• Eífectiva mente esse rcgimen veiu crear d ir eito novo, 

• 

abrindo como umn larga excepção na nossa legislação. 

Dahi a origem de confl ictcs c a necessidade da cxpe,

dição de numero os av isos para solver duvidas c ques · 

tões, intervin io o Poder c ~ecutivo com a autoridade. 
que lh e era prop . ia cn1 se melhan te ma t eria . 

P:Heceu-me, portanto . com·cniente e de '-'ti!idade para 

as p s:oas do foro c- nquelbs a quem in teressa o conhe · 

cim en to do ass urnpto re unir em um volu me o tex.to 

d e to~hs a::; ConvctJÇÕ~::;, annotando- ~·c co:n as lições 

da minha fra ... a cxperiencia , fazendo ·as acomp:1nhar das 

dccisÕ-::!3 el o governo . Ao mesmo ad 1icionci ~, leg is la. 

ção dos paize:> es tr:-~n ge i rt>S que por força d:t letra 

das mes m ::t s co1wen;-- c.., teria d _ ser applic<da pelos 

n os~.oc; t: · ibun ::~ es . 

·Convé111 dccl.lr,tr qa ... j:l adiJnt :hia a publ:c:1ção ela 
obra fo i publicado o Avi ~>o do M inis rcriu el o .~ Negociós 
Estrangeiros de t S de Feveniro de t 8S_~ que decla 
rava dever ·m cessar a 2L de .Maio d o mesm o Ctnn os 

effcito..; d 1 Convenç:í J çeleor.;d:t co:11 o H.cin d ~ I or 

tuga l. 
.. o 

• 
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vnr PROLOGO 

Ora justamente p:n· ser esta a Naçáo com a qual 
o Brazil S(! ctcha nuis entrebçaclo hav ia eu começado as 
annotaçóc., pcl:t respectiva con venç::ío. PoLI Co i ·11 por 
tantc, porém, é o fa cto de se at tend .~ r a que ten:lo e>s:t 
Conn nção scrvi-io de ty1)o a to::las as mais, contêm 
ellas cli -poc· ições i d~ il tica~ , e ?.ss im todo o trabalho r-5-
tava prejudi-: :1do. ÜJmp rc entretct nto attender que tendo 
servido ele typo a to:bs as qu e fo ram celebradas depois 
ele su1 dat a 187G, contém e:; tas icl enticas disposições c 

conseguintcmcnle prc va lc:em d respeito as mesmas obscr
yaçõcs fcit:ts :.í Co;wenç:lo pa rtugue za . A minha jus
tificação contra qualquer ce:1 sura está no caracter reser 
vado el o Aviso de J883. 

E nte ncl i i;;u.:. lm ::n ·c dc·,·e r inserir o Decre to n. ·ss 5 
deSde Novembro de 18.J I e o de n. 2433 de 1S d ~ 

Junho dr; 1859, um e o-..:t ··o coinenientemcnte an no
tados. Como é sabi,!o o pri meiro é app l i ~a Y e l ás N~1 ç: Õc s 

entre as quacs e o Biazi l exista
0 

direito d:! reciprocidade, 
e o :-egundo em falta desse ac~ordo . Além de que pdo 
honra do Senador J unq u cir.:t fo i na sess1o cl e 3 I el e ?l'Lt i o 
de 1884 offcreciJo um projcc to de ].: i para q ue o go· 
verno não poss:1 celeb rar CoiHcnções co::. u l arr ~ senTo 
para o fim estabelecid o no citado Decre to de 18S I. 

Entrego ;l O juizo do publ ico e3tc trab:t lho confia ndq 
sejam indu ltados os num erosos erros d e que est1r<i 
inçJdo rendo em visu a que o meu fi m foi unica
mente o de prestar .. lgumJ utili-l adc ao:; que :1 ellc 
recorre 1·e 111. 

Ri o1 22 d r~ Abri l de 1835. 

o 

o 



O LIVRO 
DA ' 

CO NVEN~OES CO NSULARES 

DECRETO N. 6236 DE 21 JULHO DE 1876 

Pl'omulga a convenção sobre attribuições consulares celebradr. em 25 
de Fevereiro de 1876 entl'e o Brazil e Portugal. 

Tendo-se concluído e assignado nesta Côrte aos vinte 
e cinco dias do mez de Fevereiro do corrente anno entre 

o Brazil e o Reino de Podugal e dos Algarves uma con-
• Yenção sobre attribuições consulares; e tendo sido essa 

convenção mutuamente n1tificada, trocando-se as ratifica

ções na cidade de Lisboa aos 27 dias do mez de Maio, 

hei por bem que seja observada e cumprida tão intei

ramente como nella se contém. 

O Barão de Coteg·ipe, do Conselho de S. M. o Impe
rador, Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Es

tado dos Negocias Estrangeiros e interino dos da Fazenda, 

assim o tenha entendido e faça executat·, expedindo os 
despachos necessarios. 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Junho de 1876, quin
q uagesimo quinto da Independencia e do Imperio. 

PRI~CEZA. h ·IPElUAL REGENTE. 

lJa?'t"io d Cot~gipe. 

o 



2 O UV!\0 D,lS CONVENÇÕES CONSULARES 

Nós, Dom Pedro II, Imperador Constitucional e De· 
fensor perpetuo cb Bmzil, etc. Fazemos saber a todos 
que u presente cnrta ue confirmação, npprovaçúo e ratifi
cação v.irem que aos 25 dias do mez de Fevereiro proximo 
findo se concluiu e ass ig-nou nesta Côrte do Rio de Janeiro, 
entre nós e S . .M. El-Rei de Portug-al e dos Algarvcs, ' 
pelos re::;pectivos plenipo tenciarios que se achavam mu
nidos dos competentes 1)lenos poderes, uma convenção 
consu.la r, clljo teor é o seguiiHe : 

S . M. o Imperauor do Braz il e S. M. El-Rei de Por
tugal e <los Algarves reco nhecendo· a necessidade ele se de
terminar e fixarem de uma maneira clara e precisa as 
nt1.ribuiçoes, prerogativas e irmnu nidadcs de que deverão 
goL:ar os agentes consulares em cada um dos ~ous .paízes, 
no exercício de suas funeçües, resolveom celebt·ar uma 
couvençao·, e para este fim nomearam os sens plenipoten
ciarios, a saber: 

Sna Magestade o Imperador do Bmzil ao S t·. João Mauricio 
Wanderley, Barão de Coteg·ipe, SenaJ.ot· e Grande elo Im
pcrio, do Conselho do mesmo Augusto Senhor, dignitario 
dn Imperial Ordem elo Cruzeiro, Commendador do. Ordem 
da Rosa, Grã-Craz das Ordens de Nossa S.mhora da Con
ceição 1da Villa. Viço::;a de Pot•tugal, de Isabel a Catholica 
de Hespanba e ele Leopoldo da Belg·ica, e Ministro e Secre-· 
tario de Estado dos Negocias Est rang-eiros, el;c., etc., etc. 

E Sua Magestade El-Rei de Portugal e dos A1garves 
• • ao Sr. Mathias de Carvalho. Vasconcellos, de seu conselho, 

Commendador da s Ordens de Christo e da antiga nobilis
simn e esclarecida Ordem de S. Thiago do · merito scien
tifico, litterario e artístico, Grã-Cruz da Ordem da Rosa do 
Brazil e da de Leopoldo ela Belgica7 Ministro e Secretario 

o 

o 

, :J 



() !, IVRO DAS CONVENÇÕE CONSUL ARES ' 

de Estado honorario , seu en vindo ex:traordinat·io e ministw 
plenipotcnciario, junto J.e ::;ua ?11ag-<)Stade o Imperador elo 
Bt·azil, etc. , 'e tc. , etc. 

Os q unes depois de trocarem se ns plenos podel'es e os 
tet·ern reconhec ido em b::m o cle vich fórm a C) nviemm no 

S\g·u inte : 

Art. l. • Ü<lda u:n:L elas Al ta · Pat· tes Contr:~ctnntes terá 
a facul tlarle de e.stabclccqt• e manter cousule:) s;· e rae.~, C(lll-. ~ 

snles , viL:e-c<msules e ag·cntes cons ulares nos portos, ci" 
cludes 0 11 l ug·nrcs do territot'io ua outra , onde fo rem pt·e· 
eis os para o dcsen vol vi mento do com mer ci0 e 1wotecção 
dos direitos e interess s uos scns respectivos subditos; 
reser vn.ndo .. sc oxceptu ar q nalq 1\Gt' lucalirl:L'I e onde não 
seja conveniente o estabelecimen to ele tae.s agentes ( 1). 

~ 

( l) A instituiçào dos consll'l es remonta á mais a!Ln antiguidade. 
Em sua ori gem eram prop riam el1Le mag i trados incumbidos de resolver 
as ques tões, que em pai7.es es tra ngeiros se suscitaYam entre merca· 
dores da mesma nacionalidll.de ; desen volveu-se na época das Cru
zadas, com o augmcnto f[Lle esse movimento politico religioso vein 
Lt'a?.eL' ao co mmercio, nfto recusando o mes mo fanati smo mnsulmano 
aos nego iantcs o privilegio de se rem protegidos c julgado por indi
viduas da sua propria naçüo, quér em relaçrto a contestações entre seus 
compal,riotas, mas ainda pelos crimes que tivessem commettido contra 
esLrangciro ou snbdito LPrriLorial. (De Clcrcq eti du Vallat, G1údc 1wa~ 
tiq1~c eles consnlats.) 

Os consul cs exerc:iam, pois, na idade média uma ramiflcaçãn da 
autoridade ela mãi-pa tria, tinham poderes delegados para auxiliar os 
seus nacionacs, apoiar as suas relaçües, aconselhal~os c dirigii-os. 
Formavam além disso uma espccie de magistratura especial incumbida 
de resol ver as contrGversias, C[ LIC surgissem entre elles em matoria 
do navegação e de commercio e obravam como arbitras ou juizes, 
d~cidindo conforme o principiosdc equida de e de moral pratica. ( Pa -
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4 , O ,LIVRO DAS CONVENÇÕES CONSULARES 

Art. 2. • Os consules gera.es, c{jnsu1es, vice-consu1es 
e agentes consu lares nomeados pelo Brazi~ e pnr Portug·al 

·não poderão mtrar no desernpen.bo de suas .attribuições, 
sem que submettam as respectivas n:Jmeações ao exeq·1.wttM', 
segundo a fórma adnptada em caJ'a ut'D dos dous paizes. 

As autoridades administrativas e judic~aria:s dos di)~· 

quale Fíori, Nowvea1o d?·oit inte?'?UJJiion'íll public - Part. III Cap. X 

Tom. 2.) 
Na nossa le~islação ' encontra-se tambem vestígios df)~sa primitiva 

attribuição de julgar confiado aos consuies. O art. 13 do Dec. n. 855 de 
8 de Novemibro · dé 1851 declara, qu e elles 

1 
exercerão a autoridade de 

juizes e arbitras nas questões relativas aos salarios das tripolações, e em 
todas as ci:veis que se m,ov-CI:cm entre os seus nacionaes, que as compu
zerem, ,entre os capitães de diversos nav~os de sua Naçãr, e nas , 
causas de commercio entre seus concidadãos, quando estes não prefiram' 
recorrer ás autoridades do Imperio e não se ach ct;n envo lvidos em 
t~es questões direitos de qualquer habit unte do Imperio de diversa na
cionahdade. (Vide o processo em que, tuodados nesta disposição, recor

reram os cidadãos francezes AntonH) FP iippe Canard e François Ht·lim 

ao consul da Ílepublica, que drcidiu uma questão comrnPrcial'exisbPnte 
entre · ambos, corxendo a execução pelo .Tnizo do Commerciu , da 
L" vara Esc1'ivão Ab reo). ' ' 

Neste artigo firmou~se em principio o c).ireito, que cada uma das n·a

ções tem para a nomeação de funccional!' ios consulares com a excepção 

exarada na parte final, de modo qne quando não sPja conveniente o seu 
estab~lecimento em uma,, certa local idade, o governo de ·qualquer dos 

dous paizes pó de recusar o · ea;ecl~•atu?·. , 
Np art. l. o da anter'ior convenção promulgada sob Decreto n . 3145 

de 27 de Agosto de 1R63 não se procedeu com o mesmo me~hodo e 
clareza. 1Na mesma disposicão fundiram-se todas as idéas relativas á 

I • 

admissão e reconhecimento das patentes consalares, concessão gra-
tuita dp , emequat~;r·, prerogativas reconhecidas pelas autoridades admi· 
nistrat ivas e judiciarias. Mantinha-se comtudo a excepção mencion_ada 

nc» artigo da actual convenção com a clausula1 porém,- :para o futuro. 

cl 
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trictos para onde forem nomeados taes agentes, á vista 

do e.nequatu1·, que lhe será expedido gratis, os reconhe

cerã.o immediatamP.nte no exet·cicio dos seus cãrgos e gozo 

da~ pret·ogati v as e immunidades, que lhes concede a pre-

ente convenção. 

Goza1·ão das mesmas reg11lias aquelles agentes que no 

caso de impediwento, ausencia ou morte dos con ules, 

vice-consules nu agentes· ccmsulat·es funccionarem ad tn
te'l'irn com permi são das autoridades competentes. 

Cada uma das Altas Partes Contractantes r~:<>erva-se 

o direi to de retirar o exequ,atu1· á nomeação de qualquer 

dos di t• · funccwnarios, qw-1 ndo assim o julgar con veuiente, 

manifestando us mo ti vos que a isso a determinaram. ( 2) 
.. 

o 

{ 2) O C!Cfquatm· não é sr.n8o a aceitação do funccionario consular á 

por parte do go,'erno do E do a quem foi enviado. O e!Cequatltt' 

sómente é que dá ao consul a faculdade deu ar da auloridade, de que se 
acha investido por seu proprio go1rerno, e não póde exercei-a antes de 
ser reconhecido pPlu govemo juoLo do qual tem de exercer suas fu'lcções. 
Cons!tlPs, diz Ca i\l't'gi , si i?L alie;w tm·ritot·io;'1wisdictionem ea;erceant, 
llfa1n dicunl!l1' ltabereà pt·útcipe à qu,o ;nissi swtt, ?tM <Det·o à pt•irtcipe 
te?'?'ilo?·ii i?L qzw ?'esidr.llt. En1 outro lugar acrescenta : ju?·isdi- " 
ctionent CfJ!c?'CC?'e non poss1mt, nüi accedat consens1~S p1·incipis iUi1M 

Zoei in qzw ?'esident. ( P asquale FiOL·i, No'V/Dcau droit i1tte1•nationat 
public Part. Ill Cap. X. ) 

Da obrigação imposta a todo o consul de solicitar, antes de poder 
legalmente entrar no exercício de suas Iuncções, a acquicsccucia ou o 
ea;equat1~1· do governo Lenitorial, resulLa para este o dirrito de recusal-o, 
recusa que póde ser fundada em razões puramente puliticas ou motivos 
Pessoaes. Ern ambos os casos, o papel do funcci"uano consular é pura
mente pa ·stvo c pertence a seu guv~ruo discutir pur VIa diplomattea os 
motivos da recusa. 

O gover o de llma nação póde tambem cassar o 8:1eq1~atu1', mas , 
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Art. 3 .• Os consules devidamente autor isados pelos 
seus governos, poderão estabel.-.cer vice-consules ou .agen
tes consuhnes nos differentes portos, cidades ou lugares 
do seu districto, onde o bem do serviço, que lhes está 
confiado, o exigir, salvo a approvação e o exeqttatu?· dr 
govemo ter ri toria1. 

Estes agentes poderão ser indistinctamente escol h idos 
d'entre os cidadãos dos dons p<!;J,izés, como d'entre os es
ti'angeiros, e serão munidos ele uma patente passada pelo 
consul q uc os ti ver nomeado e debaixo de cujas ordens 
elles deverão ficar. ( 3) 

f6ra a caso de guerra ou de ruptura de relações di~lom~Licas, só por 
motivos politicos ou pessoaes de ai La gravidade. Quando assim suocede, 
o funccionario consular ou retira-se com o archivo do consulado, ou 
delega interinamente suas funcções if, um gerente de sua nação, ou 
mt>smo estrangeira allm de que seus cpmpatrioLas não percam a pro
tccção a que tem direito . ( Alex. du Clercq et C. de Vallat, G1bid~ 
p?·atiq~u: cZes Consntats. Li v. UI Chap. I,§ Ü. 0 ) 

(3) Disposi~;r1o identica se encontra na Convençito de 1863 mt. 10. 

Nas províncias é o respectivo Presidente quem concede o exeq~!atU?' 
de ordem do governo centi'al. 

O Decreto n. 2127 de 13 de Março de 1858 permitte em fúrma 
geral a creaçflo de delegados dos consules estrangeiros sob a denomi
naçiJO de agentes consulares, mostrando-se para isso especialmente 
autorisados por seus gonrnos os consules, que aquellas nações crue 
concederem a mesma faculdade a•~s do 13razil, obserl'ando-sc as se
guintes disposições : 

1.0 Estas nomeações serão submcLtidas ao impr.rial eo;eqnatlw. 

2.• Os ditos agentes representarito os respectivos consules, sob a 
responsabilidade destes na anecada ção das heranças jacentes de seus 
concidadfws e na dos obj ectos salvados dos navios, que naufragure u1 n8 
districto da agencia, conformando-se RO dt>semp enho destas attribt1ições 
com o c1uc dispõe o Reg. n. 855 de 8 de NoYembro de lfill. 

o o ' 

------~---'----------~----''1 
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Art. 4. o Os consules g-eraes, cousule.s e os seus chan
celleres , vice-consules e ag·entes consulares gozarüo dns 

prerogati v as e immu nidadcs g·eralc:en te reconhecidas pe1o 

Direito das Gentes, tae.s como : a isenção de alojamen to 

3. • Poderão pas ar certificados de Yida, de rcsidencia e outros de 
semelhante natureza, os quae~ para Lerem va lidade devcr[to se r l'isados 
peJg con ul chefe do districto. • 

4.o Fúra destes casos não e lhos permitti rá 'fl!O cxcrç:~m outras 
attribuiçõcs . 

" 5.o Não poderão pretender as prerogati1·as, isenções e imnmni-
dades co nsulares . 

Por aviso circular do miuislerio dos estrangeiros de lO do Janeiro 
de 1856 se declarou não er bastante, para que ttm consul ou rice-co nsul 
podessc~ entr~r 110 exercício de su<ts funcçuc , harct· obtido do gorcrno 
territorial o cxcquatm·, mas era IhJcess íl ri o que o LiL ul o srjn tirado da 
chuncolturia do Estado p;Jra ser oxh ibido ú· uuLoridaclcs !ornes,. porrtne 
sú ú ,.i La daqucllc documento é que ella pudem i!tlmittir o con ules tf 

c rico-consulfs ao gozo, no districto consular rcspectiro, da prcroga -
Liras inhercntes ás suas funcçi1es. 

Providenciou igua llll cnLc sob rn l icenças concclliclas a subdil.os 
brnzileit·os para accitnrc1n rice-consulados c Lrangciros formalidade 
indispensa,·cl na fúrmu do art. 'iO, ~ 2.• da Con tituição do lmperio, 
liceuças que como Gs c:ccqnallws dos agente con ulares com que nito 
ha comcnção pngam emo!urncntos ao Lhe ouro nacio nal. 

A!lm de evitnr a continuacilo de tacs abusos, a circular termina 
~andando obsenar us seguin.tc regra pelas prüsidencias dt pro
''mcia: 

L• Não reconhecerá agente con.ular algu m SOitito ú risLa do c;ee
!J!tatlw o da licença [lii l'íl cxcrcct· osso cargo, se fo r ·idaduo braz il oiro. 

2 . • l\Iandarú registrar nu ·ccrcLaria do gorerno l' lrs ti tu los, 
depois de pur-lhcs o seu- cumpra-se- e ante de os entregar á parte . 

3.• Declarará imm ccl iatamente depoi deste aclo pelo jornol ofli 
cial 0 seu reconhecimento, e o communicará ás autoridades das cidade 
ou Villtts, em qu fu r residir o agente consular. 
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militar e de todas as contribuições directas, tanto pes
soaes, como de bens moveis e sumptuarios, impostos pelo 
Estado <.n pelas auto!'idades provinciaes, mumc1paes, 
salvo se possuírem bens immoveis ou exercerem commercio \ 
o.u qualquer outra iodustria; porque nesses casos ficarão 
sujeitos aos mesmos encargos e taxas que os nacionaes. (":r) 

Gozarão além disso cl.a immunidade pessoal, e.xcepto 
pelos delictos qual ificados como inafi>J.nçaveis ou gTaves 

no. leg·islação penal do respectivo pH-iz. Sendo neg·ociantes 
lhes poderá ser applicada a pena de prisão ·por factos de 
commercio. ( 5) 

( 4) Esta disposição refere-se aos consules, subditos da nação que 
os houver nomeado, com a limitação consagrada uo artigo: se pos
:mirem immoveis ou exercerem commercio ou qualquer in dustria . 

As immunidades consulares, segundo o Direito das Gentes, con
sistem além da isenção do alojamentv militar, na do serYiÇO da 
guarda civ.ica e das contribuições para o mesmo serviço, como 
tambem do imposto pessoal e de mais de todas as imposições 
publicas ou municipaes, directas ou pessoaes, sem que todavia essa 
isenção se estenda ás contribuições indirectas. (G1.~ide diplomatique, 
pelo barão Carlos de Martens, Cap. Xll, § 74.) 

Na Europa, onde as instituições se resentem ainda de íorte resaibo 
de feudalismo e grande r,umero de distincções assignalam os cidadão11, 
segundo as dl[erentes r.lasses a que pertencem, os consules, apesar de 
terem mais de uma vez reclamado o beneficio, de que gozam os agentes 
diplomaticos, não foram considerados como possuindo C!lracter official, 
que lhes désse direito a formar umn cla~se distincta. Assim não são 
admittidos nem convidados ás ceremoaias publicas, recepções, festas 
da côrto . No Imperio d~ Allemanha, no entretanto, como é raro, que 
um consul ao serTiço dessa nação oito seja consPlheiro de qualq1~e1· 

cousa, tem por isso entrada na côrte/ (Baron de Garcia de la Vega. 
(),uide pt·atique des agents polit. dz~ jJ1in. des a(/'. ét1·ang.) 

(5) Nos termos da nossa legislação criminal são inafiançareis os 
., 

.. 
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Ns.o poderão ser obrigados a comparecer como teste· 
munhas perante os tribunae!:' . Necessitando a autoridade 
local obter de taes fuoccionarios ~:~.lguma declara~ão ou .. 
infonnaç$o, de verá req uisital·a por escripto, ou dirig·ir-se 
ao seu domicilio para recebel-a pessou.lmente. ( 6) 

· Quando uma das Altas Partes Contmctantes nomear para 

seu agente consular no territorio da outra um subdito 

delictos cujo maximo da pena fôr: 1.• morte natural; 2.• galés; 
~ 3.• seis annos de pnsão com trabalho ; 4.• oito annos de prisão 

simples; 5.• vinte annos de degredo. (Cod . do Proc. cri. ·art. 101.) 
A pena de prisão por factos de commercio pódc ter lugar na acção 

de deposito (Reg. n 7:37 de 25 de [ ovembro de 1850 art. 269), em 
todos 'os ca~os em que o mcsruo Regulamento prescreve a detenção 
pessoal (art. 343 §§ 1 a 5) quando o executado esconde os bens para 
não serem penhorados, ou deixa de possuil-os por dólo { Cit. Reg. 
art. 525 ). 

• (6) E' uma excepção ao principio de Direito civil, em virLude do 
qual todas as pessoas de um e outro sexo podem ser testemunhas 
não sendo expressamente prohibidas. (O L. 3. •, T. 56 ·in tp?·inc. ; 
Pereira e Souza, P1·irr.,ei?·as linhas nota -177 ). O barão de 1\lartens 
na obra citada supra traz um are to do tribunal de appe11ação de 
Aix, que absolveu um funccionario con~ular de mulla, attendendo á sua 
qualidade de es trangeiro, á consequcntc ignorancia da economia e 
do mecanismo do processo crimi nal em França e á boa fé na sua 
recusa em depor como testemunha, declarando, no entretanto, que 
se os agentes diplomaticos são independPnles da autoridade soberana 
no paiz, em que exercem a suas funcções, esse privilegio não é 
a?plicavel aos consules; que estes n ~to passam de agentes commer
Ciaes; que se as leis de policia c de segurança publica obrigam 
geralmente a todos quantos habitam o tcrritorio francez, resulta dahi 
que o estrangeiro, que se acha mesmo casualmente nesse territorio, 
~eve concorrer por todos os meios para facilitar o exPrcicio da 
Justiça criminal. ( Guüle diplomatique, Tomo. 1, Cap. XII, § '79. l 

"' 

o 
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desta, esse agente continuará a ser considerado como sub

dito da Nação, a que pertence, e ficará sujeito ás leis e 
'
1 regulamentos que reg-em us nacionaes no lugar de suare

sidencia, sem que entretanto semelhantP. obrig·açã.o possa , 
por fórma alguma, eoarctar o exerc ício de suas funcções. (7) 

Não se entende esta ultima disposiçã.0 cJm as prero-

gati va::l pessoaes de que trata o § 3. (8) 

('7) Subdito do L<:stado em cujo territorio funcciona, pondera o autor 
citado na nota precedente, a sua nomeaçrw não 0 faz nelle estran geiro; 
se a aceitação do encargo implicasse uma tal consequ encia, nenhum 
homem de honra se deixa ria atLrahir por semelhante preço. 

(8) O § 3.• Mto existe; o que se di spue neste final es tú comprehendido 
dentro deste mes mo artigo; é aquella pa rte que se r efere á não obrigação 
de comparecer o consul co mo tes temunha perante cs tribu naes . Nüo 6 
licita a duvida; paragra pho e artigo sito iuéas Llistinctas. Se bem nào 
h o uves~c enum eraçüo di scriminada de p ~rn gt·D pho s no art . 4• nüo púcle 
a citllçào da alludida par te fltialrcic rü· :~ l) ao art. 3.• por sua disposiçào 
tor!a exLranba a prcrogatiras . 

Foi, se o quizerem, um lapso de rcdacção . O que se dHve, por
tanto, Rntendcr daquelle Hnal do artigo 6, que exe rcendo funcções 
consulares um subdito naciona l, está obriga do ú prestar o seu depoi
mento como tes temunha pL:t·anLe as autoridades jucliciaTias do setL 
paiz . · . · 

l\'l:artens na ob ra mencionada faz di sLin cçito Plllre coosulcs twviados 
e não enviados ; os primeiros são retribuídos pelo se u governo e lhes 
é prqhibido tomar parLe direeLa ou inclirectnmente em negocias 
commerciaes , tornar-se acljudicatat·io, sob C[Lwlque r p retexto, de mer
cadorias sa lvadas c vendidas por se u intermedio; nfto po dem au sc n-

r 
tar-se , SóÜI' O caso de mgencia, se m liCOI'I Ça do min istro dos es tran-
geiros; c uo caso de guerra -c fi\~c.Liva ou immin cnLil não suspendem 
por acto propr io as suas funcções , a menos que o eoso estcjn previsto 
em instru eçõcs, ou de retirnàa do c,vcqzwtzw pelo go,re rno elo p,aiz l 
sop ' pre texto algum devem dar asy:o em sua casa a nac.iona cs ou 
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Art. 5. • Se fallecer alg·u m funccionario consular sem 

substituto designado, a autoridade local p1·ocederá imme

diatamente á apposição dos sellos nos a rchivos, devendo 

assistir a e:;se acto um :1 g·ente consular de outra nação 

reconhecidamente amiga, residente no dist ricto , se fôr 

possível, e duas pessoas subditas do paiz cujos interesses 

o fallecido representava; e, na falta desLas, duas das 

mais notaveis do lugar. Desse acto lav rar-se-ha termo, 

em duplicata, remettendo-se um uos exemplares ao con· 

sul a quem esttver subordiuadv. a agencia consular 
-raga . 

Quando o novo fun cc ionari o hou 1·er de toma!' posse dos 

archivo~ , o lP.vautament0 dos scllos vcrificar-se-ba em 

presença da autoridade local e das pesso;ts qlle tiverem 
. " MSJStido á. su;l. appo.:;içiio, c se acha rem no lng-ar. ( ü) 

" estrangeiro_ accusado de crigle ou dclicLo, nem oppõr-_c ao curso 
da justiça local, sah·o o reclamar em caso de necessidade, contra 
qualquer neto a:·bil.ra rio, que aiTecLasse a liberdade ou a prop ri r. dade 
de seus nnciona cs O"' segundos, negociantes ou se m pl'ofi ssào, nas
cidos ou naLuralisados, subditos de um príncipe estrangeiro ou do 
soberano terril(lrial, ficam inteiramente sujeitos em sua qualidade 
de negociantes e induslriacs, etc., ~ jurisdicção ~i ri! e criminal do 
pniz. (Guide d~)Jlomatiq1~e. § 76 c 7ü.) 

( 9) Disposiçfto quasi identica se continha no art. 8.0 da Con
venção de l 63; ambos niio fazem aliás seofto consagrar o prereito 
do n· . . Ireito das gente obseiTndo em caso de fallecimento da auto-
rtdade consular. (Gnidc (liplo;natiqnc, Tomo l, Cap . XII,::; 86.) 

O uso tan to co mo os rcgulnrn en Los ex igem que, no caso de vaga 
por fallecimento ou qualquer outt·a causa imprel'i La o ofllcial mais 
graduado do con uladv, isto 6, o alumno e em sua falta úrnente o 
chancellcr tome conta do serrico c aguarde as ordens de Ministro a 
quem dcrc immediatamcntc co n; muni ca r o occorrido. (Alex . du Clcrcq 
e Yulla t,~ 01t~clc til·atiquc eles consnlats, Tomo I, Li v. li, Cap. II, § G.) 

.., 

o 
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Art. 6.• Os a:rchivos consul;ues seri1o inviolaveis e as 

2l.utoridades locaés não poderão em nenhum caso devas

sal-os nem embarg·al os; devendo pa ea esse fim, estnr sempL'e 

:~eparados dos li Vl'OS e papeis relati vo"l ao comrner·cio ou in 

dustria, que possam exercer os respectivos ~onsules, v ic~.
consules e agentes COL1Sillr1l'eS. 'pO) 

A rt . 7.• Os consules 'g·erae.;, Cllnsul es, vice-consules e 

agentes consuLues poderão collocar na pf!.rte exterior da 

casa do çonsulado o escudo das armas de sua Nação , com 

a seg·uinte ·io2cripção: - consnlado g·P.ral, consulado, 

...- ice-consu lado ou ag·enc i1l con,;u lar do . . -, e arvorar a 
respectiva b 1U1deira U <lS dias f~~stivos , ,;eg undo os usos de 

(lO ) Convr.nção de 1863 ar t. 8 .° Conservador e guard .. do z.cchivo, 
diz o Gtda dilplomoJ,tz"co, o chance !ler deve igualmente ter em dia os 
diversos registros prescriptos pelas instrucções e regulawentos, em 
ordem a consignar a data exacta não só t:os utltos que lavra, com ou sem 
assistencia do cons ul , mas tambem drs actos, certidões, lega li sações, 
etr.. , que são da competencia exclusiva do consul e cuj as minutas e 
exped iente incumbe aq cbanceller . 

As chancellarias, acrescenta o mesm0 auto r em nota, podendo 
ser consideradas como cal'tO?·ios, todos os actos origi naf!s, assim 
como todos os registros de ordens e de escripturação devem ser 
escrupulosamente conservados, afim do que se possa a todo o tempo 
verificar as opernçõcs, seja qual fôr u época.- Os archivos e em 
geral todos os papeis das chancellurias dos consulados são inviolaveis 
e, sob pretexto alg,um, podem ser apprehendidos nem visitados pelas 
autoridades locaes . ( (X'uide cliplo1natiqnc, Tomo I. Cap. XII, § 82.) 

A Grã-Bretanha 0 a unica que não admitte a inviolabilidade abso
luta dos urch ivos consulares, e se bem attribua a seus consules um 
caracter publico, tão pouco reconhece nos consulrs estrangeiros, que 
resid<'m em seus portos nenhuma das ir11munidades ou attribuições 
que são conced1clas a seus agentes nos paizes da christandade. (Alex. de 
Clercq e C de Va llat, Guide JWMiqwJ des cons2~lats, Tomo I, . 
Cap. I, § 4.•) 
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cada paiz . Poderão ig·nalmeute arvorar a bandei1·a nos 

e~caleres em qne m b<~rcarem para exercer funcçües CCln

sulares a b 'J rJo dos n wios an orados no porto. E~ses 
:;ignaes particular<ls só servirão para indicar a habitação 

ou pre. ença do fa Dccionnrio consular, nU.o podendo con
g.j;ituir, em cuso algum, direitJ de a.sylo. (11) 

Art. 8. o Os cot.sules g·erae::;, cousules, vice-consules e 

agentes consn lares , ou aquelle.:; que suas vezes fizerem, 

poderão dirigir -se ás autortdê.des de seu districto; e, em 

c: ·o de nece ·sidade, na falta de agente diplomatico de sua. 

Nação, recorrer ao governo 110 p:lÍ:o: em que exercerem 

St1ns funcçoe,l , para reclama:- contrn q ualqn er infi·ncção dos 

( ll) Convrnção d 1863 art. 4. • Na actual ampliou-se a dis
posição rP la tiva á bandeira ao,s escalere , de que aquella não curou. 

Logo que o e:cequatu1· é ';onct>dido, o con ui e os tratados a 
is o não oppõe, póde mandar collurar por cima da porta de sua ha 
bitação o escudo d'armas de Sl'U sttbrrano e a bandeira nacional. 
Esta permissão não implica, aliás, dl' modo algum o dir ito de 
subtrahir á acç<'w da autoridade local, a.nparando debaixo desse 
pavilhão o indi,iduo~, objerto de qualquer diligencia judicial. (Gztide 
diplomatique Tomo I, Cap. XII, 7-1.) 

E' de notar que nos estados musulrnanos, unde os oonsulns estran
geiros gozam prerogatívas elo:crpcionar , inclu i1·c, o direito de a ylo 
ao eu nacionae ou a um ubdito franco, ha Iocalidadps Pm que os 
pachá lhes recu avam aquP!lP pril'ilegio. ( Ubra cit. 83. ) 

Os autorp da Gztia rwatica dos CO?ISltlados para provar o favor 
especial r~om quP Portuga l tmla os con uit' rPcordam que por occa ião 
O os tumulto· IJUP. sP drram durante a insurr~'ição miguPli ta, a direito 
de inYiolabi!.dadc do domicilio do consul do Brazil, que tinha recebido 
em ua ca a muitos refugiados politicos, não foi um só instante con
testado. ( Ubra cít. Torno I, Cnp. I, § 4.• ) 

• • 
• 

o 
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tratados ou convenções existentes cntee os dous paizes, ou 

contra os ubuw~ de que se c1uei:::cem os ~eus nucionaes. (12) 

( 12) Coiwcnçiio de 1863 art . 9.• A transc;rip ç~to integral das ~on
siderações, que a respeito dcsbe assumpto enu11cia o barão dl'l 1\f.artens 
na obra já por vezes c i ta da, nos parece de pro1'é ito . Sii•l como se segue : 

cc Sendo o fim principal dn instituiçito co nsular assegurar a ma
nutençiio de seus direitos ao cornmercio exterior e á navegaçito 
nacional, o constll interv em perante as autoridades lo caes toLias as 
vezes que elle é vio lado pot· um neto ou medida contraria, cruér á 
justiça natural, rtttér aos tratados ex istentes ou ús fórmas estabele
cidas pelas leis do Ji>aiz. Sna intervenção tem , portanto, lugar quandQ 
é requerida no caso ele denegaçüo de justiça, de prevaricação da part·~ 

dos juizes, da qual nito haja repa raçEto a esperar pe las vias ordina
rias, por occasiito ele urn neto arbitraria, como seria a exigencia de 
direitos illcgaes e ea;n geral clr. qualqtter medida prejudicial ac3 inte
ressPs legítimos de seus nacionacs ou aos privileg ias, que lhes 
assegurar os tratados. 

cc Este ponto importante reclama 'f.una extrema circumspeeçiio: 
exige da parte do consul um perfe·;to conhccimrnto das leis, dos 
costumes estabelecidos o das convenções ex istentes entre as dua,s 
Naçilics, para nito invoeu r direitos infundados. A pmdencia prrs
crevc-lhe, ne;; casos duvidosos, a apresentação ele um relataria molivado 
a sett gove rno c aguardar a sua decisão . 

« E' para o consul um dever tl[to menos r igoroso appli car-se, 
dentro dos limites de seu cargo, em remOI7 er todos os obstaculos 
qtle podem oppôr-se aos progressos do commercio nacional e pear 
« S operações pnrtaculares dos negociantes , principalmente em snas 
I'elaçücs com as alfandegas e so licitar em favo r do seus nactonaes 
todas as facilidades qtle, nüo sendo estipuladas nos tratados, podem 
ser concr.diclas, sem an·ectar as 1'-!is elo paiz em que reside, • aos 
interesses territoriacs . 

<c Dwfe dir igir para esse cfl:cito SllUS rt> clamaçõ0s ou repr0sentaçõ es 
officiaes ás autoridades locaes c, se suas observações nito silo aco lhidas, 
referir-se ao seu govcmo. 

Em nota a este ultimo paragrapho acrescentou : 
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« Em suas relações com as autoridades do paiz o consul só se 
corrl;'sponde com a- autoridades judiciarias e administraLiras de seu "' 
districlo. ~~o entretanto, pótlc dar-se circum tancias em que Súja 
deixado á sua prudcncin, co n1tanto que um tal passo lhe não seja 
prohibido por snas instrurçôcs, o dirigi r-se directamente ao ministro, 
mas srimcntc no ca o em que ni'10 houve se legac:iio de seu soberano 
no paiz, c onde contra toda rspt>r.tatin1 as autoridades Jocaes recusa s•·m 
acquicscl'r a jus las rnclarnnc:ties . 

" As sua s communieari11•s com ns antorirl acl s tem lu.gat· o mais 
• <; 

possinll verbal111ente . A menos de r_ta r encarrrgado por seu go,·erno 
de fazer tal ou tal notificaçà s•í se communica por cscripto, quando as 
circumstancia a iss o obrigam, c neste ca o saberia ser muito 
circurnspecto para c'•itar compro!Jlt'acr-sn. Quacsquer qne st>jam os 
tlss umptos de qu e trnle, dt' l'c expol-os tl o modo cla ro c simples, sem 
exageração; St'l' cxacto nos factos que referir, classificai-o por ordem 
e obset·rando sempre a etiqueta e r tylo convl;'niente ás pe~soas a 
que st! dirigir. (Guide diplom , Tomo, I, Cap. XII,§ 'iS.) 

Aqui pódc surgir a quesLflO: qual a ftírrna por qnc se devem diri giL' 
os co nsulos ús autoridades juuiciarias em actos nos rruaos intetTcm em 
razfto do seu carga, como st>ja, por exemplo, na liquidação do espolio de 
sr.us nacionacs? Um integro magistrado c nfto menos distinclo cidadão, 
0 Dr. :ilanocl Vkira Tosta, acLua lmente Juiz tlc Dirt>iLo do Petropolis , 
lHt ce lebro lJU Cstüo dos. menores 13ianchi em que (] "'ui'OII como Ju iz dos 
Orphào · na cnpiLn l da Bah in rrpt>lliu scmpm o officio do con ui 
llaliano, pot· entender tjae o meio ad equado dtwia sr r o tle petiçãv · 

. E, na ,·erdadt•, n posiçito do .l o1iz em mnLcria sujeita a sua apre
r.lação ou dccisüo nüo púde fi ca r nirelacla com a ela pa1·tc, fJ II C por si ou 
POr LCrüt• iro rcclunHI p •rantc elle . Esta opiniiit está nliús de accordo 
com a dispo irftn do nrl . 18 doJ D••t·rl'lo n. ;)5 tle ~ d :'{orembro 
de l85l que dec:lara, que os agcnl"s !'Ofl"ularcs e lrangeiros siio sujeitos 
no nr~ocio_ cin~is c no_ tlt·l if'to;; in di viduar., fJIIC commc Lt,~ n'm, á 

jllrisdicr,.il c dns aul,orid adcs do l rn 1wr;o, que?' se trate de 11'111, nr.fJocio 
f}ltc lhes StJa llirt"Ciamcnlc ?'clalico, q1~h· Jl&l'lença a tc?"Cciro o se torne 
n ua int. n ·cnçilo cotuo simples p;~rtieular nece sarin, guardando-se, 
por~m. para com O" mesmo ll"cntPS todas a aLLcncões usadas no 
f' o • 
oro quando as citacões e inLimncõr.s se dirigem a pessoas que exercem c .. . 
al·gos publicas de elevada categoria , etc., etc. 
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N11- côrte alguns funccionarios consulares levam o seu desembaraço 
a ponto dê se dirigirem aos Juizes em officios esr:riptos em lingua 
de sua nação. Na pro1ríncia do Hio Grande do Sul um presidente 
houTe, que fez observar a; certo funccionario cop.sular não poder 
admittir officios, que não fossem escriptos na língua do paiz. O 
consul deu-se por advertido, mas com a obstinação propria: de su:t 
nacionalidade, ou de seu caracter, de então em diante ao original 
e~trangeiro addicionaYa a · respectiva traducção. 

Certa chancellaria conheço, que autorisada pela convenção a fazer, 
versões, emprega uma linguagem tão m'ascavada que dá vontade, á gente 
de bradar como o Vieira de Felinto Elysio: 

Pare, pare, senhor c'o sarrabulho 
Dessa phrase franduna. 

Eis qual a opinião dos autores da G1~ia pmtica dos Consuladoz a 
respeito : 

E' geralmente na língua do paiz, que deTem ser redigidas as com
municações dos consulcs com as autoridades do lugar de sua resiàencia. 
Com tudo, em consP.quencia dn um uso consagrado pelo tempo e justi

.ficado pelo caracter de universalidade de nossa lingua, pri•cipalmente 
no Direito internacional, os nossos agentes em pregam exclusivamente a 
língua franceza e farão bem de persistil· nesse pl'('lposito. (Tom. I, 
Liv. III, Cap . I, § 7.•) 

Para evitar contestações, di~ o Bariio de Martens, convencionou-se 
outr'ora no emprego de uma língua para assim dizer neutra e foi esco
lllida a latina. Este uso durou até o seculo XVIII, mas já então no 
reinado de ,Luiz XIV a língua franceza se impunha pollco a pouco por 
suas obras primas á sociedade polida das côrtes europeus, e substituiu 
geralmente a- língua la~ina nos oillcio~ e actos diplomaticos. (G~~ide 
clipl. Tom. li, Obl. gen.) 

Embora empregada a língua franceza em todas as copias do tratado 
do Congresso de Vienna, declarou-sr. no auto final que desse em
prego não resultava consequencia alguma .obrigatoria para o fut ur~. 
( Obr. cit.) 

Não v<;m fóra àe proposito lembrar o discurso assás curioso de 
A. Rivarol sobre"- univl?rsalidude da língua franceza, coroado pela Aca
demia de .Berlim em 1783. N elle se encontra como verdade axio
matica a seguinte: <( o que não é elaro não é fra~cez >> ; e conceitos 

'f 
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Art . 9.0 0.:~ mesmos agentes terS.u o dil'eito de receber 

em su lS chancdlarias, no domicilio das partes e a bordo 

dos naviLs de seu paiz, as declarações e mais actos que os ~ 
capitães e homens da equipagem, passageiros, negociantes, 

os subditos de sua Naçilo quizel'em alli faze r, inclusiva

mente testamentos ou disposiçõ~, de ultima vontade, par

tilhas amigaveis quando os herdeiros forem to los maiores 

e presP-ntes, compromisso;, deliberaçõei! e dec isões at·bitraes 

e q uaesquer outros actos poopdos da j uriild icção volun
taria. 

Quando esses actos se referirem a bens immoveis situa

dos no paiz, um notario ou escriv!!.o publico competente do 

lug·ar sera ch.amado p1ra assistit· á sua celebração e a,;s ig ~ 
nal-os com os ditol:! agentes s0b pena de nullidade. ( 13) 

• 

como este: C<dir-se-hia que de uma geometria inteiramente eiPmentar, 
da simplrs linha rect.a é que sco [ormou a lingua franceza o que foram 
de cun·as e suas variedades infit~i t<L qut• prr ithram ás linguas grrga e 
latrna n; ou como este, outro em que se rep•·lle a língua tngleza: cc póde
se dizer que, se o inglez possue a audacia das linguas de inversões, tem 
tambem a obscuridade e sua syntaxe é tão exquisita, que a regra tem 
algumas vezes menos applicações do que excepçõcs » (A . RtDarol, 

CEuu,·es. Tum.I ). O parecer de :l!lontaigne não tão enthusia t.a, apoian
do-se em um fundo dl\ soltda verdade, exprime na sua conhecrda lingua
gern pittoresca e ini mitave l idéas sãs e razoave is: cc Je te l1'0l~ve ( l c lan
fl lw,ge 11'a1trais) su( fisamc1tl aÓU?tda?lt mais non pas raaniant ct vigou
r c-ua; suffisame?tl; il succumóe m·áinai1·ement à "ne puissa?tt conception, 
si -ouus allez tenàu oous sentez sou-oent qzt'illa1tgu.it s11ubs vous et qu/il 
fl~sclút et qzt' à son defartlt le lati1t se p?'éslml au secou'l's et le fl?'ec à 
d altt? es ,, . 

( 13 l Convenção de 1863 art. 11. O consul é em geral competente 
para receber ou passar a pedido de seu naciouaes ccrtrdõ de vida, 
cootractos dl_l casamento, act•JS dll cessão, consentimento, aceitação, 
tra_nsacçào, doações entre ri vos, procurações, testamentos, etc., e outros 

c. c.- 2 
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actos da competencia dos tabelliães, mas ordinariamente delega estas 
funcçõcs ao chanceller do consulado. ( G!bidc diplomati(j!bé Tom. I, 
Cap: XII, § 78.) 

Aquelles actos são os que em França se denominam- actes no
ta?·iés- e se bem segundo a legislação do paiz seja dispensado para 
sua validade a intervenção de testemunhas, na obra citada se recom
menda a assistencia em numero de duas, maiores e de preferencia da 
nacionalidade do comp arec>J nte . (Tom . Jl, Cap. VII.) 

Qual a fórma que d ~vem ter esses actos passados pelo consul? 

E' principio gernlmentc nd op tado pelo uso das nações, diz F~lix. 
que a fórma dos acLos srja regul ada pelas leis do lugar, em que foram 
celebrados ou passados, principio q11 e se traduz ordinariamente pelo 
brocarei i o .i uridico loc1ts 1·egit aclum. ( FcX!lix, Trai té ri!t D1·oit intema
tional. Liv. J, 1'. 11, Cap. I.) A nossa legislação o aceitou como 
se púdc ve r na Consol. das leis arts. 406 c 407, Li v. 3 . ", T. 59, 
§ 1.•, art. 3.•, § 2.• do Reg. n. 737 de 25 de Novembro d~ 1850. 

F.' muitns vr,zcs difflci l, diz Savigny, co nhecer no luga r em qne se 
realisa o acLo jurídico, as fórmas legaes requeridas pela lei do lugar, 
em que o acto deve produzir seus eiTeitos e muito mais difficil obser
vai-as completamente. E' por isso qu(!', afim de não tornar absolutamente 
impossíveis os actos jurídicos em um paiz ()SLrangeiro, ou para Nã<;> 

expôl-os a nullidades por falta de formalidad es legaes, que n~o foram 
certamente rsLahclecidns para crea r embaraços aos negocips civis, 
tem-se desde o. xvt secnlo reco nhecido co mo prin cipio de direito cos
tumeiro a regra lrJClbS ?'egit achem . 

J\lcrlin sustenta quo os a cLo~ recebl'm a rxistencia no lu gar em 
que sfto lavrados, é a lei drssc lugar que lhes dú vida ; é .ella, conse
guintcmentc, qu,c deve aO'ectaL-os, modificai-os, regular-lhes a fórma. 

Pasquale Fiorc, um dos mai s adiantados escriptorE's do Dit·eito In
ternacional, aceitando r.stes prin cípios, termina todaria o capitulo VI 
da suq obra que se in scrcv~ «A fórma do~ contractos » com es ta s 
palavras: cc Observamos finalm ente crur, c[uando se quer tornar um con
tra elo obt~gatorio é nrcessario para cornpli~tal-o, relativam ente á fó rma, 
prrencher as dispcsiçõe~ em vigor no paiz onde se pede a sua execução, 
ainda quando o acto fosse válido c com pleto, segundo a lei do luga r em 
quo foi lavrado». (P. Fiare. /)?·oit int. 2ú·i&. Cap. VI.) 
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Aquelle principio porém, segundo o escriptor retro citado admitte 
as seguintes excepções : 

l.a quando o acto deve receber a sua exenção em lugar diverso 
daquellc em que foi passado; 

2.a quando o contracto é contrario aos bons costumes ou ás insti-
tuições c prohibições existentes no paiz em que deve ser executado; 

3.a quando trata-se 1ie apreciar excepções. oppostas ao pedido ; 

4.a C(llaudo dous csLmngeiru~ contractam entre si; 

5.• quando os contractantes ti,·eram intenção de illudir as leis de 
sua pa tria. 

e Ninguem se illuda acreditando á vista da enunciação destas exce-
pções, que ellas exprimem outras tantas regras positivas e invariaveis. 
O proprio autor no desenvolvimento da rnateria resumida na epigraphe 
do capitulo naquellas cinco excepções, explicando-as, cerca-as de taes 
limilaçocs, q~e vem constituir para assim dizer outras tantas excepções. 
A sim em relação a primeira, de todas a mais importante, a doutrina 
seria esta : quando o conLracto é puro e simples, isto é, quando não 
i'ndica um outro lugar para a en l[ega ou p<2gamento, a substancia desse 
contracto é regida pela lei do lugar em que foi passado, ainda mesmo 
que a co usa, objecto delle, se ache algures. 1\ias, quando segundo a 
natureza do acto, ou .sogunde a lei do lugar do contracto, ou emílm 
segundo a determinação das partes (como por exemplo, a letra de 
cambio), o acto ti1·er de receber execução em lugar di1·erso daquelle em 
que foi eiiectuado, t1tdo o que diz respeito ao 211·ee?tckimento dos com
p,·o~nissos tomados pelo cont1·acto e s11a emeC'ltÇiío, e em outros termos 
tudo quanto tiver de ser praticado depois de lavrado o contracto é regido 
pela lei desse lugar. (Fo:'lix, Ob1· . cit. L. li, T.l, Cap .ll, Secç. I,§ 98.) 

Quanto ahi fica é sufficiente para demon trar a difficuldadc de tão 
importante assu mpto. 

O Dr. Perdigiio í\lalheiro na sua preciosa obra- Manual do 
Procurado1· dos Feitos da Fazenda- cstabelrcc a seguinte judiciosa e 
juridica disLincção oriunda do. principio rxposlo supra e de accordo com 
a~ prescripções dns nossas leis : os actos ou são extra-judic.iaes ou judi
ctacs. Em relação aos primeiros deve-se observar: 

b 

., 
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!.• que a fórma externa é regiua pela lei do lugar onde_ elle se 

praticou; 
2." que entre brazileiros em paiz estrangeiro podem ser feitos, 

no Consulado do Jmperio e em alguns casos ahi o devem ser, adver
tindo-se que as dividas se reputam contrahidas conforme a legislação 

do Brazil; 

3.• que a ?nateria pela lei do paiz onde se tem de executar; 

4 .• que a capacidade de contractar ou dispàr pela do domicilio da 
pessoa ou estatuto pessoal, bem er.tendido, porém, que mesmo no 
caso de incapacidade não se annulla o contracto se tiver sido em 
utilidade do estrangeiro. ( Ma?L do P1·oc1,rado1· dos Feitos § 710, 
nota !Hl. J 

Quanto aos actos judiciaes, se constavam do sentenças só eram até 
1878 excquiveis com permissão do Governo Imp ~ r i ai ( Decrs. n. 2350 de 

5 de Fevereiro de 1859 e n. 4159 de 22 de Abril de 1868 art. 4.•. § 6. • ) se 
precatarias ou rogatorias só admissíveis as que fossem para simples 
citação, inquirição ou assumptos st •melhantes em ma teria cível (Av. 
n. 95 de 20 de Abril de 1849 e Gire. de 20 de Março de 1860 exped ida 
pelo Ministerio da Justiça em consequRncia do Av. do Ministerio da Faz. 
de 19 de Janeiro do mesmo anuo) send.o excluídas quaesquer executo rias 
e absolutamente as que versassem sobre materia criminal, excPptu 
quando houvesse convenção ou lei em contrario. As hypothecas e privi
legias para se verificarem em bens no lmperio não são admissi v eis ; 
aceitam-se, porém, por via de regra as procurações, tr.stamentos, 
títulos de contractos, letras, termos de tutelas e outros actos de 
jurisdicção voluntaria comtanto que esses títulos venham legalisados 
pelo consul ou vice-con,sul brazileiro e estejam compete ntemente tra
duzidos em língua naciona~ . ( JYian. do P1·oc. §§ 102 a 710 e as suas 
luqlinosas notas. ) 

Aquellas doutrinas do notavel jurisconsulto brazileiro hauridas 
em fontes insuspeitas, não são uniform emente sl:'guidas pelos modernos 
escript.ores de Direito Internacional. Assim em relação áquella em que 
declara, que a fórma externa é regida pela lei do lugar onde se praticflu 
o acto, entende outro não menos celebre jurisconsulto patrio, o 
Marque~ de S. Vicente, que as modificações externas não tem in
tl~eucia nas relações internnciooaes, já porque os estrangeiros podem 
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fazr> r SPUS trstamPntns peran te o consulados de suas nações, obser
vao lo a fórma in tituida por suas leis nacionaes, já porque é gl'ral
m• ntP admittido o principio -loc-Jf,S t·eg i t actum quando o façam perante 
funccionarios estrangeiros . (Di?' , int . p1·iv. Cap. XI, Secç li,§ 154.) 

Em opoio de sua opinião cita Borges Car1uú·o Liv. L 0 , Tit. 2.0 , 

21, n. 7. 

1\Ias, este autor no lugar indicado refere-se claramente ao Por
tugul'z, que testa em reino estrangeiro ou nos seus mares e portos1 

e sustenta, que quanto á fórma t xterna, deve testar segundo as leis 
desse reino. ou mesmo sPgundo o direi to natural; porém quant{) ás dis
posiçõPs internas como insti tu ição de herdeiro, legitimas dos fllhos, etc., 

0 que deve precisamente guardar as leis de Portugal, onde o testamento 
ha de ter o seu effeito. 

Seria por certo conLradictorio o distincto jurisconsulto portuguez se 
opinasse de modo diverso, pois na nota b ao § 4. o emittindo o prin
cipio que no"s negocias que occorrem em Portugal entre estrangeiros 
ou entre estrangeiro e portuguez, como testamento, contractos, etc. , 
se fazem segundo as lt:lis de Portugal e são decididos pelos juizes 
portuguezes acrescenta : «Quanto aos test-amentos, parece ser neces
saria ma!s alguma declaração, c distinguir-se entre a fórma e as dis
posições do testamento. A fórma ou solemnidadl! parece dever seguir 
as lPis do rt:lino onde se ícz o testamento, se este ahi ha de ser aberto, 
ao menos quando a lei do paiz do l's trang ' iro que testa, não dispõe 
o contrario. Quanto ás disposições tt- lamentarias, a que respeitam n 
bens de raiz de>em conformar se ás leis do paiz da situação; quanto 
aos moveis existentes fóra de sua patria, se distingue entre as leis 
cujo elfei Lo não póde estender-se fóra de Portugal e squellas, que 
afl'ectam propriamPnte a qualidade de cidadão. Vide Vattcl Tomo 11,§3.0

, 

Valasco Cons. 182 n. 11 seg. ~o Tratado de 10 de Novl'mbro de 1787 
se ·st1pulou indistinctamente, que os t st.amentos dos portugul'z s 
rl"sidt!ntes em Sardenha c os dos Sardas moradores em Portugal, se 
fariam segundo as leis dos respectivos paizes )) . (Borges CaN&eiro, 
Direito civil de Portugal Tomo L 0 ) 

Desta opinião não se aparta um outro erudito escriptor de Direito 
Internacional, tantas vezes já ritndo nes tas notas, Pasqualc F10re, que 
assim se exprime : 
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«Tendo já demonstrado precedentemente que o principio loc~ts ?'e,qit 

act?wa é facultativo e não imperativo, segue-se que um cidadão tes
tando em paiz estrangeiro , póde preencher as formalidades é."'{igi.das 
pela lei de sua paLria . Neste caso, no entanto, o seu testamento seria 
efficaz sómente em sua patria e não em outros paizcs, em que se acham 
os seus bens. Podem surgir algumas difficuldades na bypoLh.cse em 
que a lei da patria do testador permittisse dispor por testamento olo
grapho, não reconhecendo a do lugar em que o testamento houvesse 
sido escripto e datado, essa fórma. tUm Italiano residente no estran
geiro , poderia dispor em testamento olographo de seus bens, em qual
quer parte em que fo ssem situados?" 

Nenhuma duvida, encarrega-se de responder o me~ mo autor, póde 
nascer a respei to da efficacia de tal testamento, po r isso que a nossa 
lei exige sômunte, que o testamento olographo seja todo escri
pto, datado e assignado pelo proprio testador. Toda a questão con
siste na efficacia desse testamento em paizes es trangeiros . ~lguns 

dizem, que o principio loc11S 1·egit act11m applica-se unicamen te aos 
actos, para os quaes exige-se a intervenção de um otncial publico 
e certas solemnidades externas ; que o tes tamento olographo é um 
acto em que se dispensam todas as soJemnidadcs ; que deve ser consi
derado com:> um beneficio pessoal e dahi concluem, que qualquer qtte 
seja o lugar em que se faz um testamento olographo,~comtanto que seja 
válido segundo a lei do testador, deve ser válido em toda ~ parte. 

Hocco, pelo contrario, continúa elle, observa que se bem para o 
testamento olographo não se requeira as solemnidadcs indespensaveis 
para o testamento publico, não pódc, no entanto, ser consideratlo como 
um acto feito sem so l•Hnnidarll:, d•~ rnod'J a escapar a regra tocz;s ?'e,r;it 

act?om. O tes tamento ologra.pho t•1m Lambem suas fórmas substan
ciaes ; taes são haver sido escripto e assignado dQ punho do testador, 
que tambem o data, sem as tpwes não tem val'Jr. Applicando, pois, 
a esse testamento o principio loc·us ?'Gfl'it act'llm , como aos outros 
actos cone! ue, que urn dos nossos naciunaes residente no es trangei ro, 
que empregar pam testar a fórrna ulographa não permiLtida.péla lei 
do paiz de sua resideocia, viola o princip io du jtuisprudcncia inter~ 
nacional locl!S 1·eqit actum e não púde pretender, que tal testamento 
seja reconhecido nos paizes estrangeiros, onde se acham os bens. Nós 
aceí tamos esta opinião. 

' ' 
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Escudado nestes princípios impugnei, quando Procurador da Fa
zenda, a validade do testamento do vice-consul inglez Roberto James 
Shalders não só quanto á fórma mas Lambem em relação ao .fundo. 

Efrectivamente, o testador escrevêra de seu punho o testamento e 
déclarára em presença de cinco testemunhas, que era a exp res~ão de 
sua vontade e, embora não 0 datasse do lugar, elle fora presumpliva
mente feito na província da Parahyba do :"lortc, onde exercia as suas 
fuucções coosulares. o corpo do testamento ainda fizera e La de
claração, qutt na qualidade de vice-co nsul de S. 1\L 13. tinha o direito de • legar os seus bens, conforme havia feito, c nrw e ta v a sujeito a partilhas 
entre mulher c filho , como estabeleciam as leis brazilciras. 

Depois de uma renhida dtscussão com o ad1·ogado do itwenta
riante, o juiz, apoiando-se exclusivamente nos razõe,s por es te produ
zidas, mando u que se proscguisse nos ulteriores termos do inventario . 
(Vide inventario de Roberto James Shalders imentariantc D. t:lemen
tina R

0
osa Gpmcs de Souza Shaldcr~, Juiz da ProYc<.loria, Esc. Duque 

Estrada, 1882. ) 
A au torida1e do J\rlurqu cz de \S . Vicente com que se amparou a 

inventanante, muito respeitavel, sem du1·ida, não era, parece-nos su[
ficiente para resolver a questi\,o pelo modo, como o foi. Elle pro
prio não affirma o principio como inconcusso, n sua opinião vacil
lante é sujeita a condição de possibilidade. 

Cumpre observar, lê-se no§ 5 .. 0 , do Ca p. II do seu Direito in ternacio
nal privado, que o principio de que tratamos ( locus ngit actuti~) por isso 
mesmo que é estabelecido na convenienria das pessoas c das relações 
mutuas do commercio, não é imperativo e sim facultativo. Consequen
temente, quando ha possibilidade ôe observar em paiz estrangeiro a 
fórma prescripta pelas leis patrias, ou pelo respectivo estatuto real, 
ou pela lei do lugar em que o acto deve ter sua execução, nada se 
oppõe a que se prefira, ou use dessa fórma. 

Entre as nações modernas a italiana é a uniea, que no seu Codigo 
consignou de modo claro e posit:vo o principio. o ar t. 9,• das dis
posições sobre a publicação, interprctaçào e applicação das leis em 
geral se estatuiu o seguinte : 

« Le forme est?'i1tsech'e degli atti t1•a vivi e di 1dtima volontl't sono 
dete?·rninate 'clalla legge del l11ogo in cui sono fatti . E pe1·à i1t (a-

----~~'--------~------~------~----~------~ 
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c~dlà de' dúponen.ti o cont?·aenti di se,qui?·e le f o?·me del/a loro z,,qge 
nazt"onal, purcltê q~t esta s2 a commte a t~tlt i le 7Ja?'ti . » 

Antecipando naturalmente idPnti ca disp , sição para o nosso futuro 
Codigo, o Tribuna l da H e laçã~ na qut··stão em qu~, note-se bem, o ronsul 
da republica franceza era Appelludo e Appellante Gabriel Pavi•~ •. pro
feriu a seguinte decisão : 

Accordão em relação, etc. 

Que reformam a sentença· para mandar cumprir o' te stamento 
feito em fórma olographa , com que f31 ll eceu neste Imperio o francez 
Francisco Albano Charibere ; porquanto, não se deve decidir pelas 
d ispusições geraes do direi to civi l as questões que são regula das pelos 
principias particulares do direito internacional privado, qu r no Brazil 
não drnega ao cidadüo fran cez a faculdade de faz Pr sua s disp os içõ .... s 
tt-stamentarias com as solemni.dades ex ternas co t1 sti tuidas pelas leis 
do SeU pà iz, e legalisndaS pelO respecti VIl age nte COnsular, quando 
não qur. ira fazel-o p rrante os officiaes do Imp r rio. 11outriQ,a que 
tem s•·u fundam ento no Reg ulamento con sular de 11 doe Junho de H:l41, 

de 11ccord'O com os prin r.ip ios do dire1Lo internacional privado, que as
SI:'Ilta na bomevola re ciprocidadt~ das naçõt'S e fazem considPrar o acto 
como se praticado fosse em p11iz esfrangeiro, não obstante datado 
no lugRr onde e5creveu o testador suas di sposições . 

Ens;na p:mriita BUtmo, Di?·eito I nte1·nacional P?·ivaclo ns.l54. e 196: 
« Que as modifi cações externas do testamento não tem influencia 

nas relações internac10nnes. >> 

Pague, portanto, o espol1o os custos. 

Rio, lO dr Março de 1882.- Tava?·es Bastos, pres idente.- Ca,;~ 
· nei1·o ele Campos, vencido.-- Vi llaboirn- P. de llfattos . (Vide Direito 
tomo 28, pag. (i2.) 

Assim o consul francez, isto é, o funcciona r io de uma nação que 
admitte no seu Codigo o testamento olographo, entendeu que um 
seu compatriota niio podia servir-se no Brazil dt>ssa fórma de testar. 
O finado Charibere r esidia na província do Rio Grande do Norte e 
ahi fiz era o se11 trstam enf.o .. 

E' ainda de ad w rtir qu e o accordão não foi unanime. O voto 
·diyPrgente do illustrado dest' mborgador Ca"rnniro de Campos ed ucado 
na escola de seu respeitavel progeni tor o finado Yisconde de Cara-
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velllls, por tantas vezrs nosso ministro dos nPgocios !'strangeiros . tem 
na qurstno subida ir:nportanria. 

1o Juizo da Provrdoria da corte ainda PXistP P"ndrnte dE' solução 
a qursti10 que lrvante1 ~obre a vallrladr elo kstam•-•n to olographil 
feito pPlo Dr. B. 1\'IurP, c1dadão fran cez quP, !lO ausPntar-s , o de1xára 
em poder de 1\lr. Throdoro Taunay, Pntão chanceller do consulado 
de França. Pretrndia este, sem drsconhecer em thcse a procedencia 
das minhas razõt's, que os francezes em virtude do tr!ltado per
petuo ar.havam-se em co nd içõPt especiaPs de favor dt:>clarauas na 
Circ. dr ~~de Setembro de HH5 e que, portanto, cumpria se resdvPsse 
no SPntido da opinião do Dr Promotur F1scal, qu , inchoava pda 
reducção do testam .. nt" a publica fórma. (Vid. inv . cil.) 

Partdhas amigllvPis em in1•entario em qu•' ha l•'s tarnrnto no qual 
é in tPrPssarta a Faz•'nda Nacional pllr imposto de hPrança nu IPga1IO 
só pód,• rralisar-sr, d•·pois que o impo Lo houvPr sido pago ( Dr. Pl'f
d1gâo .lalhe)ro, Man. do Proc. dos Fritos§ a~). Srn~o necrssai'IOS 
os hPrd1•iros ou IPgaLArios é rxcluirla n intrrvrnção elo rrprrsrntnnte 
da F11z •· nrla (art. 30 do H~gulamrnto c!P. ~1 ri• Mnrço de 1874) P pago o 
imposto de transmissão no mrsmo arto da partiiha amigavPI. 

Sohrp compromiss •s e dPcisõr-s arbitra"s rPgula a especiP o De
rr .. to n. 3QOO dr2B dfo Junho dP 186"7 qu" alt.Prou mui Las das rlisposições 
do Tit. Vlll do RPguL Comm~'rcial df' 25 de Novembro de 1850. 

DissPmos no rornrço drsta nota, arompanbando o douto autor 
do ~!anual rio Prncurador dos Feitos na sua distincção entre actos 
judiciaPs e extra-judicJars, que em rPiaçãn aos primeiros as sentrnças 
só eram \'XPquiveis na fórma dos Drcretos o. 2359 de 1859 c 4159 
de 1868 com permissão do Govrrno lmP'•rial. Posteriormrnle foi 
rxprdido o Decreto n. 6982 de 28 de Julho de 1878, quP por si 
só srria bastante para recommPndar á puhlira consi.1Pração o n• ·me 
do Sr. consrlbeiro Lafa~rtte Rodrigurs p, rrira, quandn já outros titulos 
não possuísse, que o collt•cam entre os mais distinctos brnile1ros por 
seu saber e patriotismo Esse Drcrt>to PXP•'dido Pm virtudP do dis
postn no art. 6.0 • § 2 o da Le1 n. 2615 de 4 Agt'Sto de 18/:l V1•iu 
regular 110 lmperio a l'XPrucilo das rnL•·ncas civr1s ou commPI'r.iars 
dos Ir bunars estrangt:>iros,· medwote CP;tus requisitos, e d"mi
nante o }lrincipio de reciprocidade, que houvesse admittido a Nação 
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a que pertencessem os J Ltizes ou os Tribunaes que as tivessem pro
ferido. 

Mais tarde o 'Aviso n. 570 de 21 de 0utubro de 1879 declaroq 
que não havia reciprocidade entre o Brazil e Portugal e, p9rtanto, 
não eram cxequiveis nos Tribunaes e Juizos do Imperio as sentenças 
portuguezas subsistindo, porém, a pratica· antiga quanto a rogatorias 
para citação. 

Por esse aviso conheceu-se facilm ente, que a boa vontade do 
governo lmlZilciro em estabelecer UIJI mocl~6S vivencli, que concorresse 
para facili tar as relnções entre dous povos amigos, Iiflo havia encon.
trado correspondencia. 

CLtmpria, porém, sahir dessa situação que parecia nos fazia retro
grado, quanto tão agiga.ntado passo. havíamos dado na carreira do o 
direito inttl rnacional privado. Veiu por ílm .o Decreto n. 777'1 de 
27 de hlho de ' 1880 declarar, que na 'falta de rec·iprocidade, .de que 
trata o Decreto dP 1878, a sentenca estrangeira é exequivel rio Im
pcrio median te exeq2tat~w do go ~·~rno, o qual equivale~ú por todos 
os effeitos ao- cumpra-se- do poder judiciario. 

São de Lltll consulta os seguinLes actos do governo sobre assumpto 
que a este se 'prende, qual seja o d-as rogatorias : · 

Aviso circular: de 2 de Julho de 'isl'S, recommenda a observancia 
da pratica de enviar-se as cartas roga,torias ás autoridades estran
geiras, _por intermedio da secreta ria de Estado dos Nego c\ os qa Justiça, 
afim de terem o conveniente destino. 

Aviso · de 5 de J L! lho ele 1878, recommenda a re'messa á secre
taria de Estado dos, Negocios da Justiça da integra ·ou extracto das 
sentenças definitivas proferidas contra subditos allemães, \lflm de 
terem o conveniente destino, de conformidade com o tratado. ulti 
mamenttl celebrado entre o Brazil e a Allemanha. 

Aviso ·de 1'7 de Julho de 1878, app~·ova o acto da Çevolução de 
duas precatarias, por contrarias ao Decretro ele 29 de Dezomb~·o de 
1855 art. 7.", § 1. 0 e 19 do Abril de 1873 ~rts . 1.0 c 16. 

Aviso de 4 de Novcmbxo de 1818, declara que as cartóiS roga
torias podem ser directumcnLe expedidas pelas UJ.ltoridades das pi:o

. vincias fronteiras ús dos estados vizinhos. 
Aviso de 14 de Novembro de 1878, chama a attenção d~s a,uto

ridades para os arts. 213 e 1087 do Codigo Civil Portuguez úcerca 



O LIVRO DAS CONVENÇÕES CONSULAttES 21 

do cumprimento de cartas rogatorias expedidas para o tteino de 
Portugal. 

Estes arLigos não do Codigo Civil Portuguez, mas do Codigo do 
Processo Civil, suo como se scgttem : 

Art. 213. Os documenLo escriptos em linoua e·trangeira só 
poderão ser attendidos quando vierem acom!)~nhados ue tradu~'i.o 

authenticada lJ Clo Consul da Nação respectiva; c, se esses t1o€u
montos [orem expedidos por a~toridades eslrang iras, só lerão vnli
dade quando cstirerem visados pelo funccionario diplomatico ou 
consular purtuguez na respectira ~açã.a c reconhecida a assignaLura 
deste no l\Iinisterio dos Negocias Estrangeiros. 

Parngrapho uni co. So no reino nfto houver Consul da r 'SP tiva 
Nação, u documento será traduzido por peritos. 

Art. 1087. As st!nlenças pro!cridas por tribunaes c lrangeiro , 
a que •se refere o ar L. 31 do Co digo CiYil, nãú serão cx.equivcis no 
Reino sem estarem revi>tas c confirmadas por uml\ da~ Relações, 
com audiencia das partes interessadas <: do l\Iinisterio Publico, sall·o 
quando outra cou,a estiver estipulada em tratados. 

Paragrapho unico. Para esta revisão e confirmação é competente a 
Relação do di ·triclu em que o réo tiver domici lio, ou em crue estiverem 
situados os bens, se o. réo não tiver domicilio no Reino. 

O Aviso n. 224 de 23 de Abril de 187\J, recapitula ilS medidas 
tomadas nos Avisos dn 4: de l\íaio, 2 e 9 de Julho e 14 dl!. ovembro 
do anuo anterior (os tres primeiros não vem na collecção de leis) 
rccommendando-se no primeiro ctuo nas rogatorias fossem sempre 
indicadas a residencia dos que tiverem de er citados, no segundo que 
para maior facilidade e segurança as rogatorias dirigidas ás autori
dades estrangeiras, fo~scm encaminhadas por iutermedio da secretaria 
da Ju.tiça , afim de segui rem por via diplomaticn, e no terceiro se fez 
sentir a convcnioncia de constitlll rem procJJradores em Lisboa os inte
ressados no aadamento das rogaturias. 

O Av so n. 32b de lO de Junho dê 1819 recommenda que as cartas 
rogatorias para estrangeiro sejam legalisadas pelos respec.tivos agentes 
consulares . 
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O Aviso n. 336 de 15 dP Julho de 1R80 declara, que as car tas 
rogalorias expedidas elo estraoge irn estau suj eitas ao pagam ento dl.l s••ll o 
duplo nu conformidade do art. 10, 1." classe do Reg. de 15 dr~ No-
vewbro de 1879. 

O Aviso n. 120 de 9 de Março de 1881 declarou, que não dC'p en
diam de legali saçflo as precat arias remettida:;; do estrangeiro, quando 
voltavam cooveoienLement.e cumpridas, sendo que as convenções em 
vigor só exigiam aquP.Ila formalidade, quando se tratava das ·pn·ra
torias remetlldas elo J3razil para ser;em cumpridas no estrangeiro ou 
vice-versa. 

O recente Aviso uo Ministerio da Justiça dl:' 2 de Julho do corrente 
nono declara, que a exl" cuçào de sentl:! nças de tribun aes brazil eiros 
não depende de uma simples rogatoria, mas da apresentação da carta ' 
de sr.ntença ao tribuo~l da relação dl.l dumicllio do executado OLl 

da situação dos bens, cabendo aos interessados, por lei ou por inter
media de seus procuradores, r ·quererem uos termos da legislação 
portugueza a confirmação de tucs sentenças e a sua consequente 
execução. 

Na mesma data de 2 de Julho de 1883 foi expedida a seguinte 
circular aos Presidentes de Província: 

<< Os tnbunaPs portuguczcs firmaram a jurisprudencia de que a 
execução de sentenças dos tr.bunaes brazileiros não depende de simples 
rogatoria, mas da apresentação da carta de sentença ao _tribunal 
da relação do domicilio do executado ou da situação dos bens, cabendo 
aos int~ressados por si , ou por seus procuradores, requerem nos 
termos da legislação portugueza a conformação de taes sentenças e 
sua conspqunnte execução. 

« Não havendo po is utilidade na expedição de cartas rogatorias 
executorõas, por serem ellas r•'pcllidas tant" pelo govproo portugucz , 
como p•·lo de outr;s naçõr.s , convem qu t' V. Ex. assim o faça constar 
ás aut"ridades judiciarias dpssa província, afim de se lim1tarr m a 
expPdir ;1s rogatorias pormitttdas pell.ls Avisos de 10 de Outubro de 
1847 e 14 de Novembro de 1865 e cuja utilidade é reconhecida pelo 
direito internacionnl privad o. » 

Term ina o artigo exarado OIJ texto tornando obrigutoria a prn
sença do tabelliào, quando os actos celebradt.ls pelos age ntes consu
lares se referirem a bens irnmo vr is situados no paiz. Mediante es ta 
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Art. 10. Os refer ido~ f1mccionario.> terão, além dist , o 

d1re1to de lavrar em suas chancellarias qua.eaquer a~to~ 

convenr.iunaes entre seus concidadãos , e eu t re estes e 

outras pessoas do paiz em q ue residirem, assim corno 

q uaesquer outros de identica natureza, que interessem 

unicamPote a s ubditos deste ultimo pa.iz, comtanto que ee 

reti1·am a bens situados ou a neg.)cios que teu hum de ser 

ts·a ta do~ no te r r i to rio da Nação, a que pet·tence t• o agente 

cunsu lar, pe rau te o qual ft» r t!m elles passados. 

Qg tra::;lados doa ditoS actos devidamente legalisRdos 

pelos consules geraes, consules, vice-consules e 1-1geutes 

~ crmsulare8, e selludos com o reg pectivo sello offi.cial , fnrlLo 

fé perante qualqut\r Lribunal, Juiz e autoridade do Brnzil 

ou de Portugal, como se fossem os originaes e terã.o respec
tivamente a mesma fo rça e validade como passados perante 

notarias e outros offi.ciaes pnhlicos com pP tentes, um a vez 

que sejam lavrados conforme as leis do estado a que o 

intervenção as~egura -~c a fiscalisação do pagamento do imposto do trans

missão de propriedade , clP.vido, segundo a h- i, da acquisiçào de immoveis 
quér por actus i?&ter vivos quér causa mo?· tis . 0,; officiaes pubhcos 
que deixarem de exigir a prova do pagamento e t.ão sujett s, 
além da pena de suspensão, á multa de 25$000 n 508000 ( Reg. de 

31 de tt1arço .de 1874 arts. 38, 40 c 41 ) . Esta percepção de di
reito pela admintstrnçào do paiz em que estão situados os irnmo
veis, é fundada no prtncipio de dmlilo intt>rnacional, que qua•tfica 
as le1s relativas ao tmpu to d~ transmt sào e ao sello de estatutos 
reaes. (Fa:lia; Liv.ll, Cap. l , n. 285.) 

Assim no testam~ nto do conhtJctdo capitalista portuguez José Maria 
Pinto Guerra feito e app ro~atlo pelo cunsul de sua ação, na con[or
midade do ex .. o to ne te arttgo, (oi rh.unadu um tabPlhao publico, por 
iss ... que u te tador possuia avultados bens de raiz nesta curte, o qual 
tout u c:un ·ut, asstgnou co m 11 decl;lraçil o de ter sido pt·es nte a todo o 
actu. ( V tde o respectivo ipv. Juizo da P1·ov. Escr. Duque Estrada, 1882.) 
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consul pertence~ e tenham sido previammte submettidos 
ao sello, registro, insinuação e quaesquer outras formali~ 
dades que rejam a materia no paíz em que tiverem de ser 
cumpridos. ( 14 ) 

Art. ll. Será da ~ompetencia exclusiva dos consules 
geraes, consules, vice-consules e agentes consulares a 
ordem interior a bordo dos navios de sua Nação ; e a el1es 
pertence tomar conhecimento das desavenças que sobre · 
vierem entre o capitão, o:ffi<!>iaes, marinheiros e outros 
indivíduos matriculados, sob qualquer titulo no rol ela 
equipag·em, .co;:nprehendido tudo o que fôr relativo ás 
soldadas e execução dos contractos mutuamente celebrad0s . 

( 14) Convenção de 1863 art. 12. 
Esta disposição refe:e-se propriamente a contractos seja de•estran

gei ros entre si, ~eja entre estrangeiros c nacicnaes; devem ter por 
objecto bens situados no pai2; da liaçüo que rerrrescnta o agente consular, . 
ser lavrados nu conformidade das leis do paiz deste, sujeitos as formali
dades de sello, registro, insil)uação e~'quaesquer outras especiaes para 
validade desses ar..Los. Assim, por exemplo, uma escriptura de hypo
theca legal ou convencional poderá ser passada no consulado portugue7. 
no Tirazil segundo as leis portuguezas; mas dependerá para sua validade 
em Portugal do rcgist\'O na conservaLoria em cujo districLo está sitt.ado 
o predio, pena de nullidade ( Cod. civ. port. art . 95Q ). Semelhantemente 
uma. escri p tura de doaçüo poderá se r fei La em qualquer · cons11lado 
hrazileiro em Portugal, conforme a loi brazileira, sujeita, porém, para 
ser valiosa no Brazil ao direito de transm issão c insinuaçrto de accordo 
com as disposições do lteg. de 31 de !VIarço de 1874 e O. L. 4. 0

, 

T. 62, Lei de 25 de Janei ro de 1775 e Alvará d0 16 de Setembro de 1814 
que tr iplico u as taxas da ordenação. 

Nes te artigo se autorisa uma cx:cepção ao principio- loc1os ?'egit 
act•wm-e se faz applicação da regra do estatuto real, que dós
cansa no principio da soberania territorial, emquanto u applicação do 
estuLuLo IJCSsoal não passa d~ uma excepção a esse principio, dedu
zido do consenLimento ta cito das nações. ( Fwlix L. I , Tit. H , u. 56. ) 
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As autoridades locaes só poderão intervir no caso de 
serem as C.esordens que dahi reSultarem, de natureza tal 
que perturbem a tranquillidacle e ordem publica em terra 
ou no porto, e de se achar implicada alg uma pessoa do 
paiz ou eJ;;tranha á equipagem. 

E m todos os demais casos, as ditas autoridades se limi
ta rão a dar auxilio efficaz aos agentes consulares , quando 
fôr por elles requisitado, para mandarem prender e con
duzir á cadeia os i ud.ividuo~ da equipagem, contra os q11aes 

O mesmo ·autor firmando a doutrina geralmente ad miLLida quanto ao 
• ,direito que Lem os consules de lavrar con venções entre seus nacionaes, 

sendo taes aclos considerados authcnticos, entro varias naçõe que a 
adaptam, enumera o Brazil c faz rcferencia ao Decreto da Regencia 
prom~lgado em l! de Abril de 1834. Cou·a digna de mcmoria em escrip
tor estrangeiro . ( Obra cit. Li I'. 11, T. 111, Ca p. 1.0 , ~ 229 .) 

J~ss a s funcções de noLnrio ou tabelliào são c:crcidas pelo chao
celler nomeado, pelo con ul sob sua re poo abilidade, ou pelo 
governo do qual recebe o coneul o s~us podere . Em falta do cban
celler o proprio consu\ desempenha as funcções, que lhe são inhc
rcntes . Nrto é possivc\, 'diz I\Iurtcns, designar Lodos os acLos que são da 
compelcncia do nolario nem c_labclecer uma regra ah olula para uas 
formula · comlanlo que os aclo nfto encerrem condição alguma for
malmente prohibida pela lei, comLanto que a sua redacção simples 
c lucida antes de tudo, não rcproduza nenhum dusscs term os obso
letos, dessas ex pressões supp\ctil'as que ampl ificam o texto sem 
imprimir-lhe mai força real o desejo c o ajustes das partes con
tractantcs podrm ser reproduzido mais ou menos lilteralmenlc nos 
proprios termos, que empregam para enunciai-os . 

As chancellarias pouenào se t· consideradas cm·torios todos os 
netos originaes deYcm ser escrupulosamente conservado . Os archi
YO c em f:!'ral todos o papris dns chancPllarias dos con ulad•JS 
_ão in'Diolauis e, sOJb pretexto :~lgum, podem er apprchcndidos nem 
' 'isilados pelas autoridades locacs. ( MarLens, Gt•id. d1'plom. Cap. XIII, 
~ 82 notas.) · 
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pot· qualquer motivo, julga rem couveuieut.e asúm pro· 
ceder. ( 15) 

Art. l ~ Pa.ra. etfdctuar- e a pri.são u a remessa. pua 
bordo, ou para eu paiz, dos marinheiros e de t.1das as 

outras pessoas d•l equipagem, que ti vet·em de:let·tado dos 
navios mercante , deverão o c ~.~ n:ules geraes, con ules, 
vice-consules e agentei! consul res dirigir-se por e5cripto 
ás aut•·ridade::; locaed C•Hnpete utes, e provar pela exhibiçao 

do rilgist.ro do n 'vi o ou do r.ol ela equipagem, ou peh' 
cópia authenttc· de taes documentos, que as pessoas 
reclumada.s faziam realmente parte da equipagem. 

( 15) Ampliou-se a disp0sição correlata da convenç~o de 1fl 63 na 
sua segunda parte. A nPutrahdade da_ autoridadt>s locac•s diante 
das desordens em t rra ou no portu não estava no art . 14 daqudla 
convrnção. 

Em um porto estrangeiro o navio mnrcanto está de pleno dir ita 
sujeito ás leis de policia t•m v<g•n· no patz em que se achar, e as 
P*'Ssuas da Pquipagrm passtveis de P,Pnaltdad' ap11Ltcada pelo· lr. bu
na•·s locaes, não óm~nlP 1wlo d..ttcl.osou cnm ... s que possam comm ... tter 
em terra, mas ainda por aquo• ll es de que s • tuwassem cu I pu dos a 
bordo quér contra a tnJnt(udlioludc publica , quér para com pHssuas 
extranhas á equipagem, a ·strn como pdus convenções civis que po• 
dPssem fazer com e tran&•'tros. ,.., porém d batx.o dP te ponto de 
vista, os direitos de jurisdtcção lo•rr ttonal não ão duvtdosos, o mt>smo 
não acontece em r•·laçào aos delictos ou cr1rn ns commuttidos 11 bordo 
de um nav io mo·rcante estran;;eiru pnr um horn m da equipaorpiO 
conLra urn h·•m•·m oa mt>sma equ vag•·m , ou pertencentu a um outro 
nav1o da m•·srua naçao. 

Nt•st" cnso consPrvando a rr pressiio n caract•· •· tie um acto de dis· 
cipltna ittt•· rna, os <.li rei l"s da potPncia a qu pt' L'tt·ncc u nav io deve rn 
st·r n · l'l'll.ildo , •~ a autondadP. local nã pó Je intt•n•ir a IIIPnos de 
reclamaçao dtr~Jcta ti•• .. u auxtlio, ou •· a Lran ltl ill1dade do purt es
tiver ex.p•)sla a ficar comprornett1da ( G"iáe prat. des CMsl~tats 

Tomo 1 o, Li•1. Vlll, Cap. V, Secç. IH, § 3.•) 
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Se a de:serçilo fôt· de bordo ~e um mwio de guerra, 
deverá ser provada por declaL·ação formal do commaudante 

do dito navio, ou do consul respectivo na sua auseuc1a . 

Nas loc&.lidades em que não houver agentes consulares , 

essas diligencias serão requisitadas pelos com mandantes 
dos navios, e, n a falta destes, pelo agente consular do 
districto mais proximo, observadas as mesmas forma ~ 

lidadas. 

Em vista da req nisiçã.o, Bssim j usti6.cada, não poderá 
ser recusada a entrega de taes indi viduos, e a autoridade 

loca 1 p1·estará todo o auxilio para a busca, captura e "Prisão 

• dos ditos dese1·tores, os quatls sel'ão mantidos nas cadeias, 

do paiz, a pedido e a custa dos referidos agentes, até que 
achem estes occasião de fazel-os par tir . 

Esta detenção não poderá durar mais de t res mezes, 
decorridos os quaes, mediante prévio aviso de t l'es dias ao 

De accordo com estes principi Blunstschli refere o facto succedido 
em 1806 com um marinheiro do navio americano Tl~e Sally o qual 
tendo sido ferido no porto de 1\larselha por um official, ~uj a s ordens 
recusára executar, o Conselho de EsLado entregou ao consul ameri
cano o julgamento da questão. ( Droit. int. coà . , § 320. ) 

Quando os crimes commettidos mesmo em terra são de pouca 
gravidade, não affectam a ordem publica, e occorrem entre individues 
da mesma tripolação, ou de tripolações da mesma nacionalidade, a au
toridade territorial póde enviar os delinquentes presos para bordo para 
ahi serem punidos ; é uma deferencia e amizade que não tem incon
veniente. (Marquez de S. Vicente. Dir . it~t. prifJ. Cap. li, Secç. l , § 5.0) 

Os perigos que podem resultar para os navios em consequencia 
da deserção são tão gravPs, e os interesses que por sem~lh a n te facto 
podem ser compromettidos, são Lão consideraveis, diz Blunstschli, que 
ha pleno direito dP. perseguir os marinheiros culpados. Nisto ainda 
deve o consul fazer o possível para vir em auxilio da navegação. ( Dt·oit. 
int. cod., § 261.) 

c. c.- 3 
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agente consular, será o encarcerado posto em liberdade e 

·não poderá ser preso pelo mesmo motivo. 
Se o deseetor tiver commettido qualquer delicto em 

terra, a sua entrega será adiada até q ue o tribunal compe~ 

tente tenha proferido sentença e esta tenha tido plena' 

execução . 
Os marinheiros e outros individuas da ·equipagem, 

sendo subditos da Nação onde occorret' a deserção, são 
exce ptuados das es ti pulações ~o presente art ig·o. ( 16) . 

Art . l 3 Tuda:3 a:> ve~es qttH não houver estipulações 

contrari11s entre os armadores, carregadores e seguradores 
dos navios de nm dos dous pai:r,es, que se dirig·irem aos 

l10t'tos do outro, vol un tnriamen te ou por força maior, as 
avnrias serão reg·ula das pelos respectivos consnl es geraes, 

consul ,;s e vice--consul es ou agentes consulares; s,ul vo Sf:l 

nell as forem i nteressados in di vi.daos snbdi tos do paiz, 
em que r es idirem os di tos fu nccionarios , ou de urna ter
ceira potencil1, porquanto ncfl te caso , a. não haver com~ 

pro mi s:so ou accordo entre todbs os intere:.;sados, deve!'ão ser 
regulados pela antGridade c:nnpetente. ( 17-) 

0.6) Reproduziu-se a dispoRição contida no art. 15 da convenção 
de U:l63, extensivD, porém, ao çaso da deserção de bordo de navio 
de guerra e prev.enindo-se a hypothese da não existencia de agentes 
consulares nas localidades, em que se dessem as deserções. 

Se a prisão se faz pelas autoridades locaes1 sem requisição do 
consul, em virtude de deli cto da competencia della, o consul Iimi~ 

ta -se a observar, que o dt>linquento sPja tratado com humani~ 

dade defendido e julgado imparcialmente . (Martens Gztid. diplo?n. 
Cap. XII, §78 . J 

( 17) Convenção de 1863 art. ' l6. 
As avarias segundo o nosso codigo commercial são reguladas 

pelos .arts. 761 a 796. 
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Ar t. 14 Qnando encalhar ou naufrag·ar um navio per
t encente ao governo ou a subditos de uma das Altas Partes 

Contractantes nas aguas tet·ritoriaes d.a. outra, a a ntorida· 

des locae,· deverã.o immediata mente prevenir do oc orrido 

ao funccionatio consular mais proximo do lug ar do sinis

t ro, e todas as opet·ações relativas ao salvamento desse 

n avio , de sua carg a e mais objectos nelle exestentes serão 

dirig idas pelos consules go3raes, consules , vice-consules ou 
agentes consulares . o 

A intervencão das autoridades locaes só terá por fim 
facilitar aos ~gentes consulares os soccorros nece .. sarios , 

a m <tnter a ordem, g arantir os interesses dos salvadores 
extranhos á equipagem, e assegurar a exicução das dis· 

posições que se devem observar para a entrada e sahida 

das 'mercadorias salvadas e a fiscalisação dos impostos 
respectivos. 

Na. ausencia e até a chegada do agente consular deve

rão as au toridades locaes tornar todas as medidas neces-. . - "' 
sanas para a protec~ii-o dos iudi viduos e conservação dos 
0 bj ectos salvados. 

No caso de duvida sobre a nacionalidade dos navios, as 
a:tribuições mencionadas no presente artigo serão da exclu-

81 v a competencia das autoridades locaes. 

As mercadorias e effeitos sal v a dos não serão sujei tús a 
nenhurn direito de alfandega, salvo se forem adrn it tidos 
a consumo interno. 

Se o navio encalhado ou naufragado e os generos e mer

cadorias salvadas , ast~im como os papeis encontrados a 

bordo forem reclamados pelos respectivos donos ou seus 

representantes, serão a estes entregues, pertencendo lhes as 
operações relativas ao sal vamento, se não preferirem lou~ 
vur s ~ e no agente consular. 
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Quando os interessAdos na c ::~ rga do referídn n'lvio forem 
subditos do paiz em q ue teve lugal' o sinist ro, os genero-s 

ou mercadorias que lhe pel"t ':l ncerem , ou o se u producto, 
quando vendidos, não serão de morados n o poder dos func

cionarios consulares, e sim depositados para serem en

tt·eg.ues a quem de dil'eito. ( 18 ) 

( 18) Com excepção dos dous paragraphos finaes a convenção de 
1863 encerrava identicas disposições·no art. 17. 

Uma apparente obscuridade que se pôde na primeira das dispo
sições actdicion.adas c que c.onstitue materia nova resolve-se a 
nosso ver, entendendo-se que, caso o dono de generos, mercadorias, 
etc., prefira, póde louvar-se no agente consular para todas as ope
rações relativas ao salvamento ; no caso contrario, essas operações 
lhe pertencem. 

Talvez não houvesse sacrificio da clareza, se em lugar de fundir 
as diversas condições em uma só disposição fossem ·discriminadas 
do seguinte modo: 

Os donos dos generos e mercadorias salvadas, etc., ou seus 
representantes têm direito a receóel-o~ ; pertence-lhes as operações rela
tivas ao salvamento, caso não prefiram louvar-se no agente consular. 

As regras e prescripções a observar nos casos de naufragio e 
salvados se acham consignadas do Tit. IX do nosso Codigo Commer
cial arts. 731 a 739. 

Regula a materia em relação a alfandega, providencias a observar 
sobre a arrecadação dos salvados, gLtarda, venda, obrigações dos em· 
pregados, fiscaes, etc., o Decreto n. 2647 de 19 de Setembro de l8ô9 
arts. 331 e seguintes. 

Os naufragas e suas fazendas podiam na idade média ser appre· 
hendidos pelos habitantes dos cos Las . As pessoas eram muitas vezes 
reduzidas 4 escravidão ou obr igadas a pagar resgate; os bens erarn 
confiscados. Pretendia-se defender esse direito á pilhagem, allegando 
que naufragas indefesos eram inimigos, não tinham conseguintemente 
direito algum e seus bens tornavam-se vagos. A opinião publica 
repudia hoje esses usos barbaro~ e respeita no estrangeiro direitos 
de pessens e de propriedade. ( Bluntschli, Le d?•oit int. ; ·ood. § 334.) 
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Os habitantes que auxiliaram a arrecadação dos salvados e reco
lheram os nau[ragos e suas faLeodas têm direito a uma indcmnisnção 
equitativa. 

Chama-se salvage ( Be1·gelolm em allemão) a tecompPnsa a que 
tem direito os habitantes, no caso em que a tripolação abandona o 
navio em perigo . Ô Codigo do commerciu allemão no art. '742distin
gue ainda o Mllf~lolm, recompensa a quP. tem direito os terceiros, que 
em casos geralmente pouco graves, vt!m em auxilio da tl'opolação. Os 
Allemães tem tamhem o terrn& 1'ett1mgslolm, recompensa a que dá 
direito a salvação de pessoas. Em todos os casos enumerad~s aquelles 
que, com perigo de vida e vencendo difficuldades enormes, vêm em 
soccorro do navio em perigo, tem rlireilo de pedir uma recomp ensa, mas 
suas pretenções não devem assumir pt·oporçõcs demasiado conside
rave is, de outra sorte não passariam de uma pilhagem disfarçada. Não 
é licito a ninguem, diz o autor do !Jit·eito intemacional coàificádo, de 
cuja obra extrahimos esla nota, especular com a desgraça e miseria 
alheias ; deve o salvador limitar-se a pedir uma indemnisação em troca 
dos serviços prestados. 

O Codigo do commercio allemão fixou nos arts. 748 e 749, como 
maximo do sal'Dage, o terco do valor das mercadoria alvas e excepcio
nalmente metade do val~r para certa classe de mercadorias . Em caso 
~e. conflicto o juiz decide por eqt-.idadc qual a somma a pagar, tendo 
em linha de conta todas as circumstancias (art . 744). 

O Co digo não falia no rettungslohn, isto é, na recompen a a que tem 
direito a salvaÇão das pessoas . Comquanto seja a 1•ida um bem ines
timavel, o trabalho que se faz para salvar a do oo!c'so semelhante, póde 
ser avali_ado pecuniariamente; é mesmo prudente no interesse das 
pessoas, conceder aos salvadores de homens uma recompensa dedu
zida dos objectos arrojados ás costas, de preferencia a fazer tudo de
pender da boa vontade dos ribeirinhos. Vide a lei ingleza sobro a 
navegação, arts. 458 e seguintes : Kaltenborn, Seerecht li, §§ 147 o 14.8. 
( Bluntschli, Le lJ1·oit inte1·nacional codi(ié § 336.) 

O Codigo do Commercio Brazileiro di põe no art. "l3ô: 

« O salario que vencerem as pessoas empregadas no serviço do 
salvamento do navio ou carga, e bem assim os premias que se deverem 
nos casos em que estes puderem ter lugar, scrito regulados por arbitras 
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tendo-se em consideração o perigo e a na~ureza do serviço, a promp
~idão com que este fôr prestado, e a fidelidade com que as pessoas em
pregadas nelle houverem feito entrega dos objectos salvos. » 
.• O Codigo commercial portuguez determina nos arts. 1606 e 1609 
que as questões de salarios de assistencia e de salvados serão deci
didos no Reino pelo Juiz commercial do lugar do destino do navio ; 
sendo o navio fretado no Reino o Juiz do lugar em que se fez o 
fretamento. Apenas intervem a justiça da localidade, em que se. deu 
o sinistl'o, em questões sobre os naW,os procedentes do estrangeiro 
sem des tino ao paiz . ( Desembergador Orlando Codigo Gommercia l 
B1·azUeiro nota 1135. ) 

Entre as causas do domínio nacional ,enumera o venerado e pro~ 
fundo autor da Consolidação das leis todas as embarcações, que se 
perderem e derem á costa nas praias do Iroperio e seus carrega
mentos, sendo de inimigos ou corsarios. 

Commentando o t exto em que estabelece essa doutrina, elle faz 
ver que o Alv. de 20de Dezembro de 1'713 derogou o Ord. L. 2. 0

, T. 32, 
§ l. o onde se facultava, que as causas assim perdidas pelo naufragio, 
fossem do primeiro occupanté, tendo o Reg. n. 160 de 9 de Maio 
de 1842 no art. 3.0

, § 5. 0 supprimido a palavra ·-infieis -que se 
açbava no alvará . . '' · 

Não sendo de inimigos ou de corsarios não pertencem ao Estado, 
e deve-se observar não s6 o disposto no :S.cg . n . 855 de 8 de Novembro 
de 1851 art . 12 e no das alfandegas n. 2ô47 de 19 de Setembro de 1860 
arts. 331 e 333, como o Cod. do Com . arts. 731 e 739 e Reg. Com. 
art . 21, § 5. o e as convenções consulares . ( CO?zs. das Leis nota 25 ao 
art. 52,§ 2.o ) 

Iam bem no entender do eminente Jurisconsulto a palavra - ini
migos- deve ser eliminada do texto do Reg. n. 2433 de 15 de Junho 
de 1859 que no art. 11, § 5.0 considerou bens vagos devolutas á Fazenda 
Nacional todas as embarcações ou navios, que se perdessem ott dessem 
á costa nas pr .ias do Imperio e seus canegamcntos , sendo de ini
r igos ou cursarias, salvo accordo. 'uuda esta opinião no facto de ter 
o Btaz; adhe1'ido aos princípios asõentados no Congresso de P aris. 

Por J~viso n. 138 de 21 de Maio de 1849 se mandou abonar a 
varias guardas da alfandega uma gratificação em dinheiro, como indem
nisação de comedorias, durante o tempo em que es tiverem empregados 
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Art. 15. No caso de morte de subdítos d<J uma das 
Altas Partes Contractantes no territorio de outra, a auto~ 
ridadt: local competente deverá, sem demora, communical-a 
ao consul geral, cons ul, vice-consul ou agente consular 
respectivo e e.stes por sua parte a communicn.l'ã.O igual

mente aquella autoridade, se antes t i verem conheci
mento. ( 19) 

na arrecadação dos salvados, e se declarou que, se a bem do seu dever 
o.fficial concorreram para o salvamento de mercadorias, era de razão 
que tivessem por isso alguma remuneração dos donos dellas, de quem 
a deviam haver pelos meias competentes, quando sem elles a não 
conseguissem. 

O Aviso Cir. do Ministcrio da Fazenda n. 58 de31 de Março de 1859 
recommendou aos inspeclores de thesourarias a observancia do dis
posto na 2.a parte do Aviso n. 138 de 21 de I\Iaio de 18-!9, assim 
como do art. 136 do Codigo Commercial, afim àe alliviar-se a Fazenda 
Nat:ional de uma parte do onns das gratificações c ajudas de custo por 
occasião .dos salvados . 

Prescrevia outr'ora regras f?ara a arrecadação das fazendas nau
fragadas o Reg. de 9 de Junho de 1'703 cap. 22. 

A Resolução de 24 de Maio de lGOB e Alvará de 20 de Dezembro 
de 1713 disp Lmham que os navios, embarcações e cousas de infleis c 
ihimigos, que se perderem ou derem á costa pertencem á Fazenda 
R~al, e de•cm ser occupados pelos officiaes de fazenda mediante auto 
e Inventario. (Desembargador Orlando Codigo Comme?'cial B1·azilei1'0, 
nota 1128.) 

( 19) O art. 13 da convencão de 1863 fallava em autoridades 
~o~aes. A expressão singular d~sta nova disposição parece indicar o 
JUIZ do- a b . -~ usentes, o que importaria para este uma o r1gaçao menos 
compatível com a dignidade do seu ministerio. Quo o funccionario 
consular communique ao man-is trado a occurrcncia , nada ha de estra-
nhavc:l é d · 

0 
· d d d. · · ' ever seu, pois que ao mesmo mag1stra o se tem e mg1r 

para autorisação de certos actos inherentes ao processo de arrecadação ; 
est~ communicação servirá como de preliminar.ao mesmo processo. A 
reciprocidade das obrigações viria estabelecer uma igualdade de attri-
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Art. 16 Pertence aos funccion arios consulares do paiz 
do fallecido exercer todos os actos necessarios para a ~:nre. 

cadaçilo, guarda, conservaçao, admini stração e liquidação 
da herança, ass im como para sua entrega aos herdeiros ou 
seus mandatarios devidamente autorisados em qualq_uer 
dos casos seguintes: 

1. • Quando os herdeiros são desconhcidos. 
2. e Quando são menores, ausentes ou incapazes da nacio· 

nalidade ·ao fallecido. " 
3. • Quando o executor nomeado em testamento está 

ausente ou não aceita o encargo. ( 20) 

buições, repugnante com os principias de direito, em virtude dos quaes 
o juiz que julga, não póde ·assumir o papel de informante dos consules. 

Estando o nosso territorio dividido em districtos policiaes e de 
paz, seria preferível incumbir a uma ou outl:a das autoridadP.s, que o~ 
presidem, essa tarefa: simultaneamente e estas ao juiz dos ausentes . 

( 20) E' este o assumpto capital da con"ljenção, razão determinativa 
da sua cPlebração. Os grandes inter~sses que os estrangeiros possuem 
no Irnperio, a necessidade que os respectivos g0vernos enchergaram de 
melhor acautelai-os, deram origPm a esses factos internacionaes, que, 
força é confessar não têm sido bem recebidos pela população, foram 
assumpto de vehementes e renhidas discussões no parlamento brazileiro 
por occasião da celebração dos primeiros em 18ti4 e ainda em 1876 
tratando dos que foram renovados com Portugal e a Italia pronunciaram· 
se varios na camara dos deputados e no senado discursos não de 
todo favoraveis aos mesmos·. 

A convenção, disse o honrado visconde de Paranaguá na sessão de 
17 de Setembro de 1877 no senado, é um meio aconselhado parn 
firmar e estreitar as boas relações entre os povos, desenvolver a 
immigração dos homens de capitaes e de intelligencia, corno tanto 
convem ao nosso engrandecimento. Hoje que o commercio augmeota 
rapidamente, que os povos se approximam pdo vapor e pela elec~ 

tricidade, não é possível r!3striogirrno-nos para a solução de certas 
questões á nossa cir~umscripção e limites territoriaes~ Querer re~ 

c 
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solver todas as questões pelo principio da soberania é su citar con
fiiclos, provocar ju tificadas retorçõe ; o facto de _ahir um cidadão 
de seu paiz, não o desliga de obrigações pessoaes e certos direitos 
que o acompanham em toda parte. A protecção do seu governo o 
segue e é preciso, pois, que haja accordo entre os governos em favor dos 
povos, cujos interesses foram confiados á sua guarda. 

. A actual conYenção acabou com o principio da intervenção con
Juncta do consul e autoridade local nas arrecadações de espolios d9 
seus. nacionaes . ,. 

O funccionario consular arrecada, administra, liquida e entrega a 
herança, quando se verificar qualquer das seguin!Rs h potheses : 

1.• Sendo desconhecidos os herdeiros; 

2.• Sendo menores, ausentes ou incapazes d~ nacionalidade do 
finado; 

3.• Estando ausente ou não aceitando o encargo o testamen
teiro. 

Este executor testamentario é o individuo que o nosso direito 
denomina testamenteiro. ào atinamos com a razão que levou a 
convenção a seguir a nomenclaLura do Codigo Napnleào (art. 1025 l 
quando u Codigo Portugupz emprega expre,são identica á da nossa 
legi lação para dl'signar a pessoa encarrpgada de cumprir o tes
tamento. (V. art. 1885. l 

PPJo accordo interpretativo da començão dl> 1863 promulgada 
sob o Decreto n. H935 de 21 de Agosto de 186'7 o funccionario 
consular intervinha de dous modos, sxcl usiva ou conjunctamente. 
No primeiro caso, quando entre os herdeiros do subdito portuguez 
fallecido no Brazil, houvesse um ou mais portugueze menores au
sentes ou incapazes, isto porém se não houv, se testamenteiro, nem 
herdeiros de nacionalidade diver a da do finado, entre os quaes hou
vesse ou viuva ou herdeiro que podesse e devesse ficar em posse 
e cabPça do casal, ausE>ntes ou incapazes. 

No segundo caso, quando com um ou mais herd iros portugue
zes menore , ausPnles ou incapaze bou,·e. e ao me mo tempo quér 
te t<~rnenteiro, quér herdeiro de divt::rsa nacionalidade da do flnaão 
entre os quaes hcuvesse ou viuva ou herdeiro que pela lei podesse 
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Art, 17. O inventario, administraçú.o e liquidação da 
herança corre pelo Juiz territorial.: 

l.o Quando ha executor nomeado em tes tamento, . que 
esteja presente e aceite o encargo. 

2. 0 Quando ha conjuge sobrevivente a quem pertence 
continuar na posse da herança e cabeça de casaL 

~ deves~e fi car na posse e cabeça do casal ou um ou mais herdei
~s menores, ausentes ou incapazes. Nesta ultima hypothese o func
cionnrio consular portugucz administrava a h erança conjunctamente 
·com a dita viuva, ou o dito cabeça do casal ou o dito testamenteiro 
ou g representante legal dos menores, ausentes ou incapazes. 

Este lwouilla"fai ni judiciosamente evitado pela convenção actual 
significa intervenção do consul como protector nato de seus na
turaes, menores, ausentes ou incapazes e em falta de testamen
teiros : exclusão da mesma a11toridade, no caso de ex:istirem herdei
ros de sua nacionalidade com capacidade legal e presentes, ou em 
concurso com ausentes e incapaze~ de diversa nacionalidade; admi-' 
nistração conjuncta na hypothese de haverem simultaneamente her
deiros menores, ausentes e incapazes, testamenteiro, ou l;1Crde1ro de 
nacionalidade estranha, a quem a lei assigna a posse e cabeça de 
casal. 

A moderna convençã0 i nt ro duziu mais tl'es casos de intervenção do 
.funccionario co ns.ular: quan.do os herdeiros são desconhecidos, quando 
o- ·t estamenteiro. e.~Lá Ullsente ou não aceita o encargo. Assim já tem 
.succedido no julzo. da, p rovedoria da côrte que, desistindo su.ccessiva
mente os testamenteiros nomeados pelo fi nado, apresenta-se o consul 
.para exerce~· t ues funcções . Mas, se na prestação da conta do testamento 
se der a hypothese da remoção e sequestro está o consul sujeito á lei 
commum? Parece-nos sem ques tão, attenta a . obrigação da con ta, 
o caracter da autoridade que as toma e o papel de simples par te 
representada pelo consul. O sequestro dirige-se a bens, qu e estão sob 
a guarda de quem menos curou dos interesses, que lhe foram confiados 
e por isso tem de passar a outro administrador, 
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3.o Quando h a herdeiro maio r ou presente, qu e na conford 

n1idade das l eis dos dous Estado~ deva ser inventariante, 

4. o Quando com herdeiros da nacionalidade do finado 

concorrerem herdeiros meno res, ausentes ou incapazes de 
diversa nacionalidade. 

Paragrapho unico. Se porém, em qualquer destas hypo

t.heses, concorrer herdeiro menor, ausente ou incapaz da 

nacional idade do fin ado, o ,. consul geral, <:onsul , vic.e
consul ou agente consular requer erá á autoridade legal 

competente nomeaçü.o para exercer as funcções de tuto r, 

ou curador a. q ualllte será concedida. F eita a partilha, o 
fuuccicnrio cons ular arrecadará a quota he1·editaria, que 

couber aos seus represen tados e continuará na adminís

~raçao dos bens, assim como das pessoas dos menores ou 
Incapazes. 

Fica entendido que, finda a parLilha e en trcgues os bens 
ao funccionario consular ou a seu procur ador, cessa a inter-· 

'lençüo da autoridade local, 'salvo pAra os effeitos de que 
truta a segunda parte do n. 2 do art. 23. 

O pai, ou tut,or nomeado em testamento, exercerá as 
funcções da tutela dos respectivos herdeiros menores, 

sendo neste caso o consul g·eral, consul, vice-consul ~u 
a~ento consular investido nas attribuições de curador dos 
dl'" . 

LOS menores. Se o pai ou o tutor declarado, fallecer ou fqr 

l'etnovido, observar-se-ha o que dispõe a primeira parte 
do· t 
"~ e pal'agrupho. (21 ) 

0 
(21) Em contraposição ao preceàente artigo, neste se estabelece 

8 
casos de intPrvenção da autoridade judiciaL Ella se realisa, pois : 

Quando ha testamenteiro presente nomeado pelo testador que aceite 
a testamentaria ; · . 

.. 
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Quando o conjuge sobrevivente fica em posse e cabeça de 
casal; 

Quando ha herdeiro maior e presente, que na con-formidade das 
lr.is dos dolis Estados deva ser inventariante; 

Quando concorrerem herdeiros menores, ausentes ou incapazes 
de nacionalidade estranha á do~ herdeiros . do finado. 

}i:' doutrina corrente que o encargo do testamenteiro é perso
nalissimo, não podendo admittir-se procurador que o represente. 
Assim dispõe expressamente o art. 3. o n. 3 do Reg. de 15 de 
J~nho de l859 ·e ensina o Dr. Perdigão Malheiro no seu Manual 
do Procurador nota 594 ao § 327. A convenção no modiJ como 
se expressa visivelmente teve por fim excluir o caso de testamenteiro 
dativo, que nos termos do nosso direito, não impede a arrecadação 
pelo Juizo dos Ausentes. (Obra cit. § 328.) 

Quanto ao cabeça de casal, com razão observa o douto autor da 
Consolidação das leis art. 12::!1, notll. La que tal direito não se acha 
definido em nossa lei, senão relativamente ao conjuge sobrevivente 
nos termos da O. Liv . 4. 0

, T. 95, salvp o caso da O. Liv . 4. 0
, T. 96, 

§§ 9.0 e l4;;que se applicam a bypothese de ficar por morte do pai ou 
mãi algum de seus filhos na possG dós bens. 

Parece-nos claro que a convenção providenciou sobre a especie, 
discriminando o conjuge sobrevivente de qualquer outro cabeça de casal 
no n. 3, assiguando-lhe a qualidade de inventariante, pois .que realmente 

não póde sel-o senão o mesmo cabeça de casal. E', porém, de notar 
que por praxe deve o Juiz quando o fallecido é viu v o nomear para 
cabeca de casal o co-herdeiro mais velho, se com elle vivia ao 
ternp~ do fallecirnento, aliás um dos outros em que se verificar 

esta circumstancia; se nenhum delles vivia com o inventariado 
nomeará aquelle que tiver mais conht>cimento dos bens e mais pro~ 

bidade. (Pereira de Carvalho Linltas O?'pkanologicas § 24, nota i)ÇI.) 

Persuadimo-nos, no entretanto, que referindo-se a convenção á lei, 
só mente esta deverá ter em vista o Juiz e assim a nomeação de 
inventariante é restricta ás disposições retro citadas da O. ·Liv. 4.o, 
T. 95; O. Liv. 4, 0

7 T. 96, §§ 9. 0 e 14. 1 

O Codigo Portuguez depois de ãefinir ·no art. 2067 o que seja 
cabeça de casal, isto é, pessoa . encarregada de arrolar e dar á des~ 



O LIVRO DAS CONVENÇÕES CONSULARES 

cripção e partilha os bens da herança, estatue no art. 2068 que 
este encargo incumbe: 

1 ·" Au conjuge sobrevivo nos casamentos por communhão, e nos 
outros tão sómente na parte, em que elle póde ter partilha. 

2.• Na falt.a do conjuga sobrevivo, e nos casos em que e!le não 
P?de ser c~beça de casal, ao filho, ou co-herdeiro que estivesse 
VIvendo com o fallecido, não sendo incapaz. 

3.• Se nenhum dos filhos ou herdeiros estivesse vivendo com 
0 fallecido, ou se, pelo contrari6l, estivessem todos, ao filho varão 
ou herdeiro mais velho, e, na falta destes, ã irmã ou herdeira 
mais velha não sendo incapazes. 

4.• Se uma parte dos filhos ou herdeiros estivessem vivendo 
com o fallecido e outra não, áquelle d'entre os primeiros a quem 
fôr applicada a disposição do numero antecedente. 

Na falta de herdeiros collateraes e no caso de herdeiros ein posse 
de bens do espolio regulam as disposições seguintes : 

Art. 2069. Não havendo irmão ou irmã ou co-herdeira maior, 
e sendo todos incapazes, servirá de cabeça de casal o tutar. . 

Art. 2070. Os co-herdeiros ~ue tiverem a posse de certos bens 
uu .herança s ~ r:i o ·considerados como cabecas de casal quanto a 
esses bens. • 

Parecia, 'sem inconveniente, uma vez que a convenção assenta 
sobre o princip io de reciprocidade e na lei portugueza estão cla
ramente definidos quaes os indivíduos, que possam ser cabeça de 
cas~l e a nossa praxe tem admittido nomeação de pessoas em 
llluttas das condicões do Codirro Portuguez, se ampliasse o n. 3 
do t l . " ar · 7 nesta parte. · 

Em relação a esse mesmo ponto o senador Corrêa tocou ligei
ramente em uma questão que podia suscitar o paragrapho, podendo 
segundo elle, inferir-se das palavras "quando ha herdeiro maior e 
~resente na confrJrmidade das leis dos do us Estados, que deva ser 
Invent · · . . 

. anante >> que para verificar-se o caso sena mtster houvesse 
Untforrnidade na legislação de Portugal e do Braz i!, parecendo-lhe, 
p~ . . 

m, que outro_ era o pe1,1samento; que em cada um dos Estados 
o que se tem de .observar ara a legislação respectiva. . . ..... . 
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O ministro dos estrangeiros, em aparte, declarou que estava 
claro e não podia haver duvida sobre esse ponto. 

O mesmo senador reclamou tambem explicações quanto ao § 4. c, 

por lhe parecer que das palavras « qttando com os luwdei?·os ela nacio
nalúZade do finado conco?'?'em he?·deii'OS meno?·es, attse'ntes 01> incapazes 
dé dive?·sa ?Zacionaliclacle .•. " se poderia querer inferir que não se 
dá. o caso, quando com herdeiro da nacionalidade do finado con
corre ' 1naim· de diversa nacionalidade. 

A um aparte, apenas notado pelo tachigrapho, do Sr. barão de 
Cotegipe declarou-se o orador satisfeito, pois sempre acreditou, que 
a resposta seria a que dava o nobre ministro, mas queria que ficasse 
bem clara a coinpctencia, neste caso, do Juiz territorial. 

A disposição, porém, que sofrreu no senado mais acerba incre· 
paçüo ao negociador da convenção, o preclaro es tadista bar1'w de 
Cotegipe, foi a que dá attribuição ao consul para requ~rer a no
meação de tutor e impõe ao Juiz o deve r de conceder-ih' a. O distincto 
Sr. Visconde de Paranaguá. e o não menos distincto finado conselheiro 

Zacarias pronuncia-ram-se contra r.ssa estipulação, que no dizer do 
primeiro, fallando com a experier cia adquirida no exercício da 1.a 
Vara dos Orphãos da Côrte, onde o seu nome é ainda hoje pronun
ciado com o respeito e consideração devidos á.s suas elevadas quali
dades, violava abertamente a lei como fez sentir na sessão de n de 
Setembro de 1817 pela fórma seguinte : 

«Entretanto, pelo que diz res~eito ao Brazil a nossa l@gislação ftJi 
completamente posta de parte, foi violada; a mãi que pela O. Liv . 4.", 
T. 102, § 3. o tem a preferencia para ser tutora de seus filhos menores, 
comprovando os requisitos legaes, como é de estylo, para defer~r-se 
a tutella legitima, pela convenção é excluída. 

'' No art. 17 paragraph0 unico da convenção acha-se e!!tatuido que, 
havendo menores, o .consul póde requerer a nomeação de tutor que 

·· lhe será ' éoncedida. Não h a senão uma obrigação para o Juiz, que 

não fe'm neste caso o direito de escolha. Requerendo o consul ha 
· de ser tlltor forçosamente. Era melhor que a convenção estabele
~ssc logo que ha um tutor official, que esse tutor é o consul, não 
eó dos menores seus nacionaes, senão até dos mesmos brazUeiroe, 

\ 
\ 
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a quem se applique o . estado civil de seus pais de conformidade 
com a Lei de lO de Setembro de 1860. 

« Fôra isto mais logico, mais franco do que obrigar os Juizes 

a representar um papel pouco decoroso, conferir"lhe uma attribuição 
p;·o fó;·r;ut, pois não póde recusar a nomeação, que, diz .o artigo, 
será concedida. >> 

Mostrou o mPsmo illustrado parlamentar, referindo-se a uma nota 

do ministro portuguez que procedilra ao accordo interpretath o de 1867, 

que essa pretenção de serem os consules tutores era antiga, que deU& 

desistiu o representante do governo portuguez, insin uando, porém, 

~ue essa nomeação podia ser feita pela autoridade local, á vista das 

Indicações do consul. Não foi atLendido c teve de assignar o accordo. 

interpretativo. Na presente convensão, porém, o ministro dos estran- · 

geiros abriu mão de um direito reconhecido solemnemente pelos agent~s 
cstrangeiros, recuando de uma po:içãa que conquistam os á custa de 

tantos esforços patrioticos . Ponderou que a convenção com a Ingla-
terra d · . evem ter sido tomada por modelo, po1s que o seu autor, o 

nobre marcruez de S. Vicente 'aeixou resalvaão a esse respeito o 

nosso direito: «a nomeacão dos tutores, preceitúa o ;nemo?·andmn, 
é da competencia da autot~idade brazileira. )} 

Reconheceu, no entretanto, o orador que a convenção trouxe um 

tnelhoramento, que foi acabar com a administração conjuncta, mas foi 

Para dar lugar á partilha do leão, pois se pelo art. 16 estabeleceu-se 

a eompetencia exclusiva da autoridade consular e no art. 1.7 a da 

autoridade local, prescreveu-se logo no paragrapho unico que, havendo 

tnenores, o consul portuguez podia requerer c o Juiz devia conce- . 

der-lhe a nomeação de tutor ; portanto, já ba aqui um arremedo da 

administração commum, que, não pretende se repellisse, porque era 
urn fi 1 ·~ · sca de mais ; porém pelo art. 16 estabeleceu-se a. co-rupetencía 
exc] · ·· 

Ustva da autoridade consular e o J ui i naquelles 'casos nada tem 

que ver. Pelo art. 17 introduziu-se logo o· consul como tutor, ·quér 

haja executor testamentario, quér haja conjuge sobrevivênte, quér 
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não, preterindo assim o direito das mãis dos menores . E terminado 

o inventario e partilhas, os quinhões respectivos são arrecadados pelo 

consul, que bem póde dar-lhes o destino que quizer, sem termos o 

direito de intervir para saber qual a sua applicação, porque os con

sules não ficam obrigados a prestar contas : cessa toda intervenção da 

autoridade local! .. . 

Ainda acrescentou o honrado senador estas memoraveis palavras, 

em relação á disposição do artigo, qfle manda o funccionario consular 

arrecadar a quota hereditaria de seus representados feita a partilha: 

'' Fica entendido (diz a 2.a parte do art. 17) que finda a partilha 

e entregues os bens ao funccionario consular ou seu procurador, cessa 

a intervenção da autoridade local, salvo para os e[eitos de que trata 

a 2.a parte do art. 23, isto é, autorísação para vender os immoveis e 

autorisaçào que, pelos termos 'em que se acha concebido o artigo 

alludido,, parece que é obrigatoria, porque se diz ?'eqztisitará ; o consul 

não requer, não pede, ?'eqtlisita; é uma mera formalidade e se lhe 

ha de dar forçosamente a autorisação para vender os immoveis, e, 

apurada a fortuna dos menores, cess-a toda a intervenção da autoridade 

local. Que emprego vão ter esses haveres de subditos brazileiros, por

que elles o são? Nãs se Lratll sqmente da hypothese do art. 16; 

trata-se das hypotheses dos arts. 16 e 17 combinados com o art. 18 

da convenção, que manda fazer applicavel aos menores, filhos de 

sqQditos portu~uezes que tiverem nascido no Brazil, a condição civil 

d,e se~ pai. Essa fortuna, que no .(lm de alguns annos deve ser consi

deravel, principalmente aqu,i Ila capital do lmpe!'io, ql!e destig,o 

vª i ter?» 
cc O Sa. NUNES GoNÇALVES:- Q4,e garantia o(ferecem os consules? » 

cc O Sn. SARJ\IVA : - O consul portuguez no Rio de Janeiro vem a 

ser o quinto poder do Estado . l> 

cc O Sn. PARAl'iAGUÁ: - Que é das garantias? Que é da responsa 

bili~ade?_ ,Eu. ~á disse que é um tutor sui ge?te?'is, que . monopolisa 

para si~ ,~m de._trimen,to do~ orphãos, os pri"üegios gue todas _as leis 
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co~cedem a estes . Onde e que appl icaçào vai ter a fortuna dos orphãos! 
Ira, porventura, para o cofre dos orphãos, como manda a lei ? Será 
convertida em apolices da divida pubhca? :·a da disto. Naturalmente 
se lhe ha de dar um emprego em Portugal; esses ca pitaes , essas for 
tunas de brazileiros devem ser remetf .ias para a antiga metropole !. .. 

« Chegando á maioridade esse b ·azileiro que pela • Lei de 1860 
entra logo no exercício de todos os .eus direitos civis e políticos? 
Que acção tem contra o tutor pri vilE'giado? Onde e corno reclamará 
seus bens, sua fortuna? Ha de i; a Portu gal? na de constituir lá um 
yrocurador? Perante quem deve elle chamar o consul á contas? A 
JUtisdicção da autoridade local cessou desde que os quinhões foram 
entregues. " 

« O Sn. SARAIVA:- Realmente ... » 

• cc O SR. PARA AGUÁ:- Terminada a partilha cessa de então por 
dtante toda a intervenção do Juiz dos Orphãos; a convenção o declara 
expressamente ; portanto, constitue se o consul um tutor privilegiado 
que não tem de dar contas; esse menor chegando á maioridade e 
;~ndo que seus direi tos foram sacrificados, nem ao menos tem na 
orrna da lei o direito de restituição. >> 

cc O Sn. SARAIVA : - E' por isso que muitos Portuguezes se estão 
naturalisando Brazileiros. ,, 

cc O SR. PARANAGUÁ :-Fica sujeito á protecção de uma autoridade 
de origem estrangeira, que não póde offerecer mais garantia do que as 
aut ·d on adrs do paiz. , 

Nessa mesma sessão de li de Setembro, em resposta ao honrado 
senador pelo Piauhy, assim se exprimiu o Sr. Barão de ·Cotegipe 
~.0 tn aquella agudeza de engenho que, todos lhe reconhecem e ferti
Idade de recursos propria de tão adestrado parlamentar: 

1 
<< O illustrc senador em muitos pontos do seu discurso pareceu-me 

c audicar po r confundir o estado civil com o estado político dos me-
nores S . d · e h a o que possa ou deYa ; ser censurado, quando se trata 

0 
estado civil dos filhos de estrangeiros nascidos no Brazil, referir

se-ha , L . 
e a et de i860, mas nunca ás convenções, que reconheceram e 
tecutaram como deviam aquella lei. 

c. c.- 4 
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'' A Lei l:le 10 de Setembro de ] SuO na qual seja dito de passagem 
não tomei a menor parte, porque r:ão coznpareci ao senado, mas que 
aqui foi mu ito discut ida , tendo sido proposta em conscquencia de 
ser ios conílictos com div ersas nações estt·un geims, declara que o filho 
de pai estrangcil'o nascido no Brazi l, seguirá o csL:tdo civH de seu 

pai ... '' 

" O Sr. . V IscoNDE DE Mt:mrrM :- Pódc . " 

" O Sr. . BAnÃo DE CoTEGtPE :- · . . • pódc seguir o estado ci vil de 
seu pai . . . " 

cc O SR. PARANaGUÁ :- Durante a minoridadc. " 

cc O Sr,. B ARÃO DE CoTEGIPE: - . .. d ura nte a minor idade sem 
prejuizo de sua nacionalidade . " 

" Ouvi , Sr. Presidente, uma reclamação ao enunciar eu que a 
lei usa do termo se{J11irá, declarando-se-me que ella âiz pode1·á. Para 
mim é a mesma cousn , p01·que não se i que o menor possa ou não 
possa doclarar que segue o es tado ci1•il el o pai . " 

cc O SR. FrGUEII\A DE MELLO: - Apoiado . ,, .. 
cc O Sn. B.uü.o nz CoTEGIPE :- Portanto , o pode1·á ahi equivale, 

na minha opinião, ao segui1·á, e tanto assim que ainda não hom e 
qu em procurasse saber se o menor de quatro, cinco ou seis an nos 
desejal'a ou não seguir o estado civil de se u pal : isto é, da na
tureza . 

,, É, pois, um principio de nossa legislação que o menor segue o 

estatuto pessoal do pai . .. " 

" O Sr.. P.mANAGU • .í. :-Conforme os ajustes ; dL~ p ende de ajus tes. '' 

« O SR. [tiRÃO DE CoT.EGIPE :- E que emquanto não chega a 

maioridade não póde entrar na posse c exercício dos direitos de 
cidadflo h razi leiro ou op tar, como querem alguns, que se pra ti que. 

' ' Seja dito que a consequencia da .(.ei de 1860 na minha opi nião , 
é dar arbítrio ao brazileiro , que chega á maioridade, de declarar se 
pertence ou não á nacionalidade de seu pai. Isto não está na nossa Con

stitui ção sem duvida , mas ba do ser umu co nsequencia, talvez, do 

reconhecimento qu e a Lei de 1860 fez do estadl• civil do meno r.» 
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(( O Sr.. PARANAGu,l :- Não dá opção; fin<:la u minoridade, entrará 
lorro na po d d' . . . I . . o 'sse ·os 1retto5 CJVtS e po Jttco~ . >> 

« O Sn. BARÃO DE CorEGIPE :- Mas eu digo que a lei assim con
cebida dá COqJ-0 COnsequencia este resultado, q11e se observa em outras 
nações, que t.em a mesma dispos ição da Lei de 1860, como Portugal 
e a França no seu Qodigo civil. >> 

att' Estabelecidas estas pre miss::~s e feitas ainda outras considerações 
mentes á materia defendeu-se o digno ministro por esta fórrna : 

<< As leis que determinam o"modu por que devem as pessoas dos 
~enores e seus bens ser administrados niw inhibern, nem nunca 
lO] 'b' ' 11 1ram que a respeito dos estrangeiros se fizessem as concessões, 
que foram feitas nas convenções ~denunciadas e ria que se discuto . >> 

Pr Depois de uma breve intermpção som alcance para a questftp, 
oseguttt: 

• rr Ia eu dizendo que o nobre senador entendia isso contrario á 
lUdependencia do Poder Judiciario e ú liberdade, que devia ter o Jaiz. 
~lé.m das considerações, quo fiz a r~speito das disposições legues e~ 
~ttugal , e do que vigurava entre nos, tenho a observar que o Ju1z 

nao é, como o nobra senador suppõo, um moro instrumentt.> para 
nomear o consul tutor. Observe nobre senador os termos, em que 
está red igido o artigo e verá, que requer<Jr não é exigir : rc requererá 
ao Juiz ... » 

u O Sn. ZACAIUAS :- Requisitará. » 

<c O SR. BARÃO DE CoÚ.Gil'E:- a nomeacüo de um tutor ou curador 
que lhe será concedida. » " 

<r O SR. PARAJ:>!AGU.{ :- Lhe será concedida . » 

<r O SR. BAnÃo DE CoTEGlPiê :-Está visto que lhe será concedida, 
se 11 - · ao houver razões em co:ürario, que possam levar o J u1z a negar 
essa. nomeação.» 

<c O SR. NuNES GONÇ.\LVES:- ]~bom que fique isto cpnsignado. >l 

<c O Srt. B.~rtio DE CorEGll'E :- É o quo ficou assentado, senão no 
Pr_otocollo, ao menos quando se discutiu a convenção entre mim e o 
lll:nistr· ' . • o portuguez. » 

rr O SR. PAnANAGUÁ :-Por. isso cu disse, que convinhá que no 
ProtocoUo viesse isso. » 
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« O SR. BARÃo DE CoTEGIPE : - Reconhecemos no consul um 
direito, mas não um direito que não podesse ser apreciado pelo J uiz .. . » 

«O SR. NuNES GoNÇALVES :- Muito bem., 

<< O Sn. BAnÃo DE CGTEGIPE .. . porque o Juiz póde r ecusar a 

nomeação, qu ér por circ~msta nci as do menor, quér por circumstancias 
do proprio co nsul ; e tanto é ass im, que a nota citada pelo nobre se
nador já reconhecia, que , am cer tos rasos, o consul podia ser nomeado 

tutor dos menores . 

<< Cuhc, I•Ortanto, toda a argum en tação do illustre senador. que se 
fundava no pl esupposto de que era 0~1 rigatoria a nomeação, quaesquer 
que fossem as circumstancias do caso. " 

<<O SR. PARANAGUÁ:- O que é uma iniquidade; mas assim está. 
principalmente quan do diz r espeito á exclusão da mãi do menor 0 

da avó. » 

«O Sn. BARÃO DE CoTEGIPE: - Nest~ ponto seguimos de alguma 
fórma 11. norm a que nos foi indicada p elo nobre senador, da conve nção 

com a Inglate--rra, quando alli se declara que r e•.J.U!' rendo o consul a 
administração dos bens esta lhe será conced ida ; lhe será concedida 

positivamente; acrescen tando, porém, es ta convenção as seguintes 
palavras-co ] aquellas limitações q:Íe o sireito exigir . Assim tamhem 

quando se diz no art . 1'1 da convenção com Portugal, que o coosu1 
t·cque1'et·á e que se lhe concede1·á, já se vê que é com a limitação - ss 
julgar assim conveniente - aliás o artigo não diria - r equererá.» . 

« O Sn. P ARAN,\.GUÁ : - Em todo o caso é preciso uma declaração 

ou uma nota reversal. » · 

«O Sn. BARÃO DE CoTEGIPE:- Para que havemos de suscitar duvida 

no qul:l ainda não houve? A convenção vai se executan do sem con

flicto; quando apparccer, se apparecer, será occasião de resolvei-o. 

Já as convenções anteriores iam sendo exerutadas sem grandes emba

raços .. . » 

<<O Sn. ZACAR!AS: - Vão se colligando . » 

<<O Sn. ARÃO DE CoTEGIPE : - .. . e até creio que esta tambelll 

vai sendo assi m executada embora, como toda obra humana , tenha de 
ser interpretada por homens, que div ergem à e intelligencia e muitas 

vezes são levados por interesses contrarias. 
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<<O que, porém, ha de exacto no que disse o illustre senador a 
que a mãi neste caso é excl uída da tutela, isto é, que tendo o consul as 
~ualidades precisas para se( tutor, reconhecidas pelo Juiz, prefere 
a mãi. » 

· «O Sn. PARANAGUÁ : - Contra a lei. ,, 

«O Sn. BARÃO DE CoTEGIPE:- Contra a lei, não . 

«O SR. PARANAGUÁ:- O. L. 4.0 , T. 102, § 3.0 >> 

«O Sa. BARÃO DE CorEGIPE ~ -Contra a lf•i, não . >> 

«O Sa. PARANAGUÁ : - Contra o direito expresso portuguez, que 
nesta parte foi alterado, é verdade; lá se concede o poder paternal, 
que é mais do que tutela. » 

'' O Sn. BARÃO DE CorEGIPE : -A lei não reconhece de direito a 
mãi corno tutora dos filhos . » 

<cO S!\. PARANAGUÁ dá um aparte . » 

<<O Sa. BARÃO DE CoTEGIPE: -Tutela legitima é muito differente 
de tutela paternal ou de avó. n 

<< O SR. F. O erA VIANO : - É um di rei to. » 

<<O Su. PAR.o~.NAGUÁ: -Vem por lei, não vem por nomeação . » 

<<O Sn.. BARÃO DE CoTEGIPE : - Neste ponto devo ainda notar ao 
nobre senador, trata-se do individuo que segue o estado ~ivil de seu 
Pai, não brazileiro, mas estrangeiro : a questão deve ser encarada 
debaixo deste ponto de vista. Em uma das bases, que me foram dadas 
c?ruo instl'Ucções para negociaçii o das convenções, vê- e uma dispo
Sição que muito se assemelha ao que se acha estabelecido no art. 17 da 
convenção com Portugal. 

«Tratando-se ahi de autorisa-;ões que devem ter os co:~ sules, diz-se 
qne urna dellas consistirá em sror elle competente parr, administrar 
e liquidar as suc.cessões dos subdi tos de sua nação, ain Ja quando os 
h_erdeiros sejam menores, nascidvs no Brazil, ou incap -1zes , em re
Ciprocidade da faculdade que têm os consules brazileiro · nos paizes 
etn que exercerem jurisdicção de administrar c liquidar as successões 
etn identicas circumstancias. 
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«Ainda ahi se diz que, na hypoLbesc do§ 4." se houver vi uva brazi 
leira de origem (eis aqui o ponLo sobre que recallCm especialmente as 

observações do i Ilustre senador) herdeiros ou outras pessoas, que 
d evem rcp rcsc11tar a heronçn, o agente consu lar inLerv irú na sua arre
cadação c administração, uoicnmenLe na qualidade de tutor ou Clll'ador 
dnquelles cujos intcresses~lhe cumpre zelar. Estas disposi~ões foram 
conservadas com uma redacção difTercilte no artigo citado pelo illustre 
senador; isto é, concede-se a intcnenção dos coosules, ainda mesmo 
na hypothese do terem nascido no Bt·~·lil os filhos de P ortuguezes, como 
tambem havendo viuvas de origem brazileira, os consulcs podem ser 
cllamados a representar os interesses dos menores ou incapazes portu
guezes, como tutores, como curadores . 

(( Sr. Presidente foi este o ponto capital do discurso do nobre 
senador em re [ercncia ás comrençõcs . Não vi que elle censurasse ou
tras disposições ; antes com a jusLcza de seu espirito, disse qu~ em 
muitos pontos ellas haviam melh:>rarto, mas que só neste tinha peio
rado . Entendo que nada houve que fizesse pciorar a condição dos que 
nasceram no JJrazil de pais est rangeiros . » 

Nl10 se satisfez, porém , o illustt·ado Sr. conselheiro Zacarias com 
esta explicação e na sessão de 18 d& Setembro declarou que não vinha 
á tribuna para reforçar o discurso do Sr. conselheiro Par;maguit, mas 
para protestar solemnemcnLe contra a intcrpretaç~lO dada pelo Sr. mi
nistro da Fazenda , expressando-se pela seguinte fórma : 

{( A questão formulada pelo nobre senador do Piauhy é esta: os 
juizes territoriaes são uu não obrigados a nomear tutor o agente coo~ 

sular que o requerer, que o quizer ser? S . Ex. , atacou a disposição por 

tornar o magi s~rado um instru.mento na presença do agente consular. 

c( A objecção foi tão fulminante que o nobre min istro perturbado 
um pouco na presença de uma considcr<~ção que convence a todos, 
disse : (<Não se entende assim a disposição; não é obrigatoria, nell1 
o juiz é instrumento do agente consular. Essa proposição dm·e ser 
entend ida em Lermos hnb cis. n E quando S. :Ex., deu est~;t explica~ 

ção o nobre senador pelo Piauhy respondeu-lhe : ((Se é isto exaclO 
vem a proposito a declaração» porque o honrado senador entendia 
o contrario, isto é, que o requerimento do consul equivalia a sua 
norneaçfto forçadn . 
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« A explicação do nobre ministro, como se vê, fo i diametral
mente opposta. S. E:c, disse qnc deve-se entender em termos ha
beis, quer dizer que o Juiz pó de recusar, que nem todo o requerimento 
do consul declarando querer ser tutor, ha de ser deferido. Mns não , 
não é essa a disposiçüo ela cotwençiio, bellamente interpretada pelo 
nobre senador elo Piauhy. Por ora segundo o teo r dessa disposição o 
dous de púos é o Juiz , c o consul é o pode r, que acha conveniente ser 
tutur de taes orphãos brazilciros, cujo pai portugucz falleccr, quando 
0 consul requerer ha de ser deferido ; é o poder na presença de um 
autom nto que é o Juiz . 

q Houve ou tro ponto do discurw do nobre senador pelo Piauhy 
em que o nobre ex-min istro de estrangei ros viu-se apertado. Foi a 
respeito do destino do dinheiro dos orphãos, filhos de portuguez 
Casado com brazileira.' 

« Segundo a convenção, isto é, segundo sE'u espírito e letra, 
d.epois de feita a partilha , exclue toda a competencia .dc no~sas auto
l'tdades e manda o dinheiro para seu paiz.» 

«O Sn. PARANAGUÁ: - « Ct~ssa diz o artigo a in tervenção da 
autoridade locaL>> 

<:O Sn.. ZACA!I.IAS: - Obsefl;a que n convençüo não diz pala na 
a respeito do destino dos mcnorcf., nem de seu dinheiro . Dias o nobre 
ex-ministro de estrangeiros declarou que o dinheiro póde ir pnra Por
tugal, c pa ra defender esse lidado de causas, allc~ou qLIC a boa fé do 
governo portugucz c sua soh·abilidnde eram incontestaveis. 

« Poder-se-hia replicar que a boa fé e a solrabilidade do governo 
brazileiro tambem sito íncontest1tvcis; mas basta considerar que os 
lllenores nascidos no Brazil, segundo a ConsUuiçüo, são brnzi ieiros, 
et~bora se lhes appliqtte o estatu to pessoal de ~cu pa i, declarando a 
let que na maioridade elles serão considerados brazilei ros em todo o 
sentido. A applicaçüo do c~tatuto pessoal é çrovisoria, está depeu
dente ela linc vontade do brazileiro, logo quo chega u idadü Lle ma ni
fostal-a ; vigora nl6 essa época ; c será r(lzoavel, só por causa desse 
Pruvisorio, mandar-se para Portugal o dinheiro quo pnrtcucn ao orphrto 
lllenor, quo tem em seu favor o {acto de ter nast:ido no llrazi!, que tem 
ern seu faYor n Constituição, que não perde a qualidad'3 de brazileiro, 
declarada pela CoustiLuição e pela Lei de 10 de Seten1bro de :!.860? >l 
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<<O SR. F. OcTAVIANO:- Porque não tem solvabilidade o governo 
brazileiro .. . >> 

<<O SR. ZACARIAS : - Ora, o Brazil até hoje tem primado pela 
bCHI. fé com que ha cumprido seus contract'os, ( Apoz'atlos.) Não duvida 

e orador que nas mesmas condi ções esteja o governo portuguez ; não 
contesta que o estatuto pessoal portuguez applique-se ao m enor; mas 
se es te menor aos 21 annos póde declarar que quer ser brazileiro, não 
ha razão para que seus bens deixem de estar no Brazil, a que elle está 
preso pelo laço da nacional idade. 

« l\lfas isto que é um erro na sua 'manifestação pecuniaria é con
sequencia da lesão que armou o consul do direito de dizer a qualquer 
Juiz de Orphãos, seja Antonio Marcellino Nunes Gonçalves ou João 
Lustosa da Cunha Paranaguá; ''Quero ser tutor; nomeie-me.» Uma 
cousa prend~::-se, é consequencia da outra. Quando se nomeou tutor 
o consul e quando se disse que, terminada à partilha, estava acabada 
a competencia territo rial, foi para isso , para o dinheiro viajar livre
mente.» 

A estas obj ecções cuja impor tancia e alcance não é licito des
conhecer e que demonstn'vam a um tempo conhecimento da nossa 
legislação e interesse pela dignidade nacional, r espondeu o ministro 
da fazenda na sessão de 8 de s .' temhro , do modo como se segne : 

(( o principio adaptado nilo sómente pelas convenções mas pela 
pratica das nações civilisadas c aclmittido pelo direito das gentes é 
que e filho segue a condição, o estudo civil do pai; que o consul, se 
o ha, é o protector nato e offi.c ial desses indiv.iduos, que alú habitam 
9 quando morrem, de seus filho::;; que a arrecadação dos bens do 
estrangeiro é confiada a seu consul, salv.o havendo convenção em 
contrario, ou dando-se reciprocidade no paiz do fallecido. Por notas, por 
accordos, sem ter'em a solemnid.\de de um tratado, ou de uma conven
ção, mesmo por leis e regulamentos interiores, os Estados têm feito taes 

concessões. 
« Abram-se as collecções de convenções consulares, que hoje são 

numerosas entre quasi todos os paizes, mesmo os mais poderosos, como 

a Russia com a Italia, a ltalia com o Perú, a França com o Perú, 
com o Chile, f.' tc., e ahi ver-se-ha estabelecido o mesmo principio, 
que se acha na nossa convenção, isto é, protecção do estrangeiro 
por seu respectivo consul, arrecadações dos bens tambem por elle. 
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tt Se o estrangeiro tem outros herdeiros no paiz, que não os de 
sua nacionalidade, os casos estão prevenidos e a autoridade local in
tervem. Abertura dé testamento, nullidade de testamento, di vidas, 
reconhecimento de herdeiros, partilhas, t udo isto que é proprio da 
auteridade territorial está na convencão. Porque se ha de estranhar, 
pois, que o filho do subdito porturru~z, que segue o estado civil de 
hu · 0 

pn,, tenha durante a minoridade a protecção de seu consul! 
. (( Mas, diz-se: « E' brazileiro », Não questiono, é brazilair0; 

porem, emquan to for menor, em virtude da Lei de 1860, o que já foi 
concedido na interpretacão das • con1rencões de 1863, elle segue o 
estad · · • · · . 
d ° CIVil de seu pai. E' m~o, é inconveniente.? eu não fiz mais 

0 
que reconhecer uma lei, do que seguir o que estlll'a · estabelecido. 

s ~ Se isto é censuravel, se não fo i. attendi.da a dignidade do paiz, 
: nao se consultaram · os interesses do Brazil, vá a quem toca e 

nao a. mim. 

t «~Ias porque ha de permittir-se que o consul remetta para Por
ugal, ou dê outro ·destino aos bens que arrecada do menor que segue 

a condicão d · d.t · e seu pat? O thesouro do llrazil não tem tanto cre 1 o 
~uanto póde ter o thesouro de Portugal? Não é isto uma provocação 

f que esses brazileiros adaptem a nacionalidade portugueza, quando 
orem r· · l " ec amar suas hl"rancas? 

(( Sr. Presidente, est; não é a questão. Pergunto eu aos nobres 
senadores . B . .. d . . · se um portuguez que vem ao raztl, e aqut a qumr uma 
grau_de fortuna, vindo a fallecer, deixando filhos menores portuguezes 
nasctdos . -
v em Portugal, a arrccadacão da heranca amda que nao hou-
esse a _ • . • _ . 

convençao acLual ou as antel'lores era ou nao exclustva do 
consul? ' ' n~ Ellc arrecadaYa, administrava e liquidava a herança e porque 

ao Vos h . 
ave1s de oppôr a isto tambem . » 

t< O Sa. ZACAl\IAS :- Não, ahi não ha preterição .>> 

ac ittt 
0 ·sa. BARÃo DE CoTEGLPE: - Pois bem, ahi não ha preterição, 

e_ 0 a confissão. >> 

t< 
0 Sa. ZACARIAS :-Não ha confissão . >> 

<( O Sa n - N · -de ·· • · ARAO DE COTEGIPE ;- ão ha pretel'lçao 
co usa nenhuma. >> 

de interesses, 

~ O Sa. ZACARIAS :- Não é eBsa a qu.estão. >> 
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-----------------------
I< SR . BAnÃo DE CoTEGIPE :-Se durante a minoridade, o filho de 

portuguez ·nascido no Braz i! es[:á em relação ao estado civil , nas 
mesmas condições como ~c nasccs5e em paiz estrangeiro, a argumen
tação é a mesma. '' 

" O Sn. F. OcTAVIANO :- Não ap oiado: ,,. 

" O Sr. . l<'roumnA DE f:IELLO :- Apoiado . » 

<< O Sn. BAnÃo DE CoTE GIJ:'E :-Isto é logico. n 

cc O Sr.. ZACARJAS :- Euti'to V. Ex. admitte o mou tom? Diz : -.E' 
logico." 

'' O Sn . BARÃO JJE CoTEGrll'E :-Parece-me logico . Está no mes mo 
caso qne quando nã13 intel'l'ern outros intC' ress~s na hera nça . Ist.o 
quanto aos bens ; mas devo, acreditar que os nobres senadores não 
t êm tanta aLteução aos bens, senão ~o r causa das pessoas. » · 

cc O Sr . SARAI VA :- Seguramente.'' 

cc O Sr. BARÃO DE CoTEGIPE :- Se nfto fosse por julgarem sub dito 
brazi leiro os nascidos de pai portuguez no Brazil, os nobres senadores 
não mclamariam, quanto á tutela e muito menos quanto aos bens. 1\ias, 
qualquer que srju o sentido que deem á Lei de 1860, quaesquer qtte 
sejam as razões de convcnienci:.t pa 'fa que se r:E10 proceda do modo que 
a convenção indico u, o crue é certo, Sr . Presidente, é que nüo se pÓde 
apresentar, ou até agora não vi que se ap resentassE\ um argumenbO 
juridioo , que co o trllriasse aquillo 'quo es tá na convenç.r;o . » 

' ' 
cc O Sn . FicuErnA DE IliELT,CJ: - ÁfJOÍnl~O. » 

« O Sn. SAUAIVA: - Não apoindo. » 

<( O Sn. FI GUEIRA DE MELLO : - l sto €; exacto . » 

cc O SR. llAltÃO DE CoTEGirE: - Se o in teresse estrangeiro é que 
dictou a regra para a int r.n'ençiio do consul. vejamos o caso de que 
tratou es pecialmente o nobre senador pelo Piauhy . 

cc A hypoLhesfl é a seguinte : 
« Dcclarn-s(q uo a hcrnnça em que !Jou,·or cabeça de casal ou 

herdei ro, que possa sr r invenl.arinnl.e scrft. de exclusiva comp et eucia 
das autoridades Iocaes, ainda mesmo que ex.ista interessado es tra ngei ro, 
menor ou incapaz, vantagem que não tí nhamos nas convenções ante
riOi'es, como já disse . 
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<< Ora succede, por exemplo, que na herança existem interessados 
subditos brazilciros maiores ou menores e portuguezcs menores, in
capazes ou ausentes. 

« Nesse cas0 confere-se á autoridade local o direito dü inventa riar 
e r · IC{Uidar a herança, de fazer n partilha, de proceder emfim a todos 
os actos judiciacs permittidos pelas nossas leis. l\Ias ha o menor íllho 
de estrangeiro, que, pelas con•encões anteriorl?s, pela regra adaptada 
em t • odos os Estados, pela regra seguida nos nossos regulamentos e 
convcn 0 - d b . oes, e1re ser cullocado., tanto em sua pessoa como em seus 
ens, sob a administração do consul. O que deve então fazer o J tliz? 

« A herança, diz a conrenção, é entregue ao consul ; mas, desde 
iue é entreg~e a auLoridad.; local, ~ada mais tem qu_e ver c~m- clla. 

Para que t erw, 5enhores , se não Jw mteresse de subdlLos braztlciros? » 

. « O Sn . PAlLINAcu.{ : - Pois esses menores não podem ser bra-
z!leiros? » 

« O Sn. F. OcTAV!ANO :-Está argumentando em outra hypothese.» 

1 « O S11.. BAnÃo DE CoTEGtrE: ·-Se não ha interesse, porque razão 
la dr. o J ui· · • · · b · d' · d t t · z eontmunt· a ter mgerencta so re esse m JYL uo, an o em 
relac-

_ao a seus bens como em relgção a sua pessoa. 

t . « Então nesse caso, diz a convenção, o paiz abrirá mão, não 
era mais nada com a heranca ; li l'l'a-se dessa responsabilidade, 

entrega-se a quem de direito, a~ consul, que será nomeado tutor. 

« Talvez fosse ulil dizer: - Salvo dando-se alguma razão, que 
contrarie ·1 · D a protecção devida tanto ao estrangeiro, corno ao brazt erro. 

este ponto trarei depois . 

« Na hypothese que eu flguro, qual o inconvenir.nte que ha em o 
consul seja nomeado tutor? Em que se contraria a dignidade nacional? 

.
1 

« Se pelas concessões dos governos anteriores tão elogiadas pelo 
ll ustre se d . · . na or pelo Piauhy, se rccommendava aos JUizes que pre-
ferissem c E os consules em casos tnes, e um parecer do onsclho da 

stado enunciado por conselheiros insuspeitos {todos o süo, mas 
Clll.Gm esses ainda mais para os nobres senadores) de sacrificar 
a di ·d . . 

gn1 ade nac!Onal, se dizia que em casos taes os consulcs senam 
~omeados tutores; como se póde dizer agora que dahi re;,ultam tantos 
lncon venientes? 
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« A questão, pois, cifra-se no seguinte : 

cc E' ou não obrigatoria para _o Juiz a nomeação do consul para 
tutor? » 

c< O SR.. F. OcrAVIANO : -Essa é a questão e eu aceitei. » 

c< O Sn. BA.RJ.o DE CoTEGIPE: - E u declarei, Sr. presidente, que não 
em protocollos, mas em explicações verbaes na oceasião da cele
bração da convenção co"m o ministro portuguez aquellas expressões 
indicavam uma preferencia e não uma obrigação absoluta . Como 
negociador da convenção e como m~nistro de estrangeiros, que entã0 .. 
era, eu tenho direito de interpretar es·ta negociação, sem ser isto 
uma retratação, como affirmou o uobre senador. (Apoictdos .) Se o 

nob re senador é tão cioso da dignidadcl nacional o seu dever, des
culpe-me dizel-o, em ·vir em meu soccorro e declarar: - Não está 
claro , "mas aceito a explicação e cumpre sustentai-a . ( Apo·iados. ) 

« Ao contrario disto, S. Ex. levanta-se contra mim com uma 
in.dignação, que magoou-me: 

« Retratação de momento, retratação tão leviana, tão faci l, 
quanto foi a assignatura. <<Haveis de ser obrigado; Portugal tem 
o direito de exigir que assim se execute a convenção, e até foi 
buscar na ConstiLuição argumentoS! de paridarte, que nada tem com 
a questão para mostrar que o- ?'eqt~e?'e?·ci - junto ao - concede?·á -:
não oiTerece, ao Juiz a menor áança de ser um instrumento do 
consul, e acrescentou que, a dar-se a mesma interpretação, o consul 
seria um instrumento do Juiz. 

cc Ora, senhores, o nosso espirito de opposição ao governo ou 
ás pessoas não deve chegar ao ponto de sacrificarmos um interesse 
tão grande, ao desejl) de rebai xar a um adversario, como me rPbaixou 
o nobre senador. Verdade é que ell e deu- me por inutil. Sim, as 
forças vão se extinguindo, mas o brio não, · e eu tenho bastante 
para não sacrificar os ·interesses do meu paiz a qualquer consideração, 
quanto mais- não sei a r1ue consideração para com o ministro por~ 
tuguez, ou para com P ortugal. (/if1•ito uem.) Posso errar; o não 
errar é privilegio de outros, meu não ... " 

c< O SR. FIGUEIRA. DE MELLO : - E1'?'l'WC humam~m est. » 

cc O 811.. •BAnia DE Co·rEGIPE : -Mas quando errar, confessarei o 
meu erro, e direi.: -peccavi -. Nisto não procederei como outros 
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que, não obstante serem mais rPligiosos do que eu, errando, não 
dizem- pecca·vi = (?'iso,l ao contrario, esforçam-se p or mostrar que 
0 erro fo(vir Lude. 

. « Sr. Presidente, procure o nobr& senador as intrc p~·etações que 
qUJzer, dê-lhes o geito que o ~e u Lal ent•l, e a sua dialectica, a sua 
gymnastica da palavra podem su:;gerir-lhe para combater a inter
Pretação, que cu dou : poderá dizer que a redacção é obscura., 
qu.e presta-se a sentidos differeutes, mas não póde di zer que é 

evtdente, que é fó ra de toda a. duvida, que é uma retratação. 
<< Já eu declarei o e~pirito com que assignei e a explicaçiio verbal 

q~e tive com o ministro . Se acaso o nobre senador para acreditar na 
mlDba palavra precisa de protocollo, outros de certo não precisam •.. » 

<< O Sn. JuNQUEII\A: - Apoiado . >> 

« O Sn. BAnÃo DE CoTEGIPE : -E estou certo de que o Sr. 
conselheiro Mathias de Carvalho jámais deixará de concordar com 
~quiUo, que araho de proferir aqui. O meu discurso de hontem será 
lll)presso, o de hoje tambP.m; e naturalmente o governo portugue1; 
exigirá explir.ações do Sr. Mntbias de Carvalho, e espero que ell as 
ser-

ao em tudo conformes áquellas que acabo de dar ao senado. 
<< Devo, Sr. Presidente, dealarat· nesta occasião qu e não res

POndo 'por extractos de meus discursos, não os revejo e é difficíl que 
se tome · ' · ·t sempre o pensamento do orador, que mu!las vezes e SUJO! o 
~ erros invo luntarios. E' as3im que vem no Jo1·nal do Commercio 

aver eu dito que essa minha interpretação constava do protocollo, 
quando tal co usa eu não disse. >> 

<< O SR. ZA.CARIAS: - É exacto; não 'disse . >> 

cc O Sn. F. 0CTAVIANO :- Não disse; todos nós ou'l"imos. » 

<c O Sn. BARÃO DE CoTEGIPE :-- Eu disse que Dão houve pro
tocolto. ,, 

« O SR. F. OcTAVIANO: - Exactamente. » 

<< O Sn. ZACARIAS : - Nem w cltei essa parte ; sómente citei 
a Parte em que se referia ser voluutnria a nomeaçào do consul 
Por Parte do Juiz e não obrigatorin. » 

se .« O Sn.. BAR..io DE CoTEGIPE: -Vejamos como póde o consul 
r Instrumento do Juiz ou o Juiz instrumento do con~ul. 
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<< Acredito que é ta nto do interesse dos consules como das nossas 
autoridades executar as ieis e regulamentos em harmonia, pro.cu
rando evitar c:'onflictos : os consu1es tem nüste g rande interesse e a 
autoridade local pela sua dignidade propria deve tambem faciliLar 
em vez de empecer essas boas relações internacionaes . 

« O ciume da indcpendencia do pod er judicial fique de lado, fique 
tambem de lado essas susceptibilidades, quando se tem de executar 
actos internacionaes. 

<<· Os juizes não são competentes para interpretar o sentido das 
convenções e sim o proprio go1'erno discutindo com o governo estran
geiro, dado que haja motivo do dt1vida. 

cc 1\'las, do certa época a esta parte tenho estranhado o pod.,r 
judicial do meu paiz ; parece que a sua tcndencia é o tornar-se 
superior a todos os outros poderes . ( AJioiados e ?'eclwrnações.) 

cc Até se tem dito que o executil·o se lhe deve mostrar submisso 
parecendo que se quer crear em nosso paiz uma entid:J.de igual aos 
antigos parlamentos da Fi·ança . (Reclamações .) 

cc O poder j tldicial tem attribuiçües suas; mas eft modzt& i?~ ?'obz~s. 

cc Torno, porém, ao que dizia. 

« Se o interesse dos consules e das autoritlades consiste em exe

cuta r as convenções do ·modo que nüo suscite conflictos, é claro que 
não compete á autoridade judicial por si resolver o que esta fóra 
de suas attribuiçües. No assnmpto não tom de excc4tar leis do paiz, 
tem de cumprir disposições constitu.cionaes. Sendo assim pódc con
cluir-se que · o interesse do consul não está em ser tutor de todoS 
os orpbãos que existem em seu districto; o que tambem não é inte
resse do juiz ex.cluir o consu1 de ser tutor posto que digno de des~ 

empenhar o encargo. 

<< A convenção pó de ser ex e cu ta da sem ofi'ensa do juiz e seJll 
offensa elo consul ; do juiz, pois que como jú fiz ver, os termos e 
o sentido do arti go não permittern concluir-se que elle se torne uJ1'l 
in strumento do consul, porque nii.Q é de crer que o juiz por ca~ 

pricho, ou qualquer outro sentimento menos nobre, o exclua da 
I tutela. Ora, o nobre senador disse:- como sem injuria ao consul 

que é um homem capaz, hones to, escolhido pelo seu governo sa 

ha de negar a tutela r equerida p'or elle? 
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« l\fas, Sr. presidente ; a hypolhese cede ;i realidad~: pó de haver 
casos em que, sem desar para o consu!, a tutela lhe deva ser 
n~gada (apoiados) , porqu·~ o juiz póde convencer-se de que o oonsu 
nao é apto para t.utor de um certo orphão. 

'' O St\. ZACARIA.S : - Não pó de. '' 

« O SR. BAn,i.o DE Cor.ECIPE : - Póde, é . uma faculdade sua. >> 

" O Su. ZAcAm As:- Não a .tem o juiz. i' 

" O Stt. 13 .>nÃ.o DE CorEGIPE : -Não me faça voltar atrás. » 

'' O SR. Z AC ,IRIAS :- O juiz não pódo recusar, ha de despachar, 
Permitta que lhe diga, que isto é evidente, embora nrto goste deste 
tom.,, 

(( O SR . BA nÃo DE ÇorEGIPE : - Pois quero ver se o nobre se
~ador pelo Piauhy, quando dei.,at• o senado e tomar a vara, ha 
e execuLar o que o "ovcrno declara, ou que diz o nobre senador 

Pela Bahia. )) 

cc O Sn. ZAcAmAs : - .Ha de fazer o que diz a convenção. " . ., 
cc O SR. ÜCTAY1ANO : - Ha de aceitar a declaração de V. Ex. » 

d . <c O Sn.['BAnÃo DE Co rEGIPE : - Está claro, ha de aceitar, não· pó de 
en:ar de proceder assim. ,, 

f 
cc O Sn. PARANAGUÁ: - Aqui cabe-me censurar a convenção, lá 

ar · 
Bl aquillo que entender em minha consciencia. >> 

((o· SR. ZACARIAS : - Obscura ·está a explicação . )) 

'' O ::,n. BARÃO DE CoTEGlPE : - Es tá obscura? >> 

d "O SR. PAUA"ucu.í.: - A interpretacão doutrinal esta por forca hei 
e dar.>> • • 

" O Sa~ B ,u\ÃO DE CoTEGIPil : -Mas v amas á outra hypothese 
que d . 

c nenh um modo é desa1rosa aos consules. Supponha V. Ex:. 
~~eh _o r.onsul, apesar de muito capaz não tem familia, que· os 
de~ ~os de que deva ser tutor, são moças que não possam estar 

alxo d.e sua guarda. 



64 O LIVRO DAS CONVENÇÕES CONSULARES 

Art. 18. Aos menores filhos de subdito portuguez nas

cidos no Brazil será applicado o estado civil de seu pai , 

até a sua maior idade nos termos da Lei de 10 de Setembro 

de 1860, para os effeitos do que é estipulado na presente 

convençio. Reciprocamente os funccionarios consulares 

brazileiros em Portugal arrecadari:io e administrarã.o as 

heranças de seus compatriotas, quando se verificar a hy.:. 

pothese do n. 2 do art. 16, ou :,·epresell.tarão os menores 

Neste caso o j u~z dos orphãos póde deixar de nomear o consul , 
faz endo-lhe ver esse inconveniente . 

«O SR. ZACARIAS: - Mediante persuação. E' perigo da convenção 
pôr moças na casa do consul. » 

Foi naturalmente no intuito de obviar difficuldades previstas na 
discussão que acabamos de trasladar em sua maior parte, que se 
e>:pediu pelo Ministerio da Justiç~ sob n. 515, em data de 30 de 
~ovembro de 18'77 o seguinte aviso circular aos presidentes de 
província. 

lllm . e E:x:m. Sr .- Na conformidade do Aviso do M.inisterio dos 
Negocias Estrangeiros de 26 do corrente sob n. 25 declaro a V. Ex. 
que devem ser observadas as seguintes r egras com referencia á. Con
venção consular de 25 de Fevereiro de 1876 : 

La tlavendo duvida a respeito da nacionalidade do pai fall ecido, 
ao Juiz compete nomear tutor, ainda quando haja petição do Agente 
Consula r fundado em presumpções. A questão de nacionalidade é 

preli~inar e exige prov:a feita. 

2.a Se a nomeação do tutor já. está feita não a póde invalidar 
o pedido superveniente do .Agente Cons.Ilar. Se este demora-se em 
requerer, a si o impute. 

3.• Cumpre t1ão confundir o estado civil tempo?'a?'io dos menores 
filhos de estrangeiros nascidos no Biazil , com a nacionalidade pet·ma
nmte delles. 
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filhos de brazileiro fallecido na fórma do paragrapho unico 
do art. 17. (22) 

A Lei de 10 de Setembro de 1860 que permittiu a applicação do 
estado civil do pai aos menores em taes condições, deve ser observada 
em relação aos menores filhos de portuguez, por força do art. 18 da 
Convenção Consular. 

4 -• Ao Poder Judiciario falta competencia para restringir, am
Pliar, declarar ou modificar por qualquer fórma o que se acha solem
nemente estipulado por ajustes internacionaes; devendo as duvidas 
occurrentes ser trazidas ao Governo Imperial. 

O que V. Ex. fará constar aos Juizes e Tribunaes, lembrando
lhes a conveniencia de se evitarem conflictos e reclamacões interna-
cionaes. · 

(22) Disposicão semelhante continha o Accordo Interpretativo de 
21 de Agosto de ÍS67 § 2, n. 4. 

Este artigo prende-se á disposição do art. 1'1 paragrapho unico, e 
da Lei de 1860 tirou argumento o Sr. Barão de Cotegipe para sustentar 
no senado o direito, que tinha o funccionario consular para requerer a 
~omea,ção de .tutor dos menores filhos de seus nacionaes. .Deixou 

em a perceber o illustre senador que, se estivesse presente á sessão 
~lll ~ue se discutiu aquella lei, não teria· ella o seu voto; mas, tal com~ 
/VIa sido promulgada, a consequencia era investir os consules da qua
tldade de tutores dos menores, que não eram brazileiros, mas por_ 
uguezes. 

S « Reconhecido, disse aquelle estadista, na sessão de 18 de 
etembro que o filho durante a sua minoridade segue o estado eini 

do Pai, a consequencia logica, infallivel, é que em relação á sua 
Pessoa e aos seus bens ha de ser re

0
<>ido como se fosse estrangeiro p ' , 

t orque seu pai era estrangeiro. A representação destes direitos resul-
antes da nacionalidade do pai é que se attribue ao consul. 

c «Discordando sobre a ~isposição identica da convenção anterior 
onclu.iu, que o filho menor de pai portuguez seguindo a condição deste 

c. c.- G 
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sendo considerado estrangeiro para os effeitos civis, pois que de outros 
não se trata, a arrecadação de bens não podia deixar de ser attribuida 
aos consules. Estabelecem-se direitos, declarou S. Ex. que se acham 
na convenção anterior; a esse respeito não houve a menor innovação, 
porquanto o acordo interpretativo com Portugal e a França já esta~ 
belecia a mesma disposição. (Apoiados.) >> 

A Lei n. 109ü de 10 de ::,etembro de 1860 dispõe o seguinte: 

«Art. 1. o O direito, que regula no Brazil o estado civil dos estran~ 
geiros abi residentes, sem ser por serviço de sua nação, poderá tambem 
ser applicado ao estado civil dos filhos desses mesmos estrangeiros 
nascidos no Imperio, durante a minoridade sómentc e sem prejuízo da 
nacionalidade reconhecida pelo art. 6:0 da Constituição. Logo que estes 
filhos chegarem á maioridi!.de, entrarão no exercício dos direltos de 
cidadãos brazileiros sujeitos ás respectivas obrigações nil. fórma da 
Constituição e das leis . . 

Art. 2. 0 A estrangeira que casar com brazileiro, seguirá a con
dição do marido, e semelhantemente a brazileira, que casar com estran· 
geiro, seguirá a condição deste. Se a brazileira enviuvar, recobrará a 
sua condição brazileira, uma voz q~e declare que quer :ficil.r domiciliada 
no Imperio. >> 

O douto 1\'Iarquez de S. Vicente pensa que esta lei nfto tem 
a precisa clareza, e não resolve bem as questões que se queria re
solver, dando pelo contrario lugar a duvidas e continuará a dar. 
Tratando de estt1dar o fundamento da nacionalidade pelo lugar do 
nascimento, elle accentuou ainda mais a sua opinião por estas me

moraveis palavras : 
«Em vez daquella re solução (a de 1860) dever-se-bia ter ado

ptado uma lei justa e franca; nada de idéas mesquinhas ou 
egoístas ; não é por ahi que as nações conquistam nobremente sua 
população, riqueza e poder. P atria é a realidade dos vínculos ruo
raos, das affeições que geram o patriotismo e produzem os gloriosos 

sacrificios e não a terra ou vinculas materiaes, involuntarlos e coactos. 
E' .preciso olvidar o que é a patria, f>ara querer ter compatriotas 

quo a desdenham ou depreciam. 
«Hoje que não póde dominar senão o principio intelligente 

d\l sobel·o.nia1 da liherdade di~ associa~ão volitica, dos direito5 
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do homem, este não póde mais ser fructo da terra em que nasceu; 
esta é o accessorio, elle a entidade principal. 
t cc ~· sem duvida gene_roso e político dar aos filhos dos es• 
range1ros nascidos na terra dos 13 razileiros os direitos de cidadão 

nato, quando chegando á maioridade declaram que amam a sociedade a 
~uem essa terra pertence, mas evidentemente não & generoso impôr 
lsso contra sua vontacie . 

d cc ~amo já no tamos, este assumpto não constitue questão s9 
0

. cod1go civil ou ;político, não ba-sta mostrai-o ás nações eBtratl'
g.eJras para que elias se resignem, é questão de direito intern!a
CJonai; no caso de uma lucta não. iremos combater armados com 
os volumes das leis civis. Um tal princi pio só póde prevalecer 
ia r. força de retorsão. {Vide JJ i1·eito int . p?·iv . pelo Dr. José Au.-
0010 Pimenta Bueno, Cap. 2.0 Secção z.a § l.o Secção 3.a :§ 1. 0 1.' 

. Por nosso Dirert:o ·as questões sobre o estado e a idade de i?Btran'
g~Jros residentes nó Imperio, quanto á capacidade para contract.àr 
~ao re?uladas pelas leis e usos dos paizes estrangeiros. ( Consol~daçl?o 

as Le2S art. 408). 

pl' 0 Sr. pr. Teixeira de Freitas entende que a Lei de 1860 am·
.N !OU a Qisposição do art. 3.0 § 1.0 do Regul. n. 737 de 25 de 

ovembro de 1850 em vista do art. 1. 0 

. Ternos, pois, acrescenta, que íJ.S leis e usos dos paizes os tra !J-· 

Igeiros regulam não só o estado civ il dos estran,qeiros residentes no mp . " : rw, como o dos filhos menores desses estrangeiros, ainda que 
~ascJdos no Imperio . Faculta-se npplicar ao estado civil desses filh os 
. enores as leis e usos dos pnizes estrangeiros, a que· pertencem 

s e~s pais estrangeiros, não porcriie esses filhos se~am tambem estran
ge~ros , mas porque. não tem domicilio no Imperio, visto que seH-s 
~aJs . estrangeiros tambem nü o o tem. O domicilio dos menores ·é 

D~rm.cilio necessm·io é domicilio de se us pais, é o que se chama em 
Jretto d · .1. . - omJcJ w de ongem. 

d Es~e mesmo distincto autor interp i·etando a disposição do art. 2° 
a LeJ de l8ôO impugnava a que lhe deram o marquez de ~ . Vi

~ente e .o Dr. Perdigão, eivada, segundo elle, do contagio das idéas 
d~ ~ J reJto ~r.ancez, que reputam a nacionalidade ~ma qual:dade 
lidad stado .em !,. q~ando pela Consti~uição do .1?1peno, a n.acwna-

e . entt e nos e qualidade do es tado polibco. En tendta que 
~~tra lll telligencia não podia ter esse artigo, sob pena de cahir no 
<\d S?t:do de ter a le-i revogado o at' t. 7. o da Constituição do Imperi.o, 

QlClOnando um novo caso de per.da da qualidade de cidadà9 bra-~ 
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zileiro. Excluindo este absurdo fôra tambem absurdo suppôr, que a 
condi~ão civil de uma pessoa se possa refundir na de outra, que 
a condição civil da mulher se possa refundir na do marido. 

Posteriormente, porém, em face do Deereto n. 3509 de 6 de 
Setembro de 1865 elle declarou não jusLificada essa sua opinião. 
(Vide Consolidação das Leis nota 100 ao art. 408, 3." edição.) 

Presentemente agitam-se questões no fôro desta capital sobre 
a competencia do Juiz dos Orphãos para proceder a inventario,_ em 
que são . interessadps menores filhos de estrangeiros, com exclusão 
do consu1 da nacionalidade de seus pais, argumentando-se com a 
mesma disposição do art. 18 da Convenção. 

Assim no inventario de Antonio Francisco Duarte, que falleceu 
intestado deixando um filho menor, recusou o consul obedecer á 
requisição do Juiz para entrega de espolio arrecadado, declarando 
que depois da arrecadação sobreviera um testamento nuncupativo, 
pendente de reducção, e acrescenta : que não havendo executor 
nomeado nesse testamento, quando seja afinal julgado procedente, 
como o herdeiro instituído é um menor, filho de subdito portuguez, 
continuará subsistente a arrecadação em conformidade do art. 16 .da 
convenção consular em vigor. 

O inventariante nomeado insistiu pela entrega dos bens, de
clarando que os filhos naturaes ai~da que legitimados por escriptura 
publica ou testamento, os pais não adquiriam o patrio poder e por isso· 
não podiam seguir o estatuto do's pais. 

A' nova requisição dirigida ao consul, respondeu este pela 
fórma seguinte: 

« Cumpre-me ponderar que, tendo sido julgado valioso o tes
tamento nuncupativo coro que falleceu Anton:o Francisco Duarte, 
e não funccionando nessa testamentaria executor nomeado em tes· 
tamento a arrecadação, administração e liquidação da herança é da 
competencia do funccionario consular, como determina o n. 3 do 
art. 16 da convenção já citada "; e não deve portanto o respectivo 
inventario correr pelo Juizo territorial, não se dando, como se não 
dá, nenhuma das bypotheses do art. 1'7 da convenção. 

" Accresce ainda no caso vertente que, quando mesmo este 
consulado carecesse de competencia para arrecadação e líquidação do 
espolio, nem assim a quota hereditaria do menor podia ficar sob a 
guarda da autoridade territorial; porquanto, sendo filho de subdito 
p.ortuguez ao funccionario consular da nacionalidade do pai incumbe 
a tutela e competentemente a administração de sua pessoa e bens, 
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como se conclue do art. 1'1 comparado com o art. 18 da con
venção referida. 

" O facto do menor não ser filho legitimo do fallecido, não 
me P~rece que possa alterar o que fo i estipulado no acto internacional, 
Por tsso que nenhuma distinccão estabelece a convencão a tal 
res · • • , Pelto e assim se tem entendido em casos precedentes que fi rmam 
e autorisam esta doutrina. 

V. ,(( Neste~ termos sinto não poder satisfazer a requisiçã? de 
r ~x . cons1derando este consulado competente para prosegutr na 
:;.uldação do espolio de que se trata e a respecLiva administração 

e ser entregue ao seu le rritimo herdeiro '' 
" . o 
l:iub1ndo os autos á conclusão proteriu o Juiz esta decisão: 

p (( Julgo-me competente para conhecer do presenl.e inventario , 
orquanto não se póde applicar o n. 2 do art. 16 da convenção 

~~nsula r , vis to não 'ser o menoe da nacionalidade do finado, nem 
aob Pouco o n. 3 do citado artigo, porque esta disposicão fica su d" • 

or mada a alguma das outras condiçõ es essenciaes para firmar a 
~ompetencia consular, isto é, serem os herdeiros desconhecidos ou 
a nacionalidade do finado. 

(( ~ão se realisa a bypothese do n. i do citado arti go . A 

P
questão, portanto, está subordinada ao n. 2, ser o menor ou não 
ortu.,uez E - ' t t · · b . e · • o menor nao e por uguez, porque nasceu em erntor10 
raztleiro, como se evidencia dos autos . 

v " E nem favorece á pretensão do coosul o art. 18 da con-
0 enção , porque a Le~ de 10 de Se tembro de 1880 manda appllcar 
r estatuto civil dos pais, sem prejuízo da naturalidade dos fi lho S 
econhecida pelo art. 6. o da Constituição. 

t . (( A' vista do que julgo-me competente para o presente inven-
arto offi · . d • ctando-se ao respectivo consul para usar, caso quetra, 
08 recursos legaes, pagas as custas . >l 

0 
_Côrte, 20 de Agosto de 1883.- Dr. Tito A. P. de Mattos. (Vide 

2 
tnveotario de Antonio Francisco Duarte. Juiz de Orphãos da 

a ' 
· vara, escrivão Archias.) 

M Anteriormente o mesmp Juiz no inventario de Pedro Augusto 

0 
artha, invsntariante o Dr. Fl'ancisco Antonio Pessoa de Barros, tendo 

d consul porLuguez fundado no art. 16 combinado com o ad . 18 

0
: convenção reivindicado para o consulado o direito de arrecadar 

e ~ens do finalo, que deixára um filho menor reconhecido por 
qscr~ptura publica, pedindo a suspensão de qualquer procedimento 

ue ·houvesse sido iniciado no Juizo de Orphãos, depois de ouvir 
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ó inrentariante e o curador geral, que se oppuzeram, proferiu o seguinte 
despacho : 

« Vistos estes autos julgo-me competente para conhecer do 
inventario c mandar qLie elle prosiga seus termos ; porqua nto não se 
póde applicar o art. 16 .combinado com o art. , 18 da convenção, 
' 'isto não ser o menor da nacionalidade do finado, mas sim brazileiro 
•como se evidencia dos auto:>, t gndo a convenção mandado applicir 
a L1ú de lO de Setembro de 1860, que no art. 1.0 prescreve 
que o direito que regula no 13 razil o estado civil dos estrangeiros 
ahi r esidentes, sem ser por serviço de sua Naçiio, poderá ser tambem 
applicado ao estado civil dos filhos desses mesmos estrangeiros du
rante a menoridade sómente, sem p1·ej1~izo da natt~mlidade ?"eco
?'Ckecida pelo a1·t. (J .0 da CO?zstl.tt~ição do Irape?'i.o . 

. « E', pois, claro quando o menor de que se trata não perdeu 
a naturalidade de hrazileiro e essa tem sido até hoje a praxe de 
julgar, como no inventario de Antonio José Gomes de Carvalho, 
}.a vnra de Orphãos, escrivão França Leite e outros. 

« Intime-se esta a quem ele direito fôr, mandando-se cópia desta 
decisão e por ollicio ao respectivo consul, pagas as custas. '' 

Çôrte, lO de Agosto de 1883.-Dr. Tito Augusto Pereira de 
fi/Iattos. (Vide o inventario citado, Juizo dos Orphüos, escriviro Archias. ) 
Estas d ~cisões , no entretanto, nito podem ser consideradas definitivas, 
dependendo de confirmação ou rr:forma de tribunaes superiores . 

Quando em 1864 se discutia na camara temporaria as convençõeS 
consulares, o finado Dr. Urbano Subi no. Pessoa de Mello, uma das illus~ 
trações do nosso furo, então representante da província de Pernambuco' 
·de c:lnrou que á vista do art. Lo da Lei de 1860 podendo-se concluir por 
segui r. a brazileira que casasse com, estrangeiro a condiçito do marido 
cfue o casamento seria r egulado neste caso pela lei estrangeira, elle 
·segundo a opinião de distinctos escriptores de direito internacional 
susten tava, que ni'to só o casamento de1•idamente celebrado em um lugal' 
é valido em qualquer outro lugar, como que os direitos e effeitos do 
contracto como dependentes da lem loci são igualmente validos em toda 
a parte . Esta intelligen cia . essencialmente jurídica tem prevalecido. 

A Circtüar n. 291 de ll de Agosto de 1873 declarou que os 
filhos de estrange iros, menores ou maiores de idade, nascidos na 
Brazil sii.o cidadãos brazileiros, estão sómente subordinados ás leis 
do linperio e ás obrigações por ellas impostas aos brazileiros . 

O casamento de estrangeiro eom a Imperante e Princeza Irn~ 
):ierial importa para o conjuge a condição de cidadão brazileiro natu· 
raliso.do. (Lei n. 708 de 23 de Setembro de 1869). 
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Art. 19. Os legatarios universnes são equiparados aos 
herdeiros. ( 23 ) 

Art. 20. Quando todos os herdeiros forem maiores po
d~rüo, por mutuo accordo, proceder a ir.ventario, admi
nistração e liquidação da respectiva herança perante o 
Juiz territorial ou funccionario consular. (24) 

Essa lei foi devida á iniciativa do illustre conselheiro José de Alen
car, que . a sustentou na imprensa e na tribuna parlamentar com a 
sua reconhecida proficiencia. 

(23) Dispunha semelhantemente o § 2 n. 5 do Accôrdo Interpre
ti vo de 21 de Agosto de 1867. 

Legatario por titulo universal é ~quelle il quem o testador lega 
uma quota parte dos bens, cuja disposição a lei lhe permitte, tal como 
a metade, o terco ou todos os immoveis ou moveis, ou uma quota 
fixa de todos os .immoveis ou de todos os moveis. ( Codigo Nap • 
art. 1010.) 

Es ta disposição teve por fim cortar as duvidas, que poderiam surgir, 
quando porventura não houvesse em testamento ins tituicão de her
dei~o. Nos termos do nosso dir~ito o legado de quota . de herança 
equiVale a instituição de herdeiro. Assim é que em tal condição existindo 
~no~rlegat~rio, ainda que tenha pai, pertence o inventario ao Juizo dos 

Phaos. Nao obstante, o Aviso n. 077 de 21 de Novembro de 1876 
expelrd 1 0 sobre a Resolucüo de Consulta do Conselho de Estado declaroa 
rev • 
d ogada a O. L. 1188 § 7. 0 pela disposicão do art. 83 do Decreto n. 4824 
e22 de Novembro de 1871. (Vide Pereira e Souza. P1·ims . linhas nota 

1021· Dr P d. . f'. • t 786 P . · 
l . ' · er 1güo Malheiro Man . clop?'OC. elos 1 eztos no a . ?'Z'flls . 
Z?tkas b ' D 80 ?'e o P1·oc. O?'pk. de Pe?·ei?'a de Carvalho annotadas pelo 

d r .. ~idimo Agapito da Veiga Junior § 1 nota onde se combate a 
outrtna do Aviso de 1876.) 

(24) Neste artigo se dá opcão aos herdeiros ; podem escolher 
P_arao inventario e liquidacão da.hcranca o Juiz territorial 011 o func-
Clon · • • 

arJO consular. No § 18 do Accôrdo de l8ti7 declarava-se mais, que 
e a herança comprehende~se immoveis situados no paiz, seria cha

lllado um tabellião ou escrivão do lugar para assistir ao acto da par-
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Art. 21. O funccionario consular nos casos em que 
pelo art. 16 lhe compete exclusivamente a arrecadação, 
inventario, guarda, administração e liquidação da herança 
deverá . observar as seguintes disposições : 

1. • Se o arroiamen to de todos os bens fôr possi vel em 
um dia praticará esta diligencia, logo depois do falle
cimento tomando os ditos bens sob sua guarda e admi~ 
nistração. 

2. • Quando o arrolamento não puder ser feito dentro 
desse prazo, porá 'incontinente os sellos nos effeitos mo~ 
veis e papeis do fallecido, fazendo depois o rol de todos 
os bens, aos quaes dará o destino declarado. ( 25) 

tilha amigavel e assignal-o com o funccionario .consular, pena de nul
lidade. Houve, portanto, ampliação de concessito, e a meu ver neces
saria, pois tive occasião de nrificar em varias inventarias a .repu-. 
gnancia que tinham os nacionaes ao ·processado perante o Consulado. 
Assim extrarihando a existencia de testamento diante da insi6uificancia 
do acervo, respondiam-me que fôra feito unicamente para evitar a 
arrecadação por parte da auto•·idade consular. 

(25) Neste artigo e seus paragraphos foram fund;das com pe
quenas d.ifferenças as disposições dos §-§ 3, 4 e 5 do accordo inter
pretativo. O consul arrolará, diz o artigo, em um dia todos os bens do 
finado; se não fôr suffi.ciente esse prazo, apporá os sellos nesses 
bens e fará depois o arrolamento, tomando-os soiJ sua gua!'da e 
protecção. 

A disposição falia em etfeitos moveis expressões que fariam 
arripiar as carnes ao bom Fe1into, sem embargo da autoridade de 
F r. Francisco de S. Lui?;. 

Esses actos de arrolamento e apposição de sellos poderão se,r 
praticados na presença da autoridade local, se esta, depois de pre 
venida entender dever comparecer. 
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Escusado é obs.ervar que os Juizes entendendô, não sem r~zão, 
me~os compatível com a dignidade de seu cargo esse papel secun
darlO, pois a sua presença não significaria outra co usa senão teste
munho do acto, sem nenhuma accão sobre o espolio, deixam de 
sanccionar com a sua presença arrec~dação, que não processam. 

Tambem outra disposição que se não executa é a do § 4. Pelo 
;r~. l5 ha obrigação de communicação immediata do consul e do 

Ulz, logo que qualquer delles tenha conhecimento do fallecimento 
do _subdito estrangeiro. O artigo não impõe ao magistrado a obri
f.aç_ao de comparecer, como o faz quanto á communicação, mas 
-~1ta as suas funcções n~ caso de comparecimento á simples appo
SJÇao de sellos. 

d Esta precedencia tem por fim simplesmente acautelar o extravio 
os bens, mas, parece que em tal hypothese o magistrado obrando 

plor _força de propria ·autoridade a deveria exercer em toda a sua 
P enltude s · d J · d ·· · e o consul fo1 moroso em arreca ar, o u1z proce ena 
e10 seu 1 
d t ugar, mas sem esse caracter de quasi preposto, com man-
a a 

0 
limitado, que digam o que disserem, não se compadece com 

· s elevadas funcções do seu m[nis7eri.o . 

.A. convenção tanto reconheceu a posicão menos airosa do Juiz, 
que 0 - • 
n· ao o força a comparecer; apenas previne uma bypothese, que 

ao consta, se tenha verificado ainda. 

0 Suppomos que salvar-se-hiam os principio .• se> não se dando 
consul p 

c d ressa em arrecadar, o Juiz tomasse o seu lugar e pro-
e esse em . S . . 1 d. . - d esti consequenc1a. ervma mesmo uma ta JS}IosJçao e 
. ~ulo ao funccionario consular. Como está não ha Juiz qlle se 
~~ . . 
P . . a encetar essa especie de steeple-ckase, na qual amda que 

fllUeJro h . 
c egue, nenhum premio alcança. 

a ~ .A.ccordo Interpretativo de 1867 dispunha de outro modo : a 
utondad l 1 . 

c ct· e oca, logo que tinha conhecimento do fallec1mento, pro-

sebla a apposicão dos sellos ao inventario dos bens e aos actos u s • , 
0 equentes do processo até á cke,r;ada do funccionario consular, 
de ;ua[ d~pois de verificado, segundo as circumste.ncias, o seu direito 
e e nterVJr, proseguiria na liquidação, se não estivesse terminada, 
que lU caso contrario receberia da ,autoridade lor.al a parte do espolio, 

restasse da liquidação. (Vid. § 1 n. l.) 



O ttVnO DAS CONVENÇÔJlS CONSULAJ.\tls 

3. a Os actos referidos nos dous nu meros antecedentes 
serão praticados na presença da autoridade local, se esta, 
depois de prevenida pelo funccionario consular entender 
que deve assistir e de duas testemunhas idoneas. 

4. a Se depois do fallecimento, observado o disposto no 
art. 15, a autoridade local, comparecendo na residencia do 
finado, ahi não encontrar o funccionario consular, limi~ 

tar-se-ha appôr os seus sellos. 

Chegando o funccionario consular, se .estiver presente 
a autoridade local, serão levantados os sellos e o dito func~ 
cionario procederá, na presença da mesma autoridade, ao 
arrolamento dos bens querendo ella assistir. 

Se não estiver presente a mencionada autorida.de, o 
funccíonario consular a ella se dirigirá por escripto, con
vidando-a a_comparecer em um prazo nunca menor de tres 
dias, nem maior de oito para que tenha lugar o levanta~ 
mento dos sellos e demais actos enumerados. Dado. o não 
comparecimento da autoridade local, o f1mccionario con· 
sular procederà por si só. 

5. • Se durante as supra citadas operações apparecer uro 
testamento entre os papeis do · defunto, ou se existir tes~ 

Tambem pelo accordo era facultado a autoridade territorial cruzar 
os seus sellos com os do consul, quando assistisse a arrecadação. 
Pela actual convenção só lhe pertence esse direito, quando não está 
presente o funccionario consular. Como o levantamento só se podia 
realisar por mutuo açcordo, quer nos parecer que neste como no outro 
de intervenção da autoridade territorial, foram melhor consultadoS 
Ds princípios d~ ordem e de jurisdicção. O consul não é magis~ 
trado e o Juiz representa um poder soberano e independente, cercado 
do prestigio da autoridade. 
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tamento em qualquer outra parte, a sua abel'tura será 
fei~a, segundo as formalidades legues, pelo Juiz ter ri to~ 
rial, o qual remetterá delle cópia authentica, dentro do 
prazo de quatro dias, ao funccionario consular . . ( 26) 

fi· • Dentro do prazo de quatro dias o funccionario con
sular remetterá á autoridade local cópia authentica dos 
termos da apposição e levantamento dos sellos, como do 
arrolamento dos bens. ( 27) 

(26) O apparecimcnto de um testamento faz intervir o Juiz, pois 
~egundo, a nossa l~gislação é a elle quem compete a sua abertura. 

e se der, porém, a hypothese de não querer o consul entregai-o para 
cumprimento das formalidades legaes, qual o remedio ? E' conhecido o 
Procedimento do consul italiano nesta Côrte na queEtão do testamento de 
Domenico Felippone, que lh'o confiára em vida. Sciente do facto o Dr. 
Promotor Fiscal requereu fosse o mesmo intimado, sob pena de seques
tro, Para a entrega. Não obeder.eu o consul promptamente ã intimação e 
~ó depois de infinitas delongas o mandou apresentar em Juizo. O que 
o~ve por via diplomat.ica, ignoramos; mas, ouvimos que o funccio

nano consular bastao te se abespinhou com o modo por que lhe fôra exigido 
0

. testamento. Como es~e~ funccionarios estão no costume de se diri
gn· aos Juizes por meio de officio, disse-se que este pretendia que 
o J . 

Ulz usasse do mesmo procedimento. 

Os eonsules levaram outr'ora tão longe as suas pretenções, que 
chegaram até a arrogar-se o direito de abrir testamentos, como se 
~óde ver no Aviso do i\'Iin. dos Estrang. de 25 de Julho e do Min. 
f a Just. de 19 de Outubro de 1864 nos quaes se contestou semelhante 
acuidade. O Accordo Interpretativo § 5.• t~mbem consignou que a 

autoridade 1 1 · d b d t oc.a era a umca competente para proce er a a ertura e 
estamento . 

1 (27) Esta obrigação de remettcr taes documentos á autoridade 
ocal era tambem do Accordo Interpretativo§ 1.• n. 2. 
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7. • O funccionario consular aununciará o fallecimento 
do autor da dat a em que tiver recebidu a no ticia . ( 28) 

Art. 22. As questões de validade de testam~n to serão 
submettidas aos Juizes territoriaes. (29) 

(28) Esta providencia tem por fim dar a conhecer aos interessados 
herdeiros a morte do intestado, para que venham habilitar-se competen
temente, parecendo-nos que a obrigação devia trazer annexa; a da 
publicação do fallecimento nos periodicos do lugar do nascimento do 
intestado, como preceitua o Regul. de 15 de Junho de 18~9 art. 32 e a 
importancia do acervo arrecadado. Deste modo aquelles a quem o facto 
de perto interessa~a mais facilmente poderiam delle ter conhecimento 
e assim fechava-se ta mbem a porta a especulações audazes, a que estão 
ordinariam':lnte sujeitos os espolies ricos, aproveitaJdo-se os especu1a
dores da consternação em que o inesperado acontecimento vem lançar 
os herdeiros, para despoj al-e• reansa e suavemente . 

E' muito frequente tratando-se principalmente de espolias de cida
dãos portuguezes ricos, que fallecem sem testamento, levantar logo o 
vôo a ninhada de corvos em busca dos parentes para negocia: com 
a herança e em breve regresf:iam com instrumento adrede arranjados, 
que os faz della senhores por uma bagatella. 

(29) Semelhantemente dispunha o § 5.0 n. 3 do Accordo Interpre
tativo de 7 de Agosto de 1867. Não podem :ficar á decisão do funccio
nario consular gllestões tão importantes como as que se prendem ás 
formalidades dos actos da ultima 10ntade, pertencendo antes ao ma
gistrado capaz de apreciai-as o pronunciar-se a respeito com a autori
dade das leis. 

Segundo Fiore (Di?·. int. pri. Liv. 2 § 405) apesar de al
gumas divergenci,as, pó de-se hoje considerar como decisão definitiva do 
principio locus ?'egit act1~1n se applica á fórma .do testamento, e pois 
segue-se que um cidadílO testando em paiz estrangeiro póde preencher 
as formalidades requeridas pela lei de sua patria. Neste caso, todavia, 
só seu testamento seria válido sómente em sua patria e não em outvos 
paizes em que estivessem os bens. 
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Art. 23. O funccionario consular, depois de praticar 
as operações que ficam mencionadas no art. 21 observará 
na administração e liquidação da herança , estes preceitos : 

1. o Pag·ará antes de tudo as despezas do funeral, que 
serão feitas conforme a posição e fortuna do fallecido . (30) 

2." Venderá immediatamente em publico leilão na fórma 
das leis e usos estabelecidos, os bens que se pos3am deter
minar, ou que sejam de difficil e dispendiosa guarda. (31) 

Nesta conformidade tem decidido o Tribunal de Cassacão fun
dado em que é principio de Direito internacional que a fórm; externa 
dos actos é essencialmente sujeita ás leis, usos e costumes dos paizes 
~m que se passaram. (Vide Rocco, citado por aquelle autor, Dir. civ. 
mt. Part. III, Cap. IV.) . 

A questão, portanto, que Fiore suscita, se um italiano residente 
em paiz estrangeiro póde dispôr de seus bens em qualquer parte em 
que estejam situados por via de testamento olographo, recebe segundo 
eUe proprio, adaptando a opinião de Rocco, uma solução negativa 
comquanto pretendam alguns que o principio locus ?"egit actt~m se 
applique unicamente aos actos para os quaes se requer a intervenção 
de um oflicial publico e certas solemnidades externas, sendo o testa
mento olograpl10 dispensado de todas as solemnidades P. devendo antes 
ser considerado como um beneficio pessoal. (Vide obra cit . § 406 e o 
que expendemos a respeito desta importante questão na nota 13 a pag.) 17 

(30) É despeza que não soffre contestação, legalisada como deve 
ser com o conhecimento entregue pelo estabelecimento encarregado 
'.lo se · -rVIço moxtuario entre nós. 

(31) No § 7 n. 2 do Accordo Interpretativo se incumbia ao funccio
nario consular de promover de conformidade com as leis e usos do 
Paiz a VP.Dda dP. todos os bens moveis da herança, etc. 

A. actual convencão mandando vender immediatamente em leilão 
PUblico det · · · d d . - d. ' ermmou a forma a mesma ven a1 nao rspensou, porem, 
0 

acto Preliminar da avaliação dos objectos, indispensílvel para fixar 
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Para a venda dos immoveis requisitará o funccionario 
consular au torisaçã.o do Juiz territorial. (32) 

· 3.• Cobrará . quér amigavel quér judicialmente as divi
das activas, rendas, dividendos de acções, j uroa de inscri
pção da divida publica ou apo lices, e quaesquer out1~os 

rendimentos e quantias devidas á herança e passará qui
t,!lção aos devedores. 

4.• Pagará com as quantias pertencentes á herança, ou 
com o producto da venda dos bens, tanto moveis como im~ 
moveis todos os encargos e dividas da her.:~.nça, cumprindo 
os legados de que ella esteja onerada, conforme as dispo
sições testamentarias. (33) 

o valor, attcndendo-se a q:ue a venda em hasta publica é sujeita a outras 
formalidades, que não a eiTectuada por intermedio do leiloeiro. 

E' certo, porém, que alguns eonsules sob pretexto de augmento de· 
despezas para o espolio c no intuito de accelt,rar a liquidação, deixam de 
observar esta formalidade e contentam-se com o preço que faz o leiloeiro. 

(32) Tambem o accórdo interpretativo fazia dependeo te no § '1 
n. 5 da autorisação do Juiz a venda de bens immoveis, consagrando 
na especie o principio do Zocus ?'ei sit(JJ, que constitue a classificação 
feita pelos escriptores de estatuto real, visto referir-se ás co usas (res). 

Esta venda, porém, deverá ser feita em leilão ou em hasta publica? 
A convenção não distingue; mas, subordinando o acto á autorisação 

· do Juiz póde-se entender que regula o primeiro modo, comquanto me 
persuada que ao magistrado compete determinar a fórma, uma vez es
tabe!Qcida a obrigação de recorrer á sua autoridade, não sendo aliás 
permittidas, com excepção do juizo commereial, vendas em leilão. 

A pratica, porém, nesta Côrte ,tem admittido que se venda com 
intervenção de leiloeiro os immoveis aqui situados, precedendo, a 
respectiva avaliação e a autorisação judicial. 

(33) Parece que nenhum inconveniente haveria em fundir-se em um 
unico estes dous paragraphos pois se cifram em cobrar e pagar, opera
ções comprehendidas na dçsignação generica dc~liquidar--tornando-se 

j 



O LIVRO DAS CO N:VENÇÕES CtJNSULAi\ES 

5." Se aHegando insuffic-iencia dos valores de herança,' o 
funccionario consular recusar-se ao pagamento de todos ou 
parte dos creditas devidamente comprovados, os credores 

~erão o direito de requerer á autoridade competente, se o 
Julgarem convenien-te aos seus interesses, a faculdade de 
se constituir em concurso. (34) 

desnr~cessario o esmiucamento de taes funccões. O liquidante paga e 
recebe - eis ahi tudo: O accordo interpret~tivo levou tão longe este . 
espirito de detalhe, que estabeleceu uma disposição especial para 
~utorisar o consul a receber o producto da venda dos bens moveis e 
unmGveis. 

É de notar, que o Decreto. de 8 de Novembro de 1851 não permittia 
0 pagamento de divida alguma sem autorisação do Juiz. 

Entendem alguns a meu ver, erroneamente, que a prova das 
dividas, quando exigida terá de ser feita perante o funccionario con
sular. As attribuições que estes exercem, segundo a mésma convenção, 
nada tem de contenciosa n, desde que se trate de apreciação de direitos, 
a competencia deveria pertencer a autoridade judicial. 

Não se deve perder de vista que é sob a inspecção e fiscalisação 
desta que os consules podem arrecadar administrar e liquidar os es1Jolios 
de seus nacionaes e seguram~nte o desencargo de uma reponsabilidarle, 
que não é pequena, principalmente na parte relativa ao passivo, 
Illelhor se discrimina com a intervenção do magistrado. 

Parecia fóra de duvida q11e as legalisações das dividas activas 
entrassem na jurisdiccão do Juizo dos Ausentes, em virtude do 
disposto no art. 48 d~ R e". de 15 de Junho de 1859. Algumas ten-
tat· " tvas feitas para chamar as reclamacões de credores, segundo a 
natureza da divida para o foro commet:cial têm sido, não obstante, 
coro d ' a as de successo. 

(34) O que se dispõe neste artigo, confirma o que precedente
Inente dissemos, quanto á competencia do Juiz territorial para conhecer 
das d' ·d 

LV! as passivas. Julgando o concurso de credores, que se con 

ds~tue sob sua jurisdicção, elle aprecia el)l globo os seus direitos
Lsce · · ~ 

rnmdo a parte que a cada qual per.tence. 
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Obtida esta declaração nos termos e pelos meios estabe
lecidos na leg·islação de cada um dos paizes, o funccionario 
consular deverá remetter immediata mente á autoridade 
judicial ou aos syndicos da fallencia, segundo competir, 
todos os documentos, effeitos ou valores perttmcentes á 
herança testamen ta ria ou ab intestato , fi.ctJ.ndo o referido 
funccionario encarregado de representar os herdeiros au

sentes, os menores e os incapazes . . 

Art. 24. A supenenienci!!- de herdeiros de nacionali
·dade diversa da do fallecido não fará cessar a arrecadação e 
administração da herança, que se effectnar nos casos de 
que trata o art. 16, senão quando os mesmos herdeiros se 
apresentat•em com sentença de habilitação passada em jul
gado, e em cpja acção e processo fosse ouvido competente-· 
mente o respectivo funccionario consular . (35) 

Art. 25. Se o fallecimento se dér em localidade onde nli.O 
haja funccionario consular, a autoridade local o communi
cará immediatamente ao governo por intermedio do Presi-

(35) Aqui nos parece ter-se confundido princípios dis~inctos. 

A sentença de hahili~ação não vem determinar especialmente a naciona
lidade, mas o direito ã · successão. A arrecadação deveria cessar desde 
que se ap.resentassem herdeiros de nacionalidade provada e diversa da 
do finado, ad instar do que preceitúa o Reg. de 15 de Junho de 1859 
para certos e precisos casos. 

Não ha convenieocia em aguardar-s!) que os herdeiros venham 
com as suas sentenças de habilitação passadas em julg•tdo, o que 
significa que em hypothese alguma suspende-se a arrecadação, quando a 
nacionalidade é um facto de prova facillima e prompta. Cremos 
mesmo que o principio de reciprocidade foi illudido, visto como a 
competencia do coosul firmando-se no caso, por exemplo, de não 

ac~itação do~ testamenteiros, a do Juiz com maioria de razão de veria 
operar-se com o_ apparecimento d-e herdeiros de outra nacionalidade. 
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d.ente da provincia ou do g·overn~dor CÍ\ il do diatricto, con

Signando na sua p rticip3ção t0d.1s os eticlaJ·ecim6.1ntos, que 

houver obtido .sobre o caso, e sua3 circumstan ·ia.:>, e prece· 
de · · · ra a appos1çao dos sellos, arrolamento dos beus e aos actos 
subsequentes da administraçao d11. herança. Pela presidencia 

ou governo civil será nos mesmos termc•s e "em demora 

transmittida aquella p~rticipaçil.o ao funccionario consular 

competente, o qual poderá comp~recer n•> lu,g -u·, ou nomear 

:sob sua responsabilidade, quem o repres!;]nLe ; e _lle ou o seu 
representante, receberá a he~aoça , p1·oseg uiudo na liqui
daçao se nao estiver terminada. (36) 

Art. 26. Se o failecido tiver pertencido a alg-uma socie
dade commercial, ' proceder-se-ha na fórma Jas préscripçües . 
das leis commerciaes dos respec.ti vos paize.s. (37) 

do a (36) Ro~ve ainda uma ampliação á disposição con1e ta do § 1 u. 1 
. ccordo mterpretativo que nesta hypothese da1•a s rr . ~ nte ao func

Cionario consular o direito de intervir e proseguir na liquidação, 

lllas Dão o de delegar em terceiro as suas attrihuições. 

er (31) Pelo accordo interpretativo (§ 14) ao fanc(icnario consular 
te a Tedado administrar e liquidar bens de seu na c' 'lDa!, que per-

ncesse a uma sociedade cornmercial, deventlo confnmar-se neste 
Ponto q • . - . · t t d uer com as dJsposlçoes espec1aes estip uladas no con rac o 

d
e sociedade, q11ér com as r egras estabelecidas pela 1 i commercial o . 

Patz; se a sociedade commercial continuava dep·Jis da morte do 
socio f . . . . 
d ' 0 uncc10nano consular receb1a para os herde ros as partes 

08 
lucros, que lhes coubessem · se a sociedade, P<•rém, se dis-So! · ' 

Via com aquelle facto, o consul deixava liquidar a sociedade por 
quem corn t. · • 1· 'd t á . pe 1sse e receb1a somente a parte llJUI a, qae per encesse 

dita heranca 
0 artigo. s~pra remettendo ás disposicões d.; legisl;•ç .<o commercial 

quebrou I . " ' l' af os mo dP.s estreitos, em que qstava '' tS . J ·~o a .. ~ue • . outro, e, 
astando d . . . . A . 

~~~ -se o casuísmo, proclamou pnnc1pus ge!L!: Icos. ssun 
UVesse a convenção praticado o mesmo em outros casus. 

· · c. o.- 6 



§ 1. • Se ao tempo do f<11lecimento os bens, ou parte dos 

bens de uma herança, cuja liquiJaçã.o e administração é 
regul:;.<la por esta con vençã.o se acharem embargados penho· 

ralos ou sequestrados, o funccionario consulat· não poderá 

tomar posse dos ditos bens untes do levantamento do mesmo 

em bnrgo, penhora ou sequestro. 

§ 2. o Se durante a liquidação sobrevier embargo, pe

nhora ou sequestro dos bens de uma her•1nça o funccionario 

constllar será Jepositurio dos mesmos bens penhorntbs, em

bnrgaJos ou sequestrados. 

O funccionari0 consular conserva sempre o direito de ser 

ouvido e de velar na observar:cia das formalidades exigidas 

pelas leis, podendo em todos os casos requerer o que julgar 

a bem dos interesse" Ja herança; e tnnto no juizo commer

cial como no da penhora, se a execuçuo se effectuar, rece

berá as quotas liquidas ou os remanescentes r1ue pertençam 

á mesma herança. (38) 

(::l8) Es~as disposições são reproducção 'rlmtaüs m11tandis do § 1:2 
do Accordo Int. de 1867. 

Dos bens que se acharem embargados, penhorados ou seques
trados ao tempo do fallecimenlo não tomará posse o consul; não 
assim, porém, se a penhora, embargo ou sequestro sobrevier duranLe 
a liquidação. 1Z is5o natural e juridico, porque o consul reprebenta 
a pessoa do finado, e a lei quér civil quér commercial uão prohibelll 
que o executado seja depositaria dos bens penhorados, sequestradoS 
ou embargados, convindo, porém, o exequente. 

O caracter obrigatorio do depositaria neste caso importa favO!'· 
A segunda parte do § 2. 0 d{t ao consul o direito de ser ouvidO 

no caso do§ 1.0 requerendo o que fór CODI'eniente a bem do espolio; 
recebendo as quotas liquidas se a execução se e.ffectuar. As e~· 

pressões- taqto no Juizo commercial como no da penhora- parecelll 

indi.t:a~ _que. uaqo.elle Juito não ha penhora, ou que a interv'enção 
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Art. 27 . Liquidada ~ herança, o funccion :1rio consular 
extrahirá dos respectivos documentos um mnppa do monte 
partivel , e remcttel-o-lta á autorichde cnmpete:lte, acom
panhado üe uma demonstração da. adrninistraça0 e liqui~ 
daçüo. (·3D) 

§ l.o Estes dou s documentos poderão, se a autoridade 
local assim o n~qui~itut\ ~ cr conf~r iüos com os orig inaes, 

que para t ul fim serüo franq ucad os no archivo consular. (40) 
§ 2.o A outoridade local mandará jnntar o mappa e de

Illonstrn çfi o ~s copias authenticas d.os termos da apposição 
e levantamento dos sellos e arrolamento dos ben~ , e fa rá a 

se dará naquclle em todos os casos e no civil EÓ no de penhora, 
ou ainda que ha um Juizo de penhora differenLe do JL\ izo com
lllercial. A intençflo, porém, não podia ser outra seni"to fazer com
~reh ensiva da mesm a disposiçüo tanto as penbor:::s- eomo os em· 
. aJ:gos e sequestros ; a locução 6 que se afasta dos princípios 
Jurtdicos. Tambem ha incorreccüo nas expressões - se a execucão 
~e effectuar; melhor se diria_:_ se consummar- po is a penhor; já 
e execu çuo efTectuad a . 

. . \-39) Esse nwppa do monte partirel não vem a ser em defi -
UtLtva s - l' . d . . d enao o tquido que resta, batancea o o acLti'O e passtvo 

0 espolio. 

O funccionario consular pot·ém, não tem até o presente remettido, 
que nos conste ao Jui~ urna só conLn da auministracão demonstrativa da 
~ . . 
c· CctLa e despeza dos espolies arrecadados, como preceiLLla a disposi-
.ao supra . O artigo conseguintemcnte é letl.ra morLa. 

(40) Não haveria inconveniente al~um, segundo nos parece, em 
~ v • 

d e fosse a demonstração de que trata o urt . 27 acompanhada 
08 documentos originaes de desp·eza, mandados dr, pagamenLo, 

sentenças, eLe. Ao mesmo temp o que o funccionario consular suhmeLtia 
a exame as contas de sua administraciio, não fugia a responsabilidade 
~~opria, como fica auLorisado pela disposiç:üo supra, e limpava o archivo 

constüado de enorme papelada. 
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partilha, fo rm ando os q uiJihões e desig-nando as t6rnas se 
houver lug·ar. (41) 

§ 3. 0 Em nenhum caso os consules serão juizes das con
testações relativas aos direitos dos herdeiros, collações á 
hera.nça, leg·itima e terça; estas contestações serão submet
tidas aos tribunaes competentes. (42) 

( 41) Desde que se promLllgou a convenção até a presente data 
ainda uma só partilha não foi feita.pela autoridade territoral. O con
sul contenta-se em remetter ao J uiz officio convidando-o para assistir 
á arrecadação dos bens (art. 21 § :,3.0

) e den tro do prazo de quatro 
dias (artigo citado§ 6.0

) cópia do respectivo arrolam ento. 

No Juizo dos ausentes desta Côrte e;x:iste um numero inünito de 
processos de arrecadações efiectm1das pelo consulado, se processo se 
póde denominar a uma autoação contendo simplesmente aquellas duas 
peças, sem que se saiba se a herança foi ou não liquidada, nem 
quem são os herdeiros e. ainda se foram satisfeitos os djreitos de 
transmissão da successão. A convenção não autorisa em nenhuma de 
suas disposições a intervenção do Procurador des Feitos da Far.enda 
Nacional, omissflo summamente inconveniente a nosso ver; ·no mesmo 
interesse dos herdeiros não devêra ser dispensada. 

· E' ainda de notar que nesta disposição houve uma pequena ,,a
riante da disposição correlata do Accordo Interpretativo§ 8 .0 Em virtude 
deste par~grapho o Juizo procedia á partilha nomeando peritos para a 
avaliação dos bens, formação dos quinhõ es e designação das tórnas . A 
convenção actual, porém, atLribue ao Juizo a mesma funcção de partidor, 
quando declara ser elle quero faJá a partilha. E' antes um verdadeiro 
calculo de discriminação Lle bens, como se costuma praticar no Juizo da 
Provedoria, caso em que o Juiz funcciona propTiamente como con~ado r. 

(4:2) Disposição identica se continh~ n·o § 8. o n. l do Accordo Inter
pretativo, conseq~:.encia natural do pTincipio de jurisdicção, que per
tence á autoridade territorial e não ao iunccionario consular. Ex:cusado 
nos parece acrescentar que nenhllma contestação tem surgido a provo~ 
car intervenção judicial. 
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§ 4. 0 A autoridade locai, depois de proferida a sentença 
de partilha, remettera ao fun ccionario consular um traslado 
da mesma e do calculo respectivo . (43) 

Art. 28. Se algum subdito de uma das altas partes 

contractantes fallecer no territorio da outra, a sua suecas
São no que respeita a ordem hereditarin e a partilha será 
regulada segundo a. lei do paiz a que elle pertencer, qual
quer que seja a natureza dos bens, observadas todavia as 
disposições especiaes da lei local que reg·erem os immoveis. 

Quando, porém, acontecer que algum subdito de uma 
das altas partes coutractantes ~oncorra em seu paiz com 
herdeiros estrangeiros, terá elle o direito de preferir que o 
seu quinhão l!.ereditarie seja reg·ulado nos termos d~ lei. de 
sua patria. (44) 

(43) Nenhuma partllba foi ainda julgada pelo Juizo de Ausentes 
etQ autos de arrecadacão realisada pelo consulado· no domínio desta 
convenção. Outru artiio, pois, leÚa morta. 

. (44) Este artigo consagra o moderno principio de Direito interna
Cional, em virtude do qual o direito de successão acompanhando as 
modificações, que a sciencia e a philosophia imprimiram na noção de 
Propriedade tal qual era considerada sob o regimen feudal, converteu· se 

:m um verdadeiro direito individual considerado em suas relações 
JUrídicas naturaes e subordinado em geral á vontade do proprietario. 

Quando um individuo morre sem te3tamento, diz Fim·i, sua sue
cessão é deferida pela lei que se reputa o testamento presumptivo do 
defunto, não que semelhante vontade presumida possa ser ronside
l'~da como um facto certo para determinada pessoa e para suas rela
Ç~es individuaes, ruas porque cada direito positivo adopta a presump
Çao geral, que lhe parece a mais apropriada á natureza das relações 
de fo ·1· -

«ffiJ 1a e ás tendencias naturaes do defunto. Ess<t' presumpçao 
sendo differente segundo as diversas leis positivas, não se póde con
Ceber que o defunto tenha em um caso determinado tantas l'Ontades 
Presumidas, quantos sejam os lugares onde se achem os seus bens, ou 
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que tenha Lido duns vontades oppostns, instituindo seu herdci r? para 
os bens situados em um paiz aqu~llc 11 uo é c:écluiuo par:t os bnns si

tuados em um paiz uiil'creote ; mas é ncr..cssariu, pelo contrario admit

tir, que ell e quiz que a sua succcssüo fosse regida por uma lei unica, a 

saber aquclla a que elle proprio era sujeito em vida quanto ú sua p essoa. 

O mesmo autor acrescenta, que rssa opinião é con[orme a de Sa
vigoy e de Mittermcier e em via de adquirir muito credito na Alie

manha, de tal sorte que se póde dizer aceita pela maiori a dos atüores 

allemüe$ , principalmente depo is que Me nkcn a sustentou com valentes 

argumentos . 

Ella, porém , como acaba de ver-se é contraria no principio- IJ!~ot 
s1~nt bonct diursis ten·ito?·iis obnoa:ia, toti!Zern pat?"imonia intellig1~n · 
ttt?·.- Fiori todavia nõo uclm itte como Savigny que a lei deva ser a do 
ultimo domicilio do rlefunto, mas pelo contrario que se deve applicar 

em todos os casos a lPi de su<~ nação , pois é esla ultima com et'feito a 
lei sob a qual vive civilmente a pessoa e deve regular todas as r ela

ções pcssoaes do homem (P<lsquale Fiori D1'oit int. 2n·ú; . §§ 302 a 394.) 

.F.rn o·1tra obrn expende a mesmu doutrina em t ermos precisos 

t endo, comtudo, em altençttO principias que entendem com a so berania 

do Estado . «A lei ele successüo deve ser reconhecida por toda a parte, 

porque nenhuma Nação póde pretender regular o~ inte.resses das fa
míl ias estrangeiras ; mas, se a lei da successiio violasse o interesse eco

nomico e publico da Nação onde existem os bens, ella n ito deveria ser 

executada, porque estava em contradiccüo com a organisação da pro

priedade.» ( Pasquale Fiori D1·oit 2mbli~ inte1·nat·iunal.) . 

Desta mesma . opinião 6 o Marquez t.lc S . Vicente : <t Todas as 

razões , sustenta o illustre cscriptor, assim philosop hi cas como de jus
t iça e re cip roca convcnicncia, dictam que as sncccssões dos estrangeiros 
sejam deferidas aos seus herd ei ros, quulillcndos como taes pela lei 
p essoal do finado e em termos delta salva al o- urna disnosi cfto especial , o l' .. 

do estatuto real , qnc prohiba alguma par ticularidade." E acrescenta : 

.. «Nosso direito concorda com es te: pl'incipio, unico digno de nossa 
Clv ll isaçito. Borges Carneiro Liv. 1 • Ti t. 2'7 § 2.• n. 9 atlesla a nossa 
pratica . <t Os llens do cstranrreiro por sua morte se devolvem aos que 

- • o 
sao seus herdei ros segundo ns leis de seu paiz . n \Pimenta Rueno , 
Dú·. in/em. 1J?'iv. n. 142. ) 
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A influencia, portanto, do e~tatuto real estará segundo esses au
tores limitada a disposições _ especiaes da lei local. Se ella prohibe 
morgados, viuculos, certas substituições, divisões, etc., entàtl por certo 
que as di sposiçõl;S em contrario nüo tcrflo c!Tuito ou serfto modifi
cadas fHtra que se ponham do accordo CL' m as leis da localidade . ( Obra 
citada n. 142.) 

Nüo se pense, no entretanto, que a questft n relativa ú discriminação 
da natureza dos bens pam applicar-se em Lu ..i u o caso, sejam mo1•eis ou 
immoveis , o es tatuto pessoal do defunto estP.ja definitivam ente resol
vid~. Ainda ha quem sustente, segundo as opiniões autorisadas de 
Felix, Drmaogeat, Schrefi'rer, Story, Burg, Zacharias, Rocco, De
!Dolombe as distincçõcs c~tahclecidas por Voet consubstanciadas nas 
seguintes proposições: 

« lmmooilia de(e1'1'i see1tmlnm leges Zoei in quo sita s1mt, adeo ut tot 
cense1·i debeant dive1·sa pat1·imonia, ac tot lwwlitates, quot lacis di
Ve?·so i1we u,tmtio1ts immooiUa exis!U1tl . 

<< ilfooilia ce1·tum loeum non ltabent, quz'a (acile de loco úz locrtm 
t?·c;us(enmtlw, adcoque secnudum Zoei s ta t1~ta ?'egttlantu1·, ub i domt'
cilinm ltab1tit dc(uncl?tS. ( Voct Commc1zt. ad Pand. Jib . XXXVIII. 
Tit. 17 n. 34, Li!J. 1, Tit. lV.) 

De accordo com esta discriminacão es tá a escola franceza em seus 
escriptores e trihunacs . ( Vide deci~õ e s citadas por Fiori nota 2:• e 
5-• no ~386.) 

Fundam-se os escriptores que a segmHn em que o territorio 
fórrna a base mate rial do Estado , cuja cxistencia se acha assi m in
timamcr.te ligada á sorte dos immo>·eis que compocm esse tr.rritorio, 
e conseguintcmente nenhum legislador pu-de consenLir em subme
ter os immoveis situados em seu pa iz ao imperio de uma lei es 
~rangcira. Este principio qtre se npp;ica a qualquer transmissão de 
lm·moveis pot· titulo partieular, de,,e Yalt• t' igualmente para a devo
lução a tituio lU1iversa l de uma uni versa lidade de immoveis. Nào se 
Póde dizer que o putrimoni{)1 objecto externo e que se confunde com 
a_ Pessoa do proprietariu, dera ser regido pela lei pessoal dl'sle ul
titno, pois que não se póde na Lt·ansmissüo do palrirnonio fazl' r abs-
trac'to I I . . ·' c os o ljectus que dcllu dl'pendem. Verdade SeJa que, para re-
{;ulnt· as successões o legislador leva de ordinario em conta as alreições 
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Art. 29. O funcr.ionario consular não poderá fazer re
messa ou en ' ;r .~ga da. herança aos legítimos herdeiros, ou a 
seus procnra·lores, senão depois t.le pagas todas as dividas 
que o defunto tivesse contrahido no paiz, ou depois de 
haver decorr.[do um anuo, a contar do fallecimento, sem 
que se tenha apresentado reclamação alguma contra a 
herança. (4õ) 

naturaes e presumidas do homem, mas esta consideração é secunda
ria. As vistas polHicas, as razões de interesse social dominam prin
cipalmente nessa materia e é esse um motivo mais para excluir 
toda applicDÇãll de uma lei estrangeira . (Aubry e Ray nota 43 ao 
§.31 de .Zacharias citado por F tori § 387.) 

Ainda recen tt mente no Tr11tado de navegação e commercio cele
brado entre a França e a Scn ia promulgado pela Lei' de 18 de Ju
lho de 1883 cunsagrou-se essa doutrina no art. 8.• nos seguintes 
ermos: 

({ La S!6Ccession au!.V biens immobiliers Se?·a regie pa'l' les ?ois d~ 
pays dans ltJqv..el les irl/,mez6bles se1·ont sit?tés, et la connaissance de 
to7Lte demande ou con. testation concernant les successions immobilii:?·es 
appartiend1·a em~l7t ·ivernmt au!.V trib1maux de c e pays. 

Lés ?'éclamo: ú•ns ?·ela.tives au pa?·tage des sz~ccessions mobilie1·es 
ainsi qu' a7ti1J d, oi.ts tie succession su1· les elfets mobiliers laissés dans 
l'un des deux Jllr,t•s, 1JtW des ci toy;ens de l'au trq1ays, soit qu'à l'époq7te 
de le1~?' déces 1:ls y ( ztssent étab lis ou y fussent s1:mplement de passage, 
soit q1t'ils fusse nt décédés ailleurs, se?·ont jugces pa1· les t?·ib~maua; 
01~ a11tO?·ités com.pétentes de l' Etat auquel appa1·tmait le dé[1tnt et 
con(ormément aux lois de c-.t Etat. (Vide F1·ance j1tdiciaire, révue 
de l egislatio?~ et de jut'ispntdence n. 19- 1883.) 

(45) Sujcit.,) r.omo rl f' razfto por este artigo, do mesmo modo que o 
havia feito o §(,.0 d.) Accordo Interpretativo, o espolio ás dividas pas
sivas (\o intesta.:, só fin }I) uot an no drpois rlc suu fallecimento poderá 
ter l'ugar a e11t rc,;a da herança aos seus legítimos herdeiros, isto mesmo., 
-porém, sem que haja apparecido reclamação alguma contra a herança· 
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Art. 30. Antes de qualquer distribuiçã.Q do producto da 
herança aos herdeiros, deverão ser pagos os direitos fiscaes 
do paiz onde se abra a suc-:essã.o. 

Estes direitos serão os mesmos que pagam ou vierem a 
pagar os subditos do paiz em casos analogos. 

o funccionario consular decl~rará previamente ás auto
ridades fiscaes os nom es dos herdeiros e o seu gráo de pa

rentesco e, pagos os di.r~itos, farão as mesma autoridades 

a transferencia do domínio e posse dn herança para o nome . 

dos herdeiros nos termos dessa dt3claração. (46) 

Costuma de ordinario o fuuccionario cons~lar annunciar pelas folhas 
PUblicas que vai fa zer entrega dos espolias cujos nomes declina. Ficam 
Por esta fórma advertidos os credores ou aquelles que se reputarem 
com direito á herança p,ara a competente reclamação. 

Deve-se, porém, entender, que o prazo de um anno abrange ambas 
a~ hypothesea para evitar o absurdo que resultaria de interpretação 
diversa causada pela disjunctiva. 

(46) Este artigo encerra ainda uma concessão. A simple& declaração 
do funccionario consular nfto devêra bastar, quando para prestai-a 
conscienciosamente lhe cumpre ter em vista os documentos comproba
torios do grão de parentesco. E porque, pois, não exh ibil ·os? 

Por outro lado tendo a Fazenda Publica um representante em 
J~izo seria mu ito mais curinl, que o calculo dos direitos fiscaes fosse 
feito com sua audiencia, ad ·instM do que se pratica na conformidade dos 
regulamentos respectivos nos inventa rios dos nacionaes e estrangeiros 
testados em que a mesma Fazenda é interessada pelo imposto . 

.Além disto, o artigo presta-se a duvida. De que distribuição se trata? 
Se é propriam ente a da partilha, como antl·s della se póde saber 

qual o quinhão que toca a coda herdeiro o conscguiotf· mente a taxa a 
~atisfazer ? Acw sre que as le is geraes prohibem, que se julguem parti
dhas antes de sat·sfeitos os direi tos de transm·ssãn, mas entre a div1são 
i 05 

bens e o at:lo do julgumPnto deve realisar-se o pagamento do 
lllposto. Pela C011Venção, porém, o Juiz e o mesmo partidor, pois é 
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elle quem dis tri bue os quinhões, tóroas, etc., ass im nfto se dá essa 
iuterva llo em que nos casos ord inarios se eilcctua o diLo pagamento. 

Muito ma is regular, persuad imo-nos , se ria estabelecer que do 
liquiuo do acervo , ded uzidas as di vidas e clespezas attend iveis, se 
procedesse in-continenti ao pagamento do respectivo imposto deter
minado em ca lculo organisado pelo contador do Juiz, conformo o gráo 
de parentesco em vista dos docurn cntos exhibidos ou, se o quizessem, 
das declaraçües el o [uncc iona'rio co'nsular. 

Prescreve r, porém , o pag:~m e ~ to dos di reitos commettendo a sua 
fixação á autoridade fiscal, pois esta nã o póde ser r eduzida ao papel 
de mera machina, des tinada a receber cegamente o que lhe entt·egam, 
deverá apreciar o co mo e por que essa r.ntrega é ft.:ita, sem ao mesmo 
tempo armai-a do direito de in ves t l ~ar a verdade das declaraçõeS 
contrasta ndo-a com documentos proprios, se nos afigura a maior daS 
i ll con gruc ncias. Não se poria em duvida a palavra honrada Jo func· 
cionari o co nsular, ma s apoiando-a em doCLlmentos ella eoncorreria I3al'll 
habilitar a autoridade fi scal ao ex ucto desempenho de dev.eres dentro 
da orbida de suas attrihuiçõcs. 

Neste pJnto os estrangeiros !'egidos pela convenção gozam de 
muito maior fa vor do que os naciona cs ; nos inventarias destes em que ha 
direi tos de transmissão a sati sfa zer, os agentes fl scaes esmcrilha!11 
com o maior cuidado ? prova ti o gráo de parentesco para ex:acta 
applicaçiio da tabella do Reg. de 1814, cujas taxas Yariam segundo 
fo r esse gráo. Muitas vezes não' sii o s u ffici o nt~ s clocumentos, a pro1'a 
por ollcs forn ecida tem de completar-se com outras. No entretanto, 
na hypothese dn Con ve nçfto basta uma simples declaração do consul 
e tudo está dito . 

Ul bmarnente suscitou o Juiz dos ausente da 2.• Vara uma questão 
sobre es te assumpto pedind o providencias ao governo quanto no facL0 

de aceitar a llecebcdoria elo 1\lunicipio guias de pagamento de direitos 
fl scacs paosadas no consulado portuguez. 

Os estrangeiros estão como os nacionaps suj eitos ao jmposto 
de decima ele herança ou legado . ( Lei n. 317 de 21 de Outubro de 
1843 art . 31 .) E' hoje conhecido so b a des ignação de direito de trans· 
missão de rn·,1príeuude . (Lei n. 1501 de 26 rle Setembro de 1867 art. 19.) 

i I 
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A tnbella anncxa ao Rr.g . de 31 de i\Jarço de 181'-! regulou os que 
devem ser pagos pela transmi5s5o cansa 1iW1'tis da seguinte fúrma: 

Transmissão por titulo sncccssi vo ou testamentario : 

En1 linha recta 1 s~ndo hercl E•iros nccessarios .... . .... . 
. na o sendo neccssarJos .... . . . . .. . ... . 

En tre os c · t t t ODJUgl's por l'S amcn o ........... ......... . 
. A irm ão , tios irmãos dos pais , c sobrinhos filhos dos 
lrmãos . .. . ....... ..... . .. . .. ... . ...... .... . . .... .. ...•. 

1jl0 °/o 
5 °/o 
5 °/o 

5 •j. 
A Pl'im os fllh ns dos tios il'm ilos tios pais, tios irmitos 

dos avús 'l sobrinhos netos dos irm~ os. . . ........ . .. . ... lO 0 /o 
. Entre os mais parentrs conlados até o 10 gráo por 

du·ci to civil. ....... . . . .. . . ...... . •.... .. .. . •...... .. ... 
Entro os conj uges ab ú~tt·stato . ... · .. . ................ . 

A re li giosos proCessos c secularisados, qualquer que seja 

15 °jo 
15 °/o 

0 gt·úo ou a linha de parentesco. ................. . . ... . 15 °/o 
Entre extr:mhos . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 °/o 
A lei que regula em Portugal o pagamento do imposto de trans

lllissüo é a de 30 de :Junho ele lRGO, cujas disposições relativas ao 
Ponto, de que nos occupat110s, rão em seguida transcriptas: 

A rt. 4.o Silo suje itos á co ntribuição de registro todos os netos 
que operem tran smissão de prop rictlade, ~i tu uda ou existente em 
tcrrit · orto portugucz , tanto elo contincnto como do ultramar, ou a 
transrni ssào se rcrifl rruc entre subd itos portuguczcs ou entre subditos 
estrangei ros, ou entre estrangeiros c po rtugnezcs. 

Art. 5. 0 Nus tra ns missões de bens mo veis ou immoveis por titulo 
gratuito a contribui çElD sorú: 

De 3 °/0 entre collatcraes no 2. 0 grúo; 

De G 0/• cn lre coll aleracs no 3. o e 4. o gráos ; 

.IJc lO 0 /o entre outras quaesque r pr•sons . 
R . 
~ unt co. Os grúos tl c parentesco co n t:~ m-so por direito civil. 

AL't . '/ .o 1 C•J nl ri bnicfLO do n'gistro será ln:1cada sobre o valor 
dos bens I rn nsmi ltidos ;,os te:rmos dos pn rag ra phos st•gu in tes : 

§ l .o Quando a transllliSEflo se l'IIcctunr por meio de partilhas, 
a contribuicào será cn lculad a sob re o r alor que os boL1S Lransmit-
liàos L' • . . 

li'Crcm no Jn•fcntuno. 
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Art. 31. As despezas que o funcciona.rio consular fôr 

obrigado a fazer em bem da herança ou da parte della, que 

nllo estiver sob sua guarda e administração, nos termos 

desta r.onvenção, serão abonadas pela autoridade local com

petente e paga como despez~s de tutoria ou curadoria pelas 

forças da mesma herança. (47) 

Art. 32. Se a herança do subdito de uma das altas 

partes contractantes fallecido no t erritodo da outra, se 

tornar vaga, isto é, se não h )U vet· conj uge sobrevivente, 

Art. 14. São inexequiveis as sentenças e autos de conciliação e 
formaes de partilhas que devendo-a, não tiverem pago a contri·· 

buição do registro . 

.Essa lei contém muitas disposições identicas ás do nosso Regula
mento de 31 de Março de 1874. Assim calcula-se, do mesmo modo 
que entre nós o valor do usufructo, do dominio directo, das pensões 
vitalícias, etc. · 

Não se póde considerar o consul port'1gue:r. como depositaria 
judicial pelo facto de ter arrecadado, administrado e liquidado uroa 

herança . no desempenho de suas funcç - es consulares, em quanto nãO 
assignar o respectivo LPrmo dl! deposite• em qua lquer das hypotlteses 
do art. 26 § 2." da Convenção , po1s que es ta formalidade é substancial 
para fórmar a responsabilidade do depositariu, quér no foro civil 
( Ord. L. 1.• F. 24 § 21) quér no commercial ( Rrg. art. 511 § 3. 0 DeC· 
de agg. do Trib. da Rel. da Côrte, Agg.• Antonio José de MagalhãeS· 

Agg. o consul Portuguez 1Ji?·e1:to Tomo 29. 1882.) 

(4'7) As despezas de que trata este artigo, não podem· ser seoão 

as concernentes ás disposições do art. 2ô desta mesma Convcução, 
pois nas diversas hypotb es s ahi figuradas é que o consul driXII 
de ter sob sua guarda e administração dos bnns da herança . CJrreo
dp-lbe a obrigaçftb de chamai-os a si e ele rcccher a quota liquida 

do que fôr apurado, é obvio que o despendido pura chegar a esse 

resultado deverá sahir das mesmas forças da herança. 
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nem herdeiro em g·ráo s uccessi vel , será devolvida á fazenda 

publica do paiz em que se deu o fallecimento. [48) 

(48) O § 16 do Accordo Interpretativo continha a mesma dispo
sição, abrangendo a herança tanto movei como immovel; a dis
criminação que a presente Convenção supprimiu por desnecessaria. 

Nos termos do nosso direito pertencem ao dominio do Estado 
08 bens cujo dono fallec•~r sem testamento, não deixando parentes 
até o decimo gráo, segundo o direito canonico, nem mulher que 
a Stla herança queira ba1rer. (0. Liv. , l T. 90 § 1.0 , Liv . 3 T. 18 
§ 19, Li v. 4 T. 90 in fine ; Lei de 4 de Dezembro de 1775, Alv. 
de 28 de Janeiro de 1788 e de 26 de Agosto de 1801; Regs. de 
9 de lllaio de 1El42, de 9 de Junho de 1845 art. 3. 0 § 2.0 • e de 15 
de Junho de 1859 art. 3. 0) 

Não foi sem larga contestação que o governo portuguez, quando se 
trat ou de promulgar o Accordo Interpretativo de 21 de Agosto de 1867, 

accedeu a este ponto como se póde ver das notas então trocadas com o 
governo brazi leiro de 21 de Agosto de 1867, quando se tratou de pro
mulgar o Accordo lntcrp retaLivo. Cons ulte-se~ respeito as de 28 de De
zembro de 1866, e 30 de Março de 1867 do conselheiro José de Vascon
~ellos e Souza, ministro portuguez, e as de 9 de Março e 15 de Maio de 
867 do mini stro dos negocias estrangeiros Conselhei ro Sá e Albuquer

itte. Elias terminaram com o protocollo assignado em 23 de Maio de 
867 no qu al declarava o plenipotenciario portuguez que «como expu

zera em suas notas anteriores a sua opinião era diversa do principio de 
Pnrtencer a herança va ga ao fi ~co do Estado em que fôr arrecadada; 
lllas, qu attenta a resolução do gove rno imperial em manter no 
~l'eson t•J accordo aqttclle principio, aliás estipulado no accordo com a 
' rança, dava-lhe o 3eu asstJ ntimentO.>> 

O acrordo interpretativo foi approvado por carta de lei portuguza 
do l ,o de Julho de 1867 como se vê na nota do ministro brazileiro 
de 9 de Agos to de 18ô7 . 

.1\ Ordem dr, succussão se regula entre nós pela sflguinte fórma : 
l .o Os de c.,nde ntes ; 
~ .o Us ascendentes ; 
3·• Os parentes até o decimo gráo; 
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Tres annuncios serão publicados snccea.~i Yamente , por 

dil ig-eucia do J u it: t err itori al , de tres em t res m eze:o, no 

j ornal tlo lu ga r em que a su cccss :i.o se t iver ::1ber to , e nos 

da capital do p ~tií:. E s Les auunncios d t-w erf.í.o co n te r o nome 

e appellido do defunto, o lu g-ar e a da ta ch sen nascimento, 

se forem conheci !los , a pr1.fissão que exe rcia , a data e lug·ar 

do fu.llecimeu to . Annu ncios scmel hn u tes se rilo publicados 

por diligen c: ia d o mesmo Juiz, n os j om ~es da locnlicbJe e:u 

que nasceu o au tor Li.t Lcrnu.a e n os cb cidade m.ais 

proxima . (49) 

Se decorridos duus an nos , a contar <lo fullccimento não 

4." O conjugc scbrevi l' cn'lc ; 
5." O Fisco. 
A legislação porLugueza nes Ln parLo quasi 'L mesma com pe~ 

qucna ' tli!Iere n ~a que a do Brazil , co rno se H~ no art . Hl69· do Cod. 
Civi l, onde abriu -se rnai5 um gráo co:!ipn·!tcnditlo no nosso 3. 0 e ~e 
alterou a ordem succcssoria . Assim é que se estabelece em ter~ 

ceiro lngar a snccessilo nos irmi\os c seus descendentes em 4° ao 
Conjuge SObrevivo, crn 5. 0 OS tl'UllS\'Crsaes no 11. 3 ai.Ú O decil110 
grúo e em 6.0 ú Fazenda Nacional. 

(49) Pela c••llocaçüo em que está esta disposiçi"10 póde parecer 
á primeira vis ta que a obrigaçito da public.ação só nasce depois 
qu e a heran ça fàr decla rada va ga~ devendo , p o ré~11 , entenclrr-sc e 
segundo a praticn, depois ele ahefta a successii.o r. antes daqucJia 
declarnçüo não se tendo feito na primeira parte do artigo ma!s do 
que estabelecer o prin cipio rl'lati,·o ú dm·olu~flo da herança ao Estado 
em cujo t.erritorio succetl er o fallecimcnto do s ttbdito Ll c outra na0ão, 
sem deixar conjuge ou herdfl iro em grúo snccess in:- 1. 

Esta di sposiçã0 é simplesmeute inC':.:cquirel. Fallecrm <.~o JuiZ 
meios tanto para a pt1l.>l icaçüo detcrmin:t'cla nos per iodicos do paiz 
como nos do estrangei ro, o qne quc t· diz ,3 t' nii.o ha hypolhcse alguma 
em qne se ve rifi que a dcvoluçito da herança de subd iLo porLuguez 
ao fisco do Brazil . 
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se t.i ver apt·esentado coujug·e sobrevivente ou herdeiro, 
quér pessoalmente, quér pot· procuradot·, o Juiz territorial, 
por sentença , que ser~L intimada ao funccionario consular, 
ordenará a entreo·a da horanca ao Estauo. A administrn cão o • • 

da fazenda puulicn. tomará então posse da tmsma. herAnça, 
ficando obrig·ado a pre>õtar contas aos herdeiros que se apre
sentarem dentro <los prazos, em que o direito da peti,ão de 
herança so póde to rn ar eft'ect iva a favor dos subditos nacio

naes em identicas ci rc tllns tancias . (50) 

(50) Kesta parte final do arLigo se determir~a o prazo de do us 
annos findo o qual se deve considerar vaga a herança e prescreve o 
tneio pratico, que terá de seguir o Juiz para tornar exequivcl a sen
tença judicial que o declarar . 

Póde suscitar-se aqui a quesliio : se o funccionario consular recusar 
a entrega, que procedimento observará o Ju iz? Parece-nos que no 
caso ca bcr1 a o sequestro da he.ran çn , como consequencia ela sentença 
~[Ue julgasse a vaeaucia c para execução da me~ ma não esLando o coosul 
!sento das disposições de Direito que o dclcrruioam c na cspecic as suas 
funrções equiparadas ás de um Ycrdadeiro curador da herança jacente . 

Em regra pelas nossas leis contra qunesqucr emprBgado~ . ou 
Pessoas a cujo cargo csLrjam dinheiros publicas, inclu indo-se em tal 
nuu1oro os curadores de heranças jacentes, compete o scqurstro. (11Ia
'Lltal do P1·oc1wado1' dos Feitos da Fa~emla do Dr. Perdi

0
rr5o l\1alhciro 

8] 
li 48 nota 203.) 

A. diligcncia para o reali sa r é promovida pr,lo P1·ocurador dos Feitos 
ou COl\cctor no luga r em que o hnjn: pois á tnrs agrntcs !iscacs incumbe 
acnutelat• tudo quanto pertrncc á Fnzenda aciona!. 
:p o_utrn questão é a relativa aos juros . Os rcsponsarPiS á Fazenda 

Uilhca estão sujeitos aos de 9°/0 ao anno e havendo cnme são 
CotnposLos. (Lei de 28 de OuLttbro d.ol 84S art. 43, Codigo Penal art. 26.) 

Regulará para o seu computo no cnso de ser o consul achado em 
!nora o bicnnio, findo o IUal a hr:rançn é l'onsiderada vaga? 
d Seria o 81Wl11lt~1iLjus tanto mais quanto a convenção faz depender 
e sentença determinando a e ntrE~ga ; só então constitue-se o consul 

em tnora. 
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Art. 33. Os consules , vicP-C\!OS '1le;;_e agentes consulares 
poderão delegar todas ou purt~ das att t·ibuiçOes que lhes 
com:r:>etem nos termos da presente convenção ; e os agentes 

qn delegados que, sub sua responsabi lidade nvmearem para 
represental .. os, proced.erão dentro dos limites dos pod~res 
que lhe forem conferidos; mas não gozarão de nenhum dos 
privileg'ios concedidos no art. 4. 0 (51) 

Ar·t. 34. As autoridl'ldes locaes limitar-se-hão a prestar 
aos funccionar ios consulares todo o auxilio necessario, que 
lhes requi:;itarem para ü pedeito cumprimento das dispo
sições da p1·esente convenção; e será nullo tudo quanto em 
contrario a eilt<J, fàr praticado. (52) 

Art. 35. Os consules geraes, consules, seus chancelleres 
e vice-consules, bem como os agentes consulat·es, gozarãO 
nos dous paizes, e sob a condição de reciprocidade, de toda3 
e quaesquer outras attribuições, prerogativa.~ e immuni
dades, quo tenham j<\ sido concedidas, ou para o futuro 

É de notar que, ainda quando devolvida a herança ao Estado, o 
direito de reclamar só prescreve dentro do 30 annos nos termos do 
art. 32 da Lei n. 628 de 1'7 de Setembro de 1851; e <t mesma pres
cripção póde ser interrompida por qualquer dos meios admittidos e!ll 
direito ( cit. lei e artigo) . Taes são, por exemplo, a propositura da 

accão de habilita cão de herdeiros (Ordem de 27 de Dezembro de 1855 . . 
citada pelo Dr. Perdigão Malbeiro no Manwtl do P?·ocurado?' dos Feitos 
nota 510) o protesto feito em divida firmando reconhecimento expresso 
ou tacito de divida. (Cons . das leis art. 855 nota 3.•) 

Quanto ao pagamento das dividas, n esta ultima hypothese, en
tende-se deverã ter em attenção a natureza do titulas. 

(51) Esses privilegias rnferr.m-se a isenção de alojamento, con
tribuições directas, etc. , salvo o caso de possuírem imruoveis ou de 
exercerem commercio ou iodustria. · 

(52) A reciprocidade es tabelecida neste artigo é obvia que de 
bem pequeno proveito nos serve. 
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'tenham a sel-o, aos agentes da mesma categoria da naçtí.o 
mais favorecida. (53) 

(53) Allesohtçfto dr. Consulta do Conselho de .Es tudo de 25 de No
vernbru de 1865 declarou em so lução á ques tão sobre se as mulheres dos 
consules e viee-eonsules em excrcicio del'em dcpur em suas casas, que 
a duvida estar a impliciLarn cnLe resolvida pelo Aviso de 17 ele Dezembro 
de 1857, e111 o qual se considera os consules por geral c commum 
e~t imação entre nós na classe das pessoas distincLas, qualificadas em 
dtreito com o ep iLhcto de cgrcgias, dá á immunidndc de que se trata 
urn caracter qnc a torna extcnsin1 ás mttlhcres dos mesmos consules 
Por ser prin cipio da Iegislacão patria que a mulher casada segue a 
condição de s ~u marido e. goza das mesmas honras c privilegias. 
(Vide Av. do Mio. Est. de 8 de l\'laio de l e65) . 

1 
1\lii.o são extensivas aos consulcs os fa vores c roga.lias crue o Regu

nruento das Alfandcgas concede aos embaixadores, ministros residentes 
e encarregados ele nqgocios. (A. v. n. 47 de 9 de Outubro de 1880 .) 

d' l'lüo gozando os consuies das mesmas isenções e regalias couce-

d
tdas aos agentes diplomaticos oáo lhes póde ser extensiva a disposicão 
at · A. trcular do 1.0 de Fevereiro do corrente anuo. (Av. n . 193 de 23 de 
bril de 1881.) 

Pela circular citada neste aviso ordenott o .M:i nisterio da Fazenda 
~~s Inspectores de Thesouraria, que mandassem despachar livres de 

l trettos os volumes dirirr idos aos arrentcs diplomaLicos residentes no rup . o o 
§ er10 sob o sello das armas de seu pa iz, como determina o art. 6.•, 
d 

2
·• das disposições preliminares ria tarifa em vigor e á requisição ou 

declaração oílici&l dos mesmos arrcntcs independentemente da ordem 
o nr . o ' 

tntsterio da Fazenda. 

o. c.- 7 
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' 

Decreto n. 5533 üe 24 de Janeiro (le 1874 

Promulga a cou-veuçfio sobre attrilmiçüe consulares c mutua entrega 
d-e desertores, celebrada em 22 tle Abril de 1873 entre o Bra.zi L e a 
Gn~n-Brctanha. 

IIavendo-se concluiclo e as ignaclo nesta côrte aos vinte 
e dons dias do mez de bril do ::uilw proximo passado uma 
convenção entre o Brazil e o Reino U nido ela Grau-Bretanha 
e Irlanda sobre attribniç<íes consulares e mutua entrega ele 
desertores ; e tendo sido esse ~cto mutuamente ratificado, 
trocand · ·fi - ' d . o-se a.· respcct1vas rat1 çoes nesta corte, aos ezenove 
d~as elo corrente mez ele Janeiro, Hei por bem m,andar quo a 
dtta c - - l l . J - • t . t ' onvençtto seJa o )Scrvac a c cnmpncla. tao 1n ·enamen ·e 
collJ.o nella se contém. 

Es 0 Visconde de Ct:.rav_ellas, . c~o meu ' Conse~lO e do de 
tado, Senador elo Impeno, JYhrustro c Bem·etano de.Estaclo 

dos N e · E · · t I ·t l"d f goCios i strangenos, ass1m o ·cu w. eu ·enc 1 o e ··aça 
exec11tar, expedindo os despachos necessarios. 

Palacio do Rio de Janeü·o, em 24 de Janeiro ele 1874 

qui.nquagesiruo terceiro da Inclcpcnclencja e do Imperio. 
Com a rubrica de S. M. o Imperador. 

Visconde de Oamvellas. 

<1 N6s D. P edro II, por graça de Deus e nnanime acclamação 

13°
8 

Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do 
l'azn, etc, 
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Fazemos sabe!: a todos os que a presente carta de confir- · 
mação, a})pr ovação e mtificação virem que aos vinte e dons 
dias elo mez de Abril elo corrente anno concluiu-se nesta côrte 
elo Rio de Janeiro entre n6s e Sna l\Iagestadc a Rainha do 
Reino Unido da Grn.u-Bretanha e Irlanda, pelos respectivos 
plenipotenciarios, munido elos competentes plenos poderes 
uma convenção sobre attribuições consulares e mutna entrega 
de desertores, elo theor seg uinte : 

Sua Magestade o Im1)erador do Brazil e Sna lliagestade a 
Rainha elo R eino Uniclo da Grau-Bretanha. c Irlanda, desejando 
desenvolver e augmentar as 1·elações entre os seus respectivos 
aubditos, resolvem celebrar a presente convençã;o sobre attri
buições consula1·es e mutua entrega de desertores ; e para esse 
:fim nomeraram seus plenipotenciarios, a sabe1' : 

Sua lVIagestade o Imperador do Brazil, o Marquez ele S. vi· 
cente, Conselheiro ele E stado, Dig~itario da Ordem da Rosa, 
Senador e Grancle elo Imperio, e Sua J.VIagestade a Rainha elo 
Reino U nido da Gra.n-Bretanha e Irlanda, o Sr. George Buckley 
l\1athew Cavalleiro ela muito homada Ordem do Banho, sen 
enviado extraordinario e Ministro plenipotenciario j tmto de sna 
Magestade o Imperadqr do Brazil. 

Os quaes depois de terem communicado seus respectivo:; 
p oderes, que foram achados em boa e devida fôrma, concor· 
daram e asBentaram nos seguintes artigos : 

Art. 1.0 Os consules geraes, consules, vice-consules, e 
agentes consulares ele cada uma elas alt::ts partes contrac· 
tantes, residentes no territorio e possessões da outra, e~er· 

carão as funcções proprias ele seus cargos, que lhes foretll 
incumbidas por seus governos, sem prejuízo das leis on t·ogn· 
lamentos do paiz da resideneía, e semelhantemente gozar~0 

dos privilegias isenções e immnnidades permittidas pelas ditas 
leis e regulamentos. 

Art. 2.• Qualquer navio ' de guerra ou mercante de utllfl 
das altas partes contractantes, que fôr impellido, por :r:náo 
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tempo ou por accidente, ·a arribar de um porto a outro, poder{t 

neUe reparar as suas avarias, prover-se de todo o necessario 
e fazer-se de novo á vela, sem pagar outros direitos além dos 

que pagam em caso identico .os navios nacionaes. 
I 

No caso em que o capitfío ele um navio mercante se veja 
obrigado a dispôr de parte de suas mercadorias, n,fim de 
occorrer ás clespezas que houver feito, a autoridade local não 

lhe porá impedimento, :ficando entretanto o capitiío obrigado 
a conformat·-se aos regulamentos e tarifas elo lugar a que 
tiver aportado. 

Se um navio ele guerra ou mercante, elE\ uma elas altas 
llal'tes contractftntes, ·encalhar ou naufragar nas costas do 
territorio ela outra, o dito navio, todas as suas partes, todos 
os tltensilios e objectos a elle pertencentes e todos os generos 

e mercadorias sal vaclos, incluindo-se as que tivessem sido 
~ançadas ao mar, ou o seLl procltlcto, quando vendidos, bem 

corno os papeis encontrados a bordo do navio encalhado, 
ou . 

naufragado, serão entregues aos donos ou a seus agentes 

- l ' . nc o por elles reclamados, pelos offi.ciaes ou empregados bra· 
Ztleiro b . . 1 1 . J • - l s ou ntn.umcos, que pe as ms e c1etermmaçoes c os 
governos d~s respectivos paizes forem encarregados da pro
tec -

't<~o, conservação e gnarc1a dos valores naufragados. 

Se não existirem taes donos ou ao-entes no lnQ"ar, então o 
cl' "' ~ 
lto n::wio, e mencionadas consas pertencentes serão entregues 

Pelos sobreditos offi.ciacs ou empregaclos ao consnl geral, 

~onst1l, vicc-consnl ou agente consular, brazi1eiro ou bri
~aunico, em cujo à.istric to tiver occol'l'ido o encalhe ou nau-
~ra . ' 

gto, se reclamarem no prazo fixado pelas leis elo paiz ; 
G 

esses fnnccionarios consula1·es, donos, ou seus agentes 
Pagarão unicamente as despezas que se fizerem com a con_ 
Ser\' -

açao da propriedade, bem como as ele salvamento e outras a 
qlte em caso senielhante }e encalhe otl nanfragio, estaria 

&\t·J' • 
elto u.m na vi o nacional. 
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Fica toc1avia entendido que, quando o dono do genero ou 
mercadoria, ou seu agente, embora não esteja presente na 
localidade, fôr nacional do 1)aiz em que se der o encalhe ou 
naufragio e nelle residente, .ofl generos ou mercadorias que 
lhe pertencerem, ou o seu producto, quando vendidos, não 
seriio demorados, em poder elos funccional'ios consulares e 
sim depositados, segundo as leis elo dito paiz, para que sejam 
ent{·egnes a quern fôr ele direito. 

Os gcneros e mercadorias salvados do naufragio ficarão 
livres ele direitos de alfanclega, a menos qne sejam clespachados 
para consumo, caso este em que ficariio sujeitos aos mesmos 
direitos, que teriam de pagar se tivessem siclo importados eDl 
navio nn.cional. 

No caso ele qne um navio, cm~pelliclo pela violencia do 
tampo, encalhe ou naufrague, se o dono, capitão ou outro 
agente do dono DlLO estiver presente para providenciar, ou 
estando presente o solic itar, o:; rcspecti vos consnles geraes, 

con:;nles, vice-consules ou agentes consulares, clcvc>rilo intervir 
afim ele prestar o nccessario ::mxilio a sens compatriotas. 

A intervcnçiio üaa auto;·iclacles locaes, q nando os clonos, 
seus agentes, o capit1Lo on os fnuccionarios consulares esti· 
verem presentes, só terá lugar para manter a m·dem, anxilial" 
a acção clellcs, a:segm:n· a execução elas disposições que se 
de>em observar para a entrada e sahicla elos gei1eros c .rner· 
caclol"iar· sal vaclos e pa,ra realisaçilo elos impostos, quando 

devidos. 

No caso, porém, de ansencia não só do cl0110, capitão otl 
outros agentes, mas tambem elos consules gcraes, con:sctleS, 
vice-consu1es e agentes consulares e até ?, chegacb delles, 
deverão as autoriclaà.es locacs tomar as necessarias medidaS 
para protecção dos incliviá.uos e conservação dos effeitos na.tt· 
fragaclos. 

Art. 3.0 Os consu1es geraes, consnles, vice .. consulc.j 13 

aw'ntcs consulares de cada uma das altas partes cou t ;·actanteS, 
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residentes no territorio e possessões da outra, receberão das 
aut01·idades locaes os anxiüos que, segunclo a lei, ll1e puderem 
ser dados para. a captura dos desertores elos navios dos seus 
:respectivos paizes. , 

Art. 11-.0 Se algum subdito ele uma das a.ltas partes con· 
tractautes fallecer no territorio ela outra, e, ao tempo elo fal
lecimento, não se achar ]Jresentc pesso:t alguma que legal
mente tenha o direito para admiuistrm· o espolio do falleciclo, 
obscrvar-se-ha as seguintes cli:;;posições : 

l. • Quando o falleciclo deixar, nas sobrcuitas circums
tancias, sómentc herdeiros ele sua nacionalichde on que elevam 
goz:w do estado c~vil ele seu pai, o consnl geral, consnl, vicc
cousul ou agente conl'nlar da nação a que o :finado pertencia, 
avisando a autoridade competente, arrecadará e teri sob sua 
guarda a propricchcle elo fallccido, pagará as clespezas do 
funeral e conservará o excedente, p!1ra o pagamento elas divi
das, e eLJ. beneficio elos herdeiros a quem ele direito per
tencer. 

Todavia o consul geral, consul, vi.ce-consul e agente con
sular deverií. immeclin.tamcnte requerer ao Tribunal com
petente titulo p::tra administração elos bens deixados pelo 
fallecido, e esse titulo lhe seTá dado com as limitações e 
Pelo tempo que ao referido 'l'rib:mal parecerem conforme ao 
diTeito. ( 54 ) 

2.• Se o finado, porém, deixar no paiz do fallecimento, 
e nas já mencionadas circumstancias a1gnm herdeiro ou legaa 
tario universal, que seja subclito de outra nacionalidade ou~ 

(5±) Esse titulo para administração foi uma novidade não adaptada 
nas outras convenções. Não traz utilidade alguma para o espolio; 
quando rnui to scrl'irá p:1ra demonstrar o acatameot•) á i1utoridade 
iudiciarin. Praticnm 1~ ntn o comul officia ao juiz dos <lllsentes õolicitnndo 
0 tal titulo. 
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quem não se possa. outorgar o estado civil ele seu pai, entU:o 
cacla um dos dous governos l)oderá determinar se o tribunal 

competente procederá ele conf01·midade com a lei, ou confiará 
a arrecadação e administração aos respectivos funccionarios 

consulares com as devidas limitações. (55 ) 

Quando não existir consul geral, consul, vice-consul ou 
agente consular no lugar do fallecimento, no caso do § 1 .

0 

deste artigo, em que a elles pertença a guarda c administração 
elo espolio, a autoúclacle competente l)r oceclerá a esses actos 
até que o respectivo funccionario consular compa1·eça. 

Art . 5. o Os snbclitos ele cada uma elas altas artes con
tractantes terão, no territorio e possessões da outra, os mesmos 
direitos que os nacionaes no que diz r espeito a mar~as e 
signaes de fabrica de qualquer especie applicaveis a obj cctos 
manufactumclos. 

Art. 6.0 A presente convenção, desde que fôr n.utorisada 
nos termos das leis do Reino Unido ela Grau-Bretanha e 
Irlanda, se assim fôr necessario, será r atificada e as rati
ficações serão tTocaclas na côrte do Rio de J ~neiro dentro 
de SE)is mezes contados da data della ou a.ntes se fôr pos
sível. 

Ella durará por cinco annos a contar do dia da troca 
elas ratificações ; todavia, se doze mezes antes de :findar 
o prazo dos cinco annos nenhuma elas altas partes con
tratantes tiver notificado á outra a sua inteny11o ele a 
~fazer cessar, ella continuará a vjgorar por um anuo, e assÍ])l 

(55) Nas outras convenções repelliu-se a intervenção do consul 
no caso de existirem herdeiros de diversa naeionalidade da do finadO· 

Nesta deixou-se a questão dependente de determinação de cada 
um dos dous governos . Não é uma soluçüo conveniente, parece-noS· 
Qual a deliberaçüo que deverá prevalecer? O artigo nflO declara. 
Felizmenté não se tem, que saibamos, verificado n hypothese. 
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successivamente ele anno em n.nno n.té :1 cxpimção ele um 

anuo contado do dia em que uma das partes contractantes 

a houver denunciado. 

Em fé elo que os resp_ectivos Plenipotenciarios assignaram 

a presente e puzera.m-lhe o sello ele suas armas. 

Feito no Rio ele Janeiro n.os 22 ele Abril de 1873. 

(Assignado.) .ll{cwqwx-; de S . Vicente. 

(Assignaclo.) Gem·ge Buoldey 11Iatlzew. 

E sendo-nos presente a dita convençü:o, cujo theor fica 

acima inserido, e bem visto, considerado e exn.minaclo por 

nós tu elo o que neÍla se contém, ::L a1 provamos, ratiti.cn.mos 

c Con:ftrmamos, assim no todo como em cada um ele seus 
ar r lgos c estipulações, e pela presente :1 damos por firme 

e Valiosa para lJroduzir os seus devidos eífeitos, promette!lclo 

em fé e palavra imperial cnmpril-a inviolavelmente e fazel-a 

cumprir, e observar por qualquer modo que possa ser. 

Em testemunho e firmeza elo que, fizemos passar a pre

sente carta por nús assignacla, seHach com o sello grande 

das armas elo Imperio e referenclach pelo Ministro e Secre

tario de Estado elos N egocios Estrangeiros abai.\:o assignaclo. 

Dada no palacio do Rio ele Janeiro aos vinte c cinco 

dias elo mez de Outubro elo ::tnno elo Nascimento ele Nosso 
8enh J or e ns Ohristo de mil oitocentos e setenta e tres. 

D . Pecha, Impemclor ( com g uarda ) 

Visconde de Gcwavellas, 
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· MEMORANDUM (56) 

Segundo a disposigão elo art. 4.0 ela Convenção Consular que 

nesta data assign:tn:lOs, o fmwcion ario consul::tr, logo que arre
cadar os bens ela herança de seus nacionaes nos ter mos convencio
nados deverá pedir Ít autoridacle competente o necessario titulo 
para a r espectiva aclmini.stração ; e ella lhe darn. com as limi
tações, e pr~lo tempo que lltc parecer conforme ao direito. 

As principaes limitaçõos, que diversas diS})Osições br:;~.

zileiras estabelecem em casos taes se acltam collig iclas no 
Regulamento n. 2433 ele 15 de Junho de 18 59, e foram r e
procluzichs n::ts convenções consulares ontr'ora celebradas. (57) 

Em r esumo si1o as seguintes : 
O funcciona.rio consular, qu:mdo dá-se o caso passa a 

fazer arrecadação avisando a autoric1ac1e competente ; e, na 
hypGthese el e ter o finado deixado testamento, apresenta 
logo este~ mesma autorichcle para sen1.berto o registrado. (58) 

(56) A convenção celebrada entre o Drazil e u Iuglaterra é 
acompanhn.da de um rnemorand1t1n do Sr. M:.~th ew c de outro do 
Sr. S. Viecntr , documentos que siio luzes para a bou intelligencia 
do tratado, p t>ças incli spensaveis nestas mnterins . (Discurso do 
Conselheiro Zacari as no Senado. (Vide Amzacs Vai. V. 1877.) 

(5'7) Esse regulamento devidamente annotado vai adiante publicado. 
(58) O juiz competente para itbertura dos testamentos é o da 

Provedoria na fórma da legislação ern vi gor . ( Lui de 3 el e Dczflln brO 
de 1841 art. 114 § 2. 0 Reg. de 3J de Janeiro de 1842 art. 2." § 2." 
Reg. de 22 de No vembro de 1811 arls. 64, ôG e 83. ) 

Nos luga res onde nito resiUl' lll os Pcovcdores, co ntmoam os paroch05 

na nr.tiquissima prutieu de abrir 03 testamentos . (Av. n. 172 de 4 

de Outubro de l 831l .) Aberto o testamento o par0cho o rcmette 
ao Juiz Provedor, Municipal ou de Direito da jurisdicç:.ão a que pertencia 
o finado declaJ'ilndo a uata em qu e l) ab riu e por que m lhe foi aprcsr.n
tado. Recebidu pelo juiz manda cumprir c arcliivar, · registri.l r e 
inscrever. A inscripçito c registro reali.sa-sc na cô rte nu llccchcdoría 
do i.Vlunir;ipio. ( [leg. de 15 de Dezcmb.ro de 1860 ar t. 19. ) 
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Trata ele sepultar o fallecido clecentemente conforme a 
sua fortuna. 

A' proporção que vai fa.zeuclo a arrecacbção perante 
duas testemunhas, que elle nomúa, vai descrevendo e in
ventariando os bens, inventario qne, depois ele completado, 
entrega á r eferida autoridade. 

Conserva sob sua vigilanci:ct e zelosa administração os 
bens ela ltern.nça, paga as dcspezas do enterro, e as dividas 
que nü;o admittam dnvi.clas, qnnnrlo haja b ens snflicientes 
}Jara o pagamento ele todas, c semelhantemente trata ele 
cobrar as actiYa . 

Requer a n.valiação judicial elos bens, se a autoridade não 
a tiver a in ela cleterm i nado, c t em o direito de nomear um 
dos :waliaclores. (59) · 

Inventariados judicialmente os be11t:J com suas avaliações 
deve requerer a partilha, c parn isso tem ele decl:Lrar os 
nomes elos herdeiros, e o seu g rfw ele parentesco ou se é 
conjuge. 

Sendo necessario arrematn.r bens para pagar as dividas 
on para que se não deteriorem ou porque sejam de difficil 
ou dispendiosa gu:trda ou aclministraçfto, r equererá isso lL 
l'espectiva autorichcle . Os bens ele raiz ser[o sempre arrema
tados perante o 'l1:ibunal em hasta publica, os moveis ousemo
Ventes, mórmente os ele menor ntlo r, depois da avaliação 
Poderão ser vendidos em lei lão sou a 17igilanci::t do fuuccio
nario consular, rc a antorichele assim permittir. 

As dividas passi\-as de maior importancia, ou que o:ffe
recerem elnviclas, on contestações dependerão de decisão 
elo juizo perante o qual o f nuccionario Lu·á valer o direito 

on razões ele opposição por parte da. herança. 

~ ~5\l) O outro ava liadur é nomuulo pelo rcpl'esentant') da Fazenda 
nclonut, em virtude do direito eventual que <I esta cabe na succcssão. 
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O funccionario consular não entregará quinhão nenhum 

hereditario a herdeiro OLl a legatario, sem que previamente 

tenha pago o respectivo imposto, qne é igual ao que pagam 

os nacionaes em caso identico. (60) 

Quando a/herança é pequena o funccionario consular eleve 
chr conta de sua aclministração, e ela entrega dos bens aos 
herdeiros antes ele clous annos, e no caso contrario até o 

fim desse prazo. 

Se no fim do prazo não o tiver feito, os bens ou o seu 

proclucto ser[o entregues ao Thesomo N acionai perante quelll 
os herdeiros, que possam apparecer, requererão a resti

tuição. 

E' escusado dizer que a clecisfLo ele questões sobre a 
validade ou n[o elo testamento, sobre direitos dos herdeiros 

ou demandas contra a herança, são ela competencia ela au
toridade brazileira, e bem assim a nomeação elos tutores ou 
curaclorcs, a cujo r espeito o funccionario consular eleve ser 
ouvido. (61) 

Cumpre acrescentar, para esclarecer tambem a estipu· 
laç.ti:o do dito art. 4. 0 em principio, que pela lei brazileira 

(60) E' principio de nosso Direito consagrado na Lei n. 317 
de 21 de Outubro de 1843 art. 31. O imposto é calculado segundo 
a tabclla annexa ao llcg . do 31 de Março de 18711 (Vide nota 116 
pag. 91 ). 

(61) O nobre negociador dn convcnçf1o com a Inglt1terra, disse 
o Conselheiro Zacarias no Senado, respeitando o trabalho antigo, 
vendo o ultimo ponto a que tinham chegado os nossos esforços, desviou 
a entidade consul ela tutela. 

Além disso, lembrando-se dos seus escriptos, recommendou que 
o consul niio fosse nunca tutor, comquanto o juiz o enviou, o que 
é muito justo, pois que o consul velar pelo interesse dnquellc que 
embora actnalmonte cidadlto brazi leiro, df•pois podia ser estrangeiro 
(~Annaes do SenacZo 1877. Vol. V). 
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são legitimamente autorisados para administrar o espolio do 
finado: 

1." O conjuge. 

2." Os descendentes ou ascénclentes. 

a.• Os collateraes :üé 2." 
, 

inclusive. o grao 
4.• o herdeiro in t.itnido. 
5.• o testamenteiro. 

6." O procurador do hod.ci.ro ou legatario ele co tlF.!a certa 
em relação a esta. 

7 ·" No caso de fallencia, ou de sociedade commercial o 
Administrador, que a Lei Commercial dcsigmt. 

R io de Janeiro, 22 de Abril de 1873 . ( J1fa?·quez S . Vicente.) 

MEJHORANDUJ.VI 

As obrigações do administrador consular ria Grau-Bre· 
tanha são: 

1." Sepultar o fallecido ele modo conforme a herança por 
elle deixada. 

2.• Tirar carta de administração elos bens moveis e de 
raiz do falleciclo ; porém, antes de lhe ser conceclicla. a cart<t 
de administração, terá elle de declarar sob juramento a im· 
POl'taueia pl'ovavel dos bens moveis e ele r aiz elo fallec_iclo 
no paiz, e de assignal' uma obrigação com duas fianças para 
a devida administração ela dita herança. 

3.• Fazer, ou promover a feitul'a ele um inventario ver
dacleiro e perfeito de todos os bens e objectos, tanto moveis 
Como im.m.oveis, de qualquer especie, que pertenciam ao finado 
na oceasião elo seu fallecimento. 

4.• Reunir todos os bens e objeetos assim inventariados, 
eoru~rehencliclas as cliviclas ele que era crecl or o fa.lleciclo. 
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5.• Vender a parte ela propüedaclc do intestado que fôr 
necessaria para levantar :;;omma stlflicieote, a±im ele fazer face 
aos pagamentos ab~üxo mencionados. 

6.• Pagar a cargo cb hrw;:mya do falleciclo, e antes de 
qualquer divida os impostos, as clespezas do funeral, e depois 
das despezas do funeral, as ela obtenção da conta ela aclmi
nistração. 

7.• Pagar t odas a~ cliviclas do fallecido até onde o activo em 
sun.s mãos lh'o permittir. 

s.• Conservar o excedente ela herança, se houver, a b em 
da pessoa ou 1)e ·soas que a ell::t. tenham direito. 

Segundo a lei ela Grau-Bretaulm, o administrador só é 
competente para a cli~tribnição cl:t propriedade pessoal que 
Jlaquelle paiz comprehencle os arrendamentos. ( Georue B uckley 
J.liathew.) (6 2) 

(62) Cremos não se rá fúra de proposito cx pcndcr neste lugar al
gumas id éas sobre os direitos, que ::abem aos estrangeiros residen
tes na Grau-Bretanha, afim de} f]UC os Drazileiros a c1uem esta 
Convenção se refere, possam regular-se no tocante á distribuição dos 
seus bens alli situa dos c saibam o modo por cru c a drverão efl'ectuar. 

Nos termos ela Lei ele 1870 St., 33 c 3-i Vict., c. l4 os direitos 
e privilegias dos es trangeiros foram considerarelmenLe ampliados. 
Assim todo o estrangeiro póde receber ou adquirir bens movois e 
immoveis de qualquer especic, e dispôr Lão livremente como se 
fosse subdito briLannico. Por i;;:ual um titulo de investidura de 
posse de bens moveis ou immoveis proveniente de um estrangeiro, 
quér dircctamenLe, quér por Yia de su cccssiio é consid!'rado do 
mesmo modo que se proviesse de um Inglez. 

Para examin«r o modo pelo qual um estrangeiro pódc receber 
ou adquirir um titulo de prop•:icdado na Inglaterra, da müo de urn 
estrangeiro ou por via succcssiva desse mesmo estr;~ngeiro ou doS 
quaes póde dispor legalmente por testam ento, é mister encarar 0 

assumpto sob o ponto de vista dos immoveis e dos moveis. 
Quanto aos primei ros a lei só se occupa da localidade em que 

estão situados e não se preoccupa do lugar em que o testamento 



O LiVRO DAS CO\VEKÇÜES COXSCLARKS 111 

foi feito. Conscquentemcnlc, um testamen to concernente a esses 
imm ovcis deverá ser feito couformc as .leis c ns formalidadr~, de 
que 5eria })reciso inlcirat·-sr. se cllc fo se feito por um Inglez re
sidente no lugar da situação do immo ~cl. 

A respeito dos moveis o testamen.t' é regula!lO pela lei do paiz 
em que o testador tenha o ~cu domiciiio, de so rte que o proprio 
testamento deve ter a fúrma estabelecida pela legislação desse paiz . 

. Destas observa~.õcs resul ta que se um estrangeiro que possue ao 
mesmo tempo immoveis c moi'Cis na Grun-BrctanllLl, é domiciliado 
fóra desse J:laiz ('Sse estrangeiro d<! rerá fazer dous t estamentos ; um 
relativo aos immovcis, seguntio a fúrma prescripta na lei iogleza ; 
0 outro concernente aos moreis confor111c as leis do paiz em que 
0 testador tem o se u domicilio. 

Essas di stincções c a necessiuadc que ha em observai-a , impõe 
ao testador a obril)açilo de emJ:lregar extrema aLtenção na rctl.acção 
de ~Uils disposiçõrs teslamcnlarias . A prudeocia indica c1uc uma 
~al rcdacç[to deva ser conOada a um homem Lia lei, previamente 
lnic.iildo nas vo ntades e instrucções, que deverá formular em nome 
de seu cliente. 

. O lestilmrnlo uma vez redigido por um solicito1· será submet
hdo ao interessado , que verificará se elle traduz suas instrucções e 
0 dcvolrerá a esse solicito?· para que ellc fa ça transcrever defini
ttvarnente. 

Um tes tamento inglez niio preci~a ser esrripto pelo punho ·do 
Proprio tl'stador. Este caso é raríssimo . Para sua ,·a\idadl' , entre
tanto, deve ser redigido segundo a fórma estabelecida e assignndo 
em presença de duas testemunbas do modo prescripto pela lei. 

Para que um tes tamento SE'ja válido aos olhos da lei ingleza 
deve satisfazer aos seguintes requisitos: I. o ser feito por escripto ; 
2 o se . · r a~s1 goado pslo tPstador ou por alguma outra pessoa em 
sua presença c a seu rogo; 3.0 ser reconbecido pelo testador como 
sendo o seu proprio testilmento em presencil de duas testemunhas 
p~ • . 
d 0 menos; 4. o ser as~i goado por e~sas duas testemunhas, que 
d evern ao mesmo tempo attestar a assignatm·a e o reconhE-cimento 

0 
testador em presença deste ultimo e em presença de ambos. 

. E' importante que as pessoas, que servem de testemunhas se
J<IOJ. pessoas conhecidas facilmente encontradas

1 
e cujo testemunho 
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em caso de necessidade possa facilmente obter-se e inspirar con
fiança. As testemunhas nem suas mulheres podem ser contempla
das como legatari as; o testador terá, portanto, o cuidado de não 
as escolher entro os seu'3 legaturios, sob pena de nuilidade da 
disposição testamcntariu. 

Se depois de feito o testamento o testador desejar modifieal-o, 
devr.rá fazcl-o em documento separado c cspceial denominado co
dz"cillo, sujeito ali ús Íls mesmas regras, que o testamento original. 

Quanto a ralidade do testamento de um estrangeiro deve ser 
decidida segundo as regras da lei estrangeira , admiLtc-sc -a opinião 
de um advogado competente junto dos tribunaes inglczes, como meio 
de informação para a deliberação desses trihunaes. 

Mas, se o ponto litigioso depende de princípios de interpreta
ção commum aos diversos paizes, os tribLmaes ioglezes resolvem o 
incidente debaixo deste uni.co ponto ue vista, sem recorrer a ne
nhum jurisconsulto estrangeiro . 

Ao -contrario das 1-:! is de certos paizes, a legislaçãc iogleza per
mitte ao estrangeiro dispôr o testamento da totalidade de seus 
bens, com exclusão da mulher c dos filhos . 

Todo o documento que nos termos da lei do paiz, em que o 
testador tem a sua resiuescia ou domicilio, constitue uma dispos i
ção testanientaria válida, ainda que incapaz de produzir eiTeito como 
um testamento inglcz, é válido em Inglaterra. 

Assim, por exemplo, o testamento feito por uma mulher casada, 
domiciliada em um paiz em que a lei permittc ás mulheres casadaS 
fazer testamento, será considerado em Inglaterra como uma dispo
sição testarnent'l.ria 'álida. 

Um estrangeiro menor de 21 annos não pó de dispôr em testamento 
ou por outra f6rma ·de seus bens; mas, póde recolher todas as 
vantagens, que lhe forem feitas em um testamento. 

Um esLraugeiro residente fúra da Inglaterra, que quizer fazer o 
seu testamento para que ahi tenha valor, recorrendo a urna pessoa 
competente no assumpto, deve fornecer-lhe as seguintes informações: 

1.• O nome, endereço, profissão e nacionalidade_ do testador; 

2.• Declaração ·se o testador tem o seu domicilio ou a sua re
~idencia em seu proprio paiz ou em Inglaterra ; 
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3.• Definir minuciosamente os immoveis !file o testador possue 
no Reino Unido e de . que pretende dispor em testamento ; 

4.• Designar os legatarios; 

5. • Precisar o caracter e a extensão das disposições testamen
tarias, que àevem ser feitas em fa1·or de cada um delles; exprimir 
as diversas vontades do testador em relação a seus bens; 

15.• lndicar os testamenteiros e dizer se aceita rão o encargo. 

Essas mesmas informações deve fornecer o estrangeiro residente 
ou domiciliario em Inglaterra. Indicar além disso tudo quanto além 
dos immovcis pertence ao testador, como por exemplo, aoções, 
títulos, dinheiro, moveis, eLe. 

(Vide o l!Immal p1·atioo do p1·ocesso inglez por John Raud Barlay, 
attorney junto dos Tribunaes do Common Law, citado por Pradier 
Fodéré na extensa nota ao capitulo unico do 1Ji1·eito intentacional 
Pri·vado de Pasquale .Fiorc, em que o autor trala da lei, que de1rc re
gular a succcssão dos estrangeiros .\ 

• 

•· e.'"'!' I 





OONVENGÃO GOM O PARAGUAY 
' 

Decreto n . 658 de 6 (le Junllo de 1874 
' 

Promulga o accôrdo substÚutivo do art. 35 c tlos §§ 2. 0 , 3. o e 4. o do 
art. 29 do tratado entre o Brazil e o Paraguay, 

'rendo-se conclniclo e assignaclo em Assumpção aos 30 da 
.á.bril deste anno, um accôrdo substitutivo elo art. 35, e dos 
§§ 2.•, 3," e 4.0 elo art. 2!J do Tratado ele amizade, commercio 
e navegação eelebmdo entre o Im1;erio elo Brazil e a Republica 
do Paragnay em 18 de J aneil·o ele 1872 ; e achando-se este 
acto mutuamente ratificado, havendo-se trocado as ratificaç9es 
nesta côrte, em 5 do corrente mez : Hei por bem ordenar que 
0 dito accôrdo seja observado e cumprido tão inteiramente 
como nelle se contém. 

O Visconde de Caravellas, do Meu Conselho, e do de 
Estado, Senador elo Imperio, Ministro e Secretario de Estado 
dos N egocios Estrangeiros, assim o tenha entendido e faça 
e:x.ecntar, expedindo os despachos necess}1rios. 

Palacio do Rio de J aneil·o aos seis dias do mez de Junho 
de m·l · ' · · t · d 1 Oitocentos setenta e quatro, qumquages1mo ercell'o a. 
lnà.ependencia e do Imperio. 

Com a rubrica ele S. 1\'L o Imperador. 

Visconcle ele Ca1·avellas. 

N 6s D. Pedro II, Imperador Constitucional e Defensor 
:Perpetuo do Brazil, etc. Fazemos saber a todos os que a 
Presente carto. de confirmação, approvação e ratifi.càção virelll· 
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que aos trinta dias elo mez ele Abril do corrente anuo assignou-se 
na cidade de Assumpção entre os respectivos plenipotenciarios 
um accôrclo substitutivo elo art. 35 e §§ 2.0

, 3. 0 e 4.0 elo art. 29 

do T ratado ele amizaele, commercio c navegação, celebrado 
entre o Brazil e a Republica elo Paragnay, em 18 de Janeiro 
de 1872, cujo theor é o seguinte : 

Aos trinta dias do mez de Abril de 1874: reuniram-se elll 
Assumpção, capital ela Republica do Paraguay, na secretaria 
das relaçõe~ exteriores, os E xms. Srs. D. Hygino U rioste, 
Ministro de Estado no departamento das r elações exteriores 
e o Conselheiro Antonio José Duarte de Araujo Goncliro, 
enviado extraorclinario e ministro plenipotenciario ele Sn:t 
Magestacle o Imperador do Brazil : 

Aberta a conferencia, exhibiram os plenipotenciarios os 
plenos poderes que autorisam a substituir algumas estipulaçõeS 
elo Tratado de amizade, commercio c navegação, celebrado 
entre os dons paizes, em 18 de Janeiro de 1872; e concordaraJll 
em que sejam observadas as seguintes em substi tuição elo 
art. 35 do referido Trataclo, como se fossem nelles inseTtas e 

com as mesmas clausulas do art. 40. ( 63) 

Art. 1.0 No caso de morte de su.bclito ou cidaclão de nllla 

das altas }Jartes contractantes no territorio da outra, a auto· 
ridade local competente dever[t sem demora annuncial-a, pe~o 
meio de publicidade a seu alcance, e communical-a ao consnl 
geral, consul ou v ice-consnlrespectivo, e estes, por sua parte, 

· a communicarão igualmente áqt1ella autoridade, se antes 
tiverem disso conhecimento. 

( 63) Esse tratado foi promulgado por Decreto n. 4913 de 27 de 

1\iarço de 1872. 
Rezava assim o citado art. 35. 
No caso de mprte de um subdito ou cidadão de uma das altas 

partes contractantes no territorio da outra, as autoridades locaes coJJl' 
p_e_te.ntes _d.everão noticiai-a ao consul geral, consul, vicc-con~ul ou 
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agante consular que residir no lugar mais proxirno do iallecimcnto e 
estes agentes, por sua parte, se forem os primeiros a saber do fac to 
deverão participai-o ús autoridades locaes. 

No caso em que o fallecido não tiver deixado testamento ou nomeado 
testamenteiro, competirá úquellcs agentes consulares e aos delegados 
que para esse fim noiTiearem, exercer todos os actos necessarios para a 
arrecadação, guarda, conservação, administração e liquidação da he
rança, e para a sua entrega, de conformidade com as leis do paiz, aos 
herdeiros ou a seus ~11andaLarios dol'idamente autorisados. 

Como consequencia desta estipulação poderão os referidos agentes 
consulares, nos casos acima indicados, proceder aos actos seguintes : 

. l. • Pôr os sellos, quér ea; o f (icio quér a requerimento das partes 
lnteressadas, sobre os e!Teitos, mo veis c papeis do defunto, prevenindo 
.~orn antecedencia á a~ltoridade local competente, par:1 que ella, se o 
Julgar conveniente, assista aquella operação e cruze os seus sellos com 
os quo o consul hourer posto, e desde então estes duplos sellos não 
Poderão ser levantados senão sim ultaneamente, salvo se a autoridade 
locai, tendo sido para este objPCLo convidada pelo agente consular, 
deixar de comparecer no dia marcado; 

2.• Organisar o inventario da heranca, em presenca da autoridade l . . 
oca! competente, se nella entender que deve intervir; 

3.o Arrecadar, e conservar em boa guarda os bens e valores da 
herança e mandar proceder, ele conformidade com os usos do paiz, ú 
1'_enda dos bens moveis da hcrançn, que cstÍI'Crem em risco do dele
ttoração, ou quando a sua wnda fur prlo agrnte consular julgada 
lllil aos interesses dos herdeiros do nnado. 

4.o AdminisLt·ar ou liquidnt· a hemnçn s m que a auLoridacle 
local intervenha nestas operações, salro se algum cidadáo do paiz 
onde se der o fallecimento, ou algum subdito ou cidadão de terceira 
nação, interessado na heranca recorrer para os tribunaes do paiz da 
d . - • ' 
ectso.o que o agente consular houver proforido; porque, em tal 

caso, será a ques tttO submettida ao ju•lgamento daquelles tribunaes, 
flgnrando o agente eonsular perante elles como representante da be
rn~ça, e a liquidação da herança não poderá ser concluída senrw de
Pots de haver sido proferida a sentença, ou de estarem as partes 
conciliadas, 
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Art. 2.0 !Jogo depois do faUecimento serft ele exclusiva 

competencia ela autoridad~ territorial : 

1.0 Appôr os sellos ex o.fficio ou :1 r equerimento elas partes 

inter essadas em todos os b ens da snccessão, que possam estar 

sujeitos a essa formalidade. 

2. 0 Levantados os sellos, proceder immediatamente ao in

ventario ele todcs os haveres do defunto. 

O agente consular r espectivo será convidado pela dita 

autoridade a assistir tanto a apposlção dos sellos e seu levanta

mento, como ao processo elo inventario. 

EntJ'f1tanto os 11gentes consulares serãn obrigados a mandar 
nnnunciar a morte de seus nacionaes em nm dos jornacs que se pu
blicarem no seu districto, e não poderão fazer entrega da het·ança e 
do eu producto aos herdeiros c a s•ms mandatarios scnüo de
pois de pa~as todas as dividas contrahidas pelo finado no paiz, c depois 
do prazo de um anno contado da data da puh\icaçiio do fall eci mcnto, 
sem que reclamação alguma tenha sido apresentada contra a herança. 

No caso em que o fallecímento se verifique em lugar tão distante 
da residencia do consul, que este não possa ir pessoalmente ou 
mandar, sob sua responsabilidade, pessoa .de sua confiança, para 
proceder á arrecadação e liquidação da herança, deverá a autoridade 
local competente, depois de lhe haver dado aviso do caso e de suas 
circumstancias, tomar conta da herança para inventariai -a , realisar a 
venda dos bens moveis e enviar a importancia total, com deducçii0 

apenas elas custas judiciarias, ao consul que tm·á de guardai-a etl'l 
deposito, como flca dito no n. 3.• O consul poderá diri gir~se á au· 
toridade local, afim de promover o mais prompto andamento possi"el 

daqueEas operações . 
Estas disposições foram substituídAs pela Convenção de 1874 art· 

40 do Tratado de 1872 subsistindo a do que m~ rcava o prazo de deZ 

annos a contar do dia da troca das ratifi cações. Se, porém, um anno antes 
da expiração dPsse prazo nenhuma das a !Las partes contract.antes annuo
ciar por uma drclaracão ofllcial a sua intencão de fazer cessar os seus 
effeitos, continuará o. ditu tratado a ser ~brigatorio até a expiração 
do anno, que se seguir á referida declaração official. 
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Se o agente consular n~o comparecer dent ro do prnw 
fixado para aquellas opera.çõe , a ellas procederá a autoridade 
local sem mais formalidade. (G 4) 

Art. 3.0 Se durante o invcnt::~.rio, appareeer uni. testamento 
entre os papeis do defunto, on se existir testamento em qualquer 
outra parte, a sua abertm::t ser!t feita pela. :wtorichcle local 
segundo as fórmas legaes. 

As questões ele validade do testamento ser1ío submetticlns 
aos Jnizes territoriaes. 

Art. 4." P raticados estes netos, designará o juiz n pessoa a 
quem eleve ser entregue a herança. 

Obs~rvar-se-hão em seguida estas clisposições : 
l. • Havendo menores, herdeiros ausentes ou incapazes, 

Ber~o elles repr eseJítaclos por nm t utor ou curador. 
Os menores terão o tutor qne a lei cletermine, on será este 

110rneaclo, assim como o curador pelo mesmo juiz, podendo 
a nomeação recahir no agente consular nas sneeessões que 
foretu de sua competencia . • 

2.• Se estiverem presentes o testamenteiro, herdeiro ou 
P~soa que deva representar legitimamente a herança, será esta 
entregue judicialmente, segundo a ordem de representação, a 
Pessoa competente, a quem incumbirão t odos os aetos de arre
eaclaçrto e administração, de conformidade com as leis elo 
Paiz. (65) 

3.• Se o subclito ou cidadão de uma elas altas partes con
traetantes fallecer sem clei..-xar quem represente a herança ; se 

(64) E' o inver~o do que sucr:ede nas outras convenções. A autoridade 
~ . . \ 

rntortal nesta conserva a posição que lhe compete; o consul é 
conl' idado por e lia para comparecer aos actos dfJ npposiçfto de sellos e ao 
rnesmo prochso do inrenlacio. 

( 65) Essa pessoa rPpresentante legitima da herança não póde ser 
senão o conjuga sobreüvente, a quem na fórma de nossas leis pertence 
Jlcar em posse e cabeça de casal ou inventariante legal. 
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os herdeiros ou testamenteiros estiverem ausentes, e forem 
todos os herdeiros da nacionalidade do fallecido, os bens da 
successão serão devolvidos immediatamcnte para o mesmo fim 
ao agente consular. (66) 

4. 0 Se na hypothese do paragrapho antecedente concorrerem 
herdeiros de diversa nacionalidade e estiverem estes tambem 
ausentes, ou forem incapazes, será a arrecadação e aclminis
tração feita peJa autoridade local, com a~sistencia elo ,Agente 
Consular. (67) ' 

5, 0 Se o fallecido pert encer a alguma sociedacle commercial, 
se procederá ele conform!dade com as prescripções das leis com
merciaes elos respectivos paizes. 

6.0 Se o fallecimento se der em ·localidade onde não haja. 
agente consular, na hypothese dos §§ 3.0 e 4.0

, a autoridade 
local o communicará immecliatamente ao Governo, e procedera 
a apposição dos sellos e :w inventario dos bens da herança. 

O Governo avisará a autoridade consular competente, ll. 
qual poderá comparecer no lugar ou nomear, sob sua respon
sabilidade um agente que a represente. 

A ~utoric1ac1e consular, ou o seu representante nos casos em 
que lhes pertencer a arrecadação e liquidação da herança, -

( 66) Esta disposiçào parece não comprehender a h'ypothese da 

existencia de menores do que fal iam as outras convençües . Assi!ll 
a iiltervenÇiw consular restringir-se-hia aos tres unicos casos nella 
expressos : ausencia de conjuge, de herdeiros e de testamento. 

( 67) Incapacidade no Direi Lo actual exprime a fa lta de idoneidade 
para exercer, absolutamente ou relativamente netos da vida ci'vil. 
( Dr. Teixeira de Freitas. Vocabulm·ioju?·idico.) Entre os incapazes, 

pois, de 'IU C trr:ta o artigo estão os mrnorcs a~sim considerado 
em face da !oi. Observe-sl', porém, que a disposiçãÓ só é applicavel 
aos menores de nacionalidade diversa 1 da do autor da heranças 
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procederá aos actos ele sua administração, recebendo-a no 
estado em que a tiver deixado o juiz territm·ial. 

7.• A administração dos agentes consulares cessará desde 
que se apresente quem por direito deva tomar conta da 
herança. 

Art. 5.• Na arrecadação e administração elas heranças se 
ol)servará o seguinte : 

I.• Antes ele tudo serão separados fundos precisos para as 
despezas do funeral, conforme a posição e fortuna do fallociclo. 

2.• Se procederá immeclíatamente á venda dos bens que se 
P0ssam deteriorar ou sejam ele difficil e dispendiosa guarda. 

3.• Os bens moveis, quaesque1· que elles sejam, serão vendidos 
em. hasta publica, de conformidade com as leis c usos elo paiz. 

Os immoveis ficarão sujeitos ú jurisdi cção territorial, e 
não poderão ser arrematados em hasta publica sem n.utorisação 
do Juiz competente. 

4.• Se um ou mais subditos ou cidadãos do paiz, ou de 
Ullla terceira potencia tiver direitos a fazer vale1; a respeito da 
Sttccessão, e sobrevier alguma difficuldade resultante de uma 
:reclamação, que dê lugar á contestação, não competindo ao 
agente consular decidil.a, deverá ser o pleito levado aos tri, 
bnnaes do paiz, aos quaes pertence resolvei-o, procedendo 
neste caso o clito_ agente como representante da successão. 

Proferido o julgamento, deverá. o consul executai-a, 
se não tiver por conveniente appellar, 011. 13e m~ partes não 
s: accomPlodarem, continuando depoi:;1 com pleno direito á 
hquid - h .. ·a açfLO que av1a s1 o suspensa. . 

5·• Se ao tempo do fallecimento os bens ou parte dos 
bens de uma herança, cuja Ú.quidação e administraçã<;> 
:Pertençam a0 ageNte consulftT, nos termos d0 § s.• do artigo 
antecedente, se acharem embargados, penhorudos oa seques· 
~d ~ a os, o consul não poder!Í tomar posse dos ditos bens 
antes do levantamento do mesmo embargo, penhorá ou se· 
<lttestro. 
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G.o Se dnrante a liquidaçrt:o, feita pelo consul nos termo~ 
do mesmo § 3.0

, sobrevier um embargo, penhora ou seques
tro elos bens ela dita herança, o agen~e consular será o de
positaria dos mesmos bens penhora.dos cmbargn.clos ou se
questrados. 

7." Com o prodncto elos bens tanto moveis como im
moveis, que forem venc1idos, scrii:o pagas toclas as cliYi•1as 
da herança, cnmprinclo· e os legados, ele que estej~ clla 
onerada, conforme as disposições testamentarias. 

ATt. 6.0 Liquidada a herança, será ella dividida e ntre 
os herdeiros, de conformidade com a partilha, que deverá 
ser feita pelo juiz competente, o qual nomeará, se houver 
lugar, peritos para avaliação elos be.ns, f.ormação dos quinhões 
c clesignaçrio das tornas. Em caso nenhum os consules 
serão juizes da.· conte~tações relativas aos direitos de her
deiros, collações á herança, legitima e terça : estas con
testações serão su bmettidaa aos tribunaes competentes. 

A.rt. 7.0 Se algum subdito ou cidadão de n,lguma das 
altas partes contract.antes faltecer no territorio da outra, 
tendo nella domicilio será a sua successl1o regulada 

pelas leis do paiz em que tiver lugar o fallecímento, qualquer 
que seja a natureza dos bens que a componham. (68) 

(68} O codigo civi l italiano deOne o domicilio de modo claro e 
preciso, distinguindo-o da res idcncia com a qual continúa ser 
confundido muitas vc7.es. 

« ll domicilio civilc di una persona e nel Iuogo in cui essa 
h:t la sede principale clci propri affari ed interessi. 

" La residenza e n ryl luogo in cui la persona ha la dimora 
abituale. >> (Cod. art. 16.) 

O codigo francez não faz nPnhuma difl'erença entre domiciliO 
e residenria. No art. 102 estatue : << Le domicile de tout français, 
quant à l'exercice de ses droiLs ch•ils, est au lieu ou il a son prin~ 
cipal établissement. » 
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Pelo nosso D!rcilo a dcfiniçiio c! ainda mais gcnerica. Domicilio 
se diz o lugar em que cada um habita. (O. L 3.• T. 11 pr.) 

Desapparccemlo em face da rr~olucão de 28 de Dezembro do 18'76 
a disLincçüo do domicilio em 2J1'cJ]Wfo r. cornrnmn subsiste a que o 
separa em volz~ntan·o a necessa~·io; o primei ro é qua ndo alguem 
transporta para uma cidade, villa ou lugar sua pessoa e ahi se 
estabelece mostrando animo de pe;·m,a;w tcia ; o segundo é aquellc 
que a necessidade obriga a habitur como o de official na praça em 
que se acha de guarnição ou do degradado no lugar do degredo.' 

Esse animo ou intenção de permanencia prova-se : 
l. • Pela continuação de rosidencia no lugar do domicilio do 

origem; 

2.o Pela contiuaçfw do residencia no lngar do domicilio no
cessaria; 

3. o ·Por declaraçiio assignada tlo mud:.mça do domicilio ú com
Petente autoridac.lc policial ; 

4 . o Por quaesquer cirr.umstancias dcmonstratil'as de mudança. 

Domici lio de origem é o dos filhos legítimos no luga r do do
mici lio de seus pais no dia do nascime!lto. O mesmo procede quanto 
ao dos filhos naLuraes reconhecidos por seu pai. O dos filhos com 
Pai já fallccido no dia do f,tll cci mcnto dcll cs, ou sem pai conhe

cido é o lugar do domicilio de suas mitis no dia do nascimento 
del!cs . O dos filh os sem pai nem mit i co nhecida é o 1L1ga r da 
sua criaçiio. 

Não basta para constituir domicilio : 

l. 0 Nem o simplc facto da rosidr.ncia em um lugar, ainda que 
Prolongada e por qualqur.r moLivo, srmprc que parrça hai'Cl' do
tnicilio em outro lun-ar· 

o ' 
2.o Nem a simples mudanca de domicilio efl'ectuada por qualquer 

fórma, não havendo residencia effectil'a ; 

3. o Nem o facto de acquisiçito o proYa de bens immoveis em 
um lugar ; 

4.o Nem a continuacl\o de rPsidcncia no hrga1· elo nasci1nento 
não tendo-se ahi o rlo;úcilio de m·igt'lit. 

Perde-se o doytlicilio volnn/a?'io, ou por livre mudança para 
outro lugar, ou por algttma cuusa do domicilio necessa?·io. }Jre-
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Si, pelo contrario, não ti ver nelle domicilio, será regulada 

pelas leis do paiz a que elle pertencer, exceptuaclos os 

sume-se a continuação do iiorniciUo de O?'igem, emquanto não se 
provar o contrario. 

No caso de incendio, innundaçfw ou · outros de abandono de 
domicilio actual, antes de tomar-se outro domicilio, cmquanto a 
residencia não fôr fixada em outro lugar com intençào de 
nelle permanecer. 

No domicilio necessario tambem comprehendc-se : 

l.o Os incapazes, geralmente, no lugar do domicilio de seus re
presentantes necessarios ; 

2. 0 Além das pessoas de serviço domestico, as de serviço in
dustrial ou agricol11, os dependentes, os aggregados, ne lugnr do 
domicilio daquelles a quem ordinariamente sirvam, ou com quem 
se achem, residindo, porém 1 na mesma habitação ou em habita
ção accessoria ; 

3.0 Os funccionarios publicas no lugar do exercício de suas 
funcções, n ão send'o temporarias, pcriodicas, de mera commissão, 
riüo manifr.stando e1les intenção em col1trario ; 

4. 0 Os condemnados á prisão, presos ou afiançados nos termos 
da Lei de ll de Sl' tembro de 1830, como os degradados no lugar 
do cumprimento das penas, nlto tendo ellt's p ermn.n entç estabele· 
cimento, ou assento principal de seus negocias no lugar do do
micilio anterior; 

5. 0 Os condcmnados a desterro no lugar de se u domicilio ante
rior que continnarâq a conservar. 

Cessa o do'laicilio n.ecessa?·io cessando a causa de sua origem· 

Tudo quanLo procede com rela ção immediata 6. questão de do
micilio e nus pareceu de proveito para regulat· casos occurren.tes 
~ ex~rahido da nota 44 Jo commentario do Dr. A. Teixeira de 
Freitas ás P?•imeiras Linhas de Pereira e Souza. 
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bens immoveis, cuja successíio será regulada pelo estatuto 
real. (69) 

Art. 8.• Antes ele qualquer distribuição elo producto Cla 
herança aos herdeiros, deverlio ser pagos os direitos fiscaes 
do paiz onc1e se abra a successão, declarando-se previa
mente os nomes dos herdeiros e o seu gráo de parentesco. (70) 

Art. 9." A remessa elos quinhões hereditarios não po
derá ser feita pelo agente consular senão depois ele haver 
decorriclo um anuo ela data elo fa.llecimento, sem que se 
tenha apresentado reclamação alguma contra a herança, 
sendo dessa remessa prevenido o juiz competente. 

Art. 10. Se durante o anuo de que trata o artigo pre
cedente não se apresentar pessoa alguma com direitos 
aos bens ch herança, na qualidade de herdeiro ou lega· 
tario, serão esses considerados acZe:1pota ( sem dono ) e en

tregues á autoridade local sujeitas á prescripção de con· 
formiclade com as leis elo paiz. ( 71) 

. (69) Estabeleceu-se nesta Convenção no tocante á partilha uma 
disposição que não se encontra nas outras . Aqui olhou-se ao dotni
C~lio para regular a successão, applicando-se o est11tuto real, seja qual 
for a natureza dos bens, se o Lesta do ou in testado tiver domicilio no paiz 
~10 que fullecer e ainda o mesmo esta Luto, quando na successão houverem 
ltntnoveis, embora não tenha domicilio no paiz. O estatuto pessoal só 
tern applicução quando não existirem immoveis e fôr o domicilio fóra 
do Paiz. (Vide a nota 44 a pag. 85.) 

( 70) Os direitos fiscaes sito pagos de conformidade com a Tabe1la 
annexa ao Reg. de 31 de l\iarç<:> de 1814. Anteriormente vigorava o Reg . 
~e 29 de Abril de 1869 cuja Tabelta não íoí alterado pelo Reg. de 
874 ·(Vide a dità tabella a pag. 191.) 

('71) O dinheiro de ausentes recolhide aos cofres publicas prescreve 
a hern do Estado não sendo reclamado dentro de 30 annos (Lei n. 628 
de '7 de Setembro de 1851 art. 32 excepto se tiver sido interrompida 
a Prescripção por qualquer meio legi",imo ( cit. art. 3~) v. g. a. p(opo• 
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Art. 11. Os autos do inventario e partilha, que segundo, 
as disposições deste accordo devam :ficar sob a guarda elos 
consules geraes, consnles e vice-consules serão em qualquer 
·tempo franqueados á autoridade local, sempre que esta os re· 
quisitar. 

Conforme os novos principias estabelecidos a apposição 
elos sellos nos archivos consulares em caso de morte do 

·respectivo agente ele que tratam os §§ 2.0
, 3.0 e 4.0 do art 29 

(72), competirá exclusivamente á autoriclade local nü:o se 
aclmittiuclo o cruzamento dos d itos sellos pelas pessoas que 
assistam a este acto e ficando os ditos paragraphos assiJ)). 
redigidos. 

Se fallecer algum f unccionario consular sem sub.stituto de· 
signado, · a autoridade local proced.crá immecliatamente á ap· 
posição dos sellos nos archivos clevenclo assistir á este acto 
um agente consular ele outra nação residente no clistricto, 
se fôr possível, e cltlas pessoas subclitos ou concidadãos elo 
paiz cujos interesses o falleciclo representava, e na falta 
destas outras duas elas mais notaYeis elo lugar. Deste acto 
lavrar-se-ha termo em duplicata, entregando-se um dos ex:e].]).· 
phres ao consul a quem estiver subordinada a agencia con· 

sular vaga. 

Quando o novo funccionario houver de t omar posse elos 
archives, o levantamento elos sellos verificar-se-ha em IJre· 
sença da. autoriclacle local e elas outras pessoas, que tivereJ)). 
assistido :1 sua apposição, e se acharem no lugar. 

si tura da habilitação dos herdeiros. (Ord. de 27. de Dezembro de 1855 
no Addit. Coll. Dr. Perdigão Malheiro. l!fan. do P1·oc. dos Feitos 
nota 5ll.) 

(72) Estas disposições são as do Tratado do commercio promulgado 
por Decreto n. <1913 de 27 de Março ue 1872 a que já nos referim05 

na nota a pag. 116. 
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As uhstituiçõe · acima referida produzirão ~uu deYido 
effeito.:, logo que tiejam appronulas c ratificada · pelo· tlons 
governo. 

A troca tbs ratificações do pres nte accordo 'erá f ita 
na cida ~e do Rio de J :meiro dentro do mais hre\e prazo 
po ivel. 

La na· e-hiio de te protocollo dons autographos senc1o ambos 
a. signaclos ]>Clos respectivo~ plcnipotcnciarios, soltados Olll 

os seus ·cllo~ . 

(L. ·.) 
~lntonio Jo:;ÍJ .IJua de de ..li'aujo Gondim. 

(L. . ) 
Hi[jiJW --rioste. 

E " ndo-no prc ente o me. mo ac ordo que fi c;1. iu e
rido, e 1Jem yj to, considerado c examinado por nó tudo 
0 que nclle se contém, o approvamos, Tatificamos e confirmamos 
a sim no toclo, como em cada um do eus arti<TO e es. 
tipulaçõe., afim de que tenha plena execução. 

Em fé do que, fizemo · pas ar a. I>re ente carta por nó 
as ignada, ellada com o sello grande elas al'ma~:~ do Im
Perio, c referendada pelo Mini ·tro e Secretario de Estado 
dc.s Kegocios E ·trangeiro abaixo as~ignado. 

Dada no palacio do Rio de Janeir ao nnte e oito 
dias do mez de :llaio do anno do Na cimento de No so 
Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e setenta. e quatro. 

(L. ' . ) 
Imperador com guarda. 

Visconde àe Ga1•avettas . 

• 



) . 



OONVENGÃO UOnl A ITALIA 
' 

Decreto n. 6582 de 30 de Maio de 1877 

Promulga. a. Convenção soln·e a.Ltribuiçües consulares, celchrada em 
5 de Agosto de 1876 entre o Brazil c a. Italia 

Tenclo-se concluído c assignado nesta côrte aos 6 dias elo 
lllez tle Agosto do anno ele 1876, entre o Brazil e o Reino de 
l~alia uma convenção sobre attribuições consulares ; e tendo 
Stdo essa couvenção mutuamente ratificada, trocando-se as ra

tificações nesta côrte aos 20 elo corrente mez e anuo ; hei por 
betn. que seja observada e cumprida tão inteiramente como 
neua se contém. 

, Diogo Ve~ho Cavalcanti ele Albuquerque, do conselho ele 
Sua lVIagestacle o Imperatlor, senador do Imperio, Ministro ~ 
Secretario de Estado dos N c.,.ocios Estra,no-eiros, assim o tenha 

"" .:::> 

entendido e faç:1 executar, expedindo os despncbos necessarios. 
'Pal&.cio do Rio de Janeiro em 30 ele 1\-In.io ele 1877, 56.0 ·aa 
Indepenclcncia e do Imp01·io. 

PRI.c CEZA DIPERIAL REGENTE 

Dio,c;o Velho Oavalcct11ti de A.lbitque1YJUe. 

N"ós a Princeza Imperial, Herdeira Presmnptiva da Corôa, 
llegente em Nome de Sua 1Iagestacle o Senhor D . Ped:·o ll, 
Por Graça de Deus e Un:1rlime Acclama~ü:o dos Povos, Impe
tadol' Constitucional e Defensor PerpetttO do Brazi.l, etc. 

o. o.- 9 
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Fazemos saber :t todos os tpiC :t prc:;cnLc ca.rLa. ele con

firrna.çl'ío, approYação e raLificayão Yircm, ':Lnc ao. seis dias do 
mez ele Agosto proximo findo se conclnin e as~ignou nesta 
c6rte elo Rio de J ::wcit·o entre nús c Sna Magcst::tclc o l~ei. 
ele Itn.lia. pelos rcspecLivos Plenipot<:nciar.io.·, que f'C :tCll~waJU 

munidos dos competentes plenos poderes uma convenção con

sular, cujo theor é o seguinte : 

Sna. Alteza a Princeza Imperial elo ]]razil, Regente em 
N orne ele Sua. Magustacle o Im peraclor o Senhor D. Pech·o 11, 
c Sua J\Iagc taclc o Rei de Italia, l'econheccndo a ncccssida.cle 

de se tlctcrminarem c fix:1l'cm de mna maneira clara c precisa 
as n.ttribuições, prcrogativas c immnniclades de qne clcver\10 
gozar os agentes consular es, em cada um elos dons pair.es) no 

ex:crcicio de suas funcções, resol \'eram celebrat: uma convcn~ão 
e para este fim nomearam sons Plenipotcnciarios, a a.ber : 

S un. Altezn. a Princcza Imperial Regente do Braúl ao 
:::ir. J orLo 1Yl::t.uriuio \V anclcrley, Barrí.o ele Cotogi pe, Scna,clor 
c Grn.nde elo Impcrio, ~lo Conselho c1c Sna 1.\Iagestn.Jc O 

lJUpcrador, Dignitario da Imperial Ordem do Cruzeiro, CoJJl
mcnchclor ela Ordem da Rosa, Grã:-Crnz elas Ordens de Nossa 
Smthol'a. ch Conc.:ciçüo ele V il l::t V i9osa üc Portngal, ele Isabel 
a Catbolica de Hespanha, e üe Leopoldo ela Bclgica, n!í
llistro c Secretario ele Estado dos K egocio E.·trnnge.iros, etc., 

etc., etc. 

E Sua Magestade o Hei (lo Italia ao Sr. Baril:o On.rlos .Al
berto CanLlcbini Gnrofoli , CommeJid:lclor ch Ordem de S. nhtt
ricio c S. Lazaro, Grande Ofiicial da Ordem ch Corôa de Italia, 
GrU-Ornz cb Ordem ela Rosa elo Brazil, Commenclador ele nu

moro da Ordem de Carlos III ele Hespanha, etc., etc., scn En
v iado Extraorc1inario c l\Ii"nistro P lenipotenciario junto de sua 

l\Ia.gestade o Imperador elo Brazil. 

Os quacs, depois de trocm·em seus plenos poclerc>1, e 05 

terem reconhecido em boa e devida fôrma, convieram nos 'arti· 

goa seguintes ; 
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A1·t. L" Cad<~ t<m:l. (l: ts ~dtn:-; p:trlc·; (·n::lract:mLrti t<' ;·:'• n. 
faculclado lle c ·talJclcccr c manter ·onsulcs g0raes, cun:mlus, 
vicc-consules e agcutcs cousalares 1w:; portos, ciJade.:; ou lit
gares do territorio da outra, oncle fol'l~lll vrc:ciso:::, par<.l. o Clcscn
volvimenLo elo commcrcio e protecçi:Lo dos direitos c interesses 
ele seu:; r cspecLiv os subllltos, reserv::l.llc1o-sc cxccpiu::tr qu::dquer 
localic1aL1c onde urro seja com-cnicntc o estabelecimento de taes 
agentes. 

Ar t. 2.0 Os consulcs gera c:;, coll :;u lcs, v iee-cm1sttlcs c ageutes 
consulares nomca.Llos 1)elo l3I·aúl c peb. Italia não poclcrão en

trar no clesempenJJO de suas attribni~·üc:; , ' Clll que submctlam 
as rc pectivas nomeações no exequatw·, segundo a fónna 
adaptada em cada um dos paizes. 

As autoriclacles' aclministratiYas c jmliciarias dos districtos 
para onde forem nomeados taes a.gentes, á vista do exeq·uatm·, 

que lhes seri expeclido gr:1.tis, os r econhecerão immcdiatameute 
no exercício de seus cargos c gozo ch: p:·el'Ogn.tiv:ls e imnmni
claêl~s que lhes concclle n presente comrenção. 

Gozar:lo elas nwslll:u; rcgalia.s aquelles agentes qne, no caso 
de impedimento, ::tuscncia on morte elos cousulcs, vice-cousules 
ou agentes consula1·es, f unccionarem ctd ·inte1·im colll permissão 
das antoric1ades competen tes . 

Cada uma elas n-ltas p:1.1'tes contracLn.nLcs rcsmva.-se o direito 
ele retirar o exeqHatur á nomeaçüo ele qualquer elos ditos f m1c
cionarios, quando assim o julgar conveuicnLc, mauifest~~ndo os 
1llotiYos que a isso a clc:~enuin:un,m . 

Art. 3." Os cousul e ·, dcv.ic1amcntc anLorisaclos pelos :;eus 
govcl'llos, poderão estabelecer ' ' iec-con:"nlcs ou agentes con. u
latcs nos differcntes portos, cidades ou lugares de seu clistricto, 

oncle o bem elo serviço, que lllcs cstú. confiado, o exigir, salvo 

a appvovação e o excq·tuttw· do govcmo terri tOTial. E stes 
agentes poderão ser inclistinctanlGute escolhidos d 'entre os ci
dadãos dos dons paizes como d'entre os estrangeiros, e serão 

lnUnido;; ele uma. patente passada pelo consul que os tiver no

lll.G"n.c1o e t1eb'"-ixo de cujas onlcus cllcrs d everf.Lo fluar. 
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At:t. 4. • Os consules gcracs, consules, vicc-consules e 
agentes consulares gozarão das prerogativas e immunidn.des 
geralmente reconhecidas pelo direito das gentes, taes como : a 
is ençfio elo alojamento mili tn.r e de toths as contribuiçõeS 
directas, tanto pessoaes como ele bens moveis e sumptuarias, 
impostas pelo Estado ou pelas autoridades proviuciaes e muni
cipaes, salvo se possuírem bens imrooveis, ou exercr.rem coro
mercio ou qualqne1· outra inclnstria; porque nesses casos ficarão 
sujeitos aos mesmos encargos e taxas que os nacionaes. 

Gozarão, além clisso, da immnnit1ade pessoal, excepto peloS 
'Bctos que a legislação penal ela Italia qualifica de crimes e a 
do Brazil ele crimes graves on inafiançaveis : senclo negociantes, 
lhes poderá ~et· applicaela a pena cl~ prisão por factos de co1n · 
mercio. 

Nü:o poeleri'Co ser obrigados a comparecer como testemunhaS 
perante .os tri.bnnacs. N ccessitando a antoridacle local obter 
ele taes funcc.ionar.ios alguma. c1eclaraçi'Lo, ou informação, ele
verá requisital-a por escripto, ou clir.igir-se ao scn domicilio 
para recebei-a llessoalmente. 

Quando uma elas altas partes contraetantes nomear p::triL 
sen agente consular no territori.o da outra um subclito clesta, 
esse agente continuará a ser consiclerado como subclito ela. 
nação a que pertenee, c ficará sujeito ás leis e regulamentos 
que regem os nacionaes no lugar de sua resicleucia, sem qne, 
entretanto, semelhante obrigação possa, llOl' f6rma alguroft, 
coarctar o exercício de suas funcçü'es. 

Não se entende esta ultima disposição com as prerogati-vas 
pessoaes de que trata o § 3.0 

Art; 5,0 Si fallecer algum funcc ionario consul::l.t· se.ro snb· 
stit~to designado, a autoridade local procederá immecliatw 
mente á ap1)osiçfLo dos scllos nos archivos, devcnclo assistir & 

esse acto um agente consu1nr de outra nação, reconhecídW 
mente amiga, residente no ,districto, si fôr possível, e duas 
pess·oas sub-ditas do paiz cujos interesses o fallecic1o repre· 
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sentava ; e na falta destas, duas das mais nota v eis do lugar. 
Deste acto lavrar-se-h:1 termo, em duplicata, remettendo-se 
um dos ex:em1)lares ao consul a quem estiver subordinr,tla a 
agencia consular vaga. 

Quando um novo funccionario houver de tomar posse dos 
archivos; o levantamento dos sellos verificar-se-ha em presença 
da autoridade local e c1a.s pessoas que tiverem assistido á sua 
apposição e se acharem no lugar . 

.Art. 6.0 Os arcbivos consulares serão inviolaveis, e as au
toridades loca.es não poderão em nenhum caso, devassai-os 
neru embargai-os; devendo para es e fim estar sempre sepa
rados dos livros e papeis rela.tiv.os ao commercio ou industria 
que possam exercer os respectivos consules, vice-oonsules e 
agentes consulares. 

Art. 7.0 Os consules geraes, consules, viee-consules e 
agentes consulares poclerão colloc:u· na parte exterior da casa 
~lo consulado o escudo das armas ele sua nação, com a seguinte 
ll1scripção : - Consulado Geral, Consulado, Vice-Consulado ou 
a?encia Constuar elo ... -, e arvorar a respectiva bandeira nos 
<has festivos segundo os usos de cada paiz. Poderão igualmente 
arvorar a bandeira nos escaleres em qne embarcarem }Jara 
exercer fnn cr;:ões consulares a bordo dos navios ancorados no 
P~rto. Estes Rignaes exteriores só sorr irão para indicar aba
hlta~!ão ou a pre. cnça elo fnnccion:wio consular, não podendo 
Con. tituir, em CaSO aJgnm, di reito ele asyJo. 

Art. s.o Os consules gcr::tes, consnles, Yice-consnles, e agentes 
consulares, ou aquelles que su:ts yeze' fizerem, poderão dirigir
se ás antoridac1cs do seu clistricto e, em caso de necessidade 
:na falta ele agente diplomatico de sna nação, recorrer ao 
governo do pai·z em que exercerem suas funcções; para reclamar 
contra qualquer infracção dos tratados ou convenções exis
tentes, ou contra os abusos ele que se queixem seus nacionaes. 

Art. 9.0 Os mesmos agentes terão o direito de receber em 
suas chancellarias, J;l.O domicilio das partes e a bordo dos navios 
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de seu paiz as declaraç:õe!'l e rn:.Lis :tetos que os capitães e ho· 

m ens ela equip:1.;;em, p::tssageiros, Jlegociantcs on Rubditos de 

sua nação quir.crem ali i fnr.cr, incln sivamcnte testamentos on 
disposições de ult ima vontncle, partilhas amigaveis quanClo os 

herdeiros forem todos mniores e presente.-, compromissos, éleli· 

berações, c decisões a1·bitraes, c q nacsqner outros actos p ro· 

prios cb jmif;dicçü:o vol untaria. 

Quando esses n,ctoil se l'efcrircm a bens illlmoveis s i tnaclos 
no paiz, um nota ria ou e::cri,rro vuhlico competente elo lugar 
erií. chamado parn. as:;istir (t sua cclcbra~·iio e assignal-os co1n 

o: ditos agentes, sob pena de null ~dac1c . 

Art. 10. Os refcr irlos ftmcc ionnrios ter:Go, alé m cl is to, o 
cl ireito üe lavrat· em suas ch::tllccllar.ia.- qnaesqncr acto::~ con· 

vencionaes c-ntrc se t.s concidadãos, c entre estes e outras 

pessorts do pa,i;, em que resic1irem, assim como qu:wsquer 

outr0s de idcntica natureza que interessem 1micamente a sub· 

ditos deste 11ltimo paiz, comtanto qnc so re-firam a bens situados 

on a negocias q~tc tenham ele ser tratados no territorio da 
nação a que pertenc~y o n.g0nte consular, perante o qual fore!ll 

elles pass•1.dos. 

Os traslados dos clitoR actos, c1evidamentc legalisados pelos 

consules geraes, cousnles. vice-consnles e agentes consulares 
e sellaclos com o r espectivo scllo ofiicia.l, farão fé perante 
qualqu e1· t 1·íhnnal, ;jni7. e antoriélaclc do. Brazil ou da Italia, 

como si fossem os ori ginne~;, e terão respectivamente :1 mesma 
força e val ic1rtcle co ruo prtss:~rlns perante nota ri os c outros 

otliciaes pnblicos competente", nmn. Yez que Eejn.m Jayrac1oS 

conforme as le is flo Estaclo :1 qne o consnl pcrtenc0r, c tenbanl 

sido snbmettídos prc.-iamentc n.o ::;cll o, r e.g istm, ínsi.JJn :tçfio e 

a quacsqner ontrns fol'lmllidnd cs qnc reja.m a ma: nria no paiz 

er;t r~llC ti\'Cl'Cl11 ele Ser cumpritlos. 

1\r t . 11. Os cousnlcs gcrrres, consn1 cs, v.icc-consules e 

agentes consulares r espectivos poderão servir ele interpretes 

em juizo, tradl!lzir e legalisar qtHtcsquer documentos proce· 
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aentes c~as t . J J f . . d . t .L au oncLaCLes e uncc10nanos o seu pa1z, o es as 
traclncçõcs terão a me ma força e yn,lor no lugar ele na resi
dencia como si fossem feit:::s IJOr interpretes jnramcntaclos ou 
tracluctol'es pnblicos elo terr itorio . 

.L\.r t. 12. Ser[t ch eom.petencir. exclusi,,a elos consnlcs gcraes, 
consnles, vice-consules c agentes consnla.rcs a CO!J C1Tnç1io d:t 
01'dem interior a honlo elos na...-ios de . un. nnçrto ; e a elles per
tence tomar conhecimm1to cla.s cle::;avenças que sobrevierem 
entre o capitü:o, officiae::, marinheiros c outros indivicluos ma.
tricnln.elos, sob qualquer titalo, no rol ela equipagem, comprc
heucliclo tudo o que fôr p ati\;o ú.· solthda c execução elos 
contractos mutuamente cclehrn.clos. 

As autor.ielacles locn.es só poderão intervir no caso ele serem 
as clesorclen , que clahi rec;nltat·em, ele nn.tmeza tal que per
tnrbem a tranquillidade c ordem publica em terra OllllO por~o 
e de se achar implicaria alguma pesson. lo p:úz ou cRtranhn. á 
equipagem. 

Em todos o. clemai cnsos, ns dita. autoridades se limitarii:o 
a_ dar am.ilio eftic:ur, a.os agentes 'Onsnhtrcs, quanclo fôr por 
elles requisitado, p::wa mandarem prender e conduzir á caclêa 
os inclividuos ela equipagem contra os quaes, por qualqner 
hlotivo, julgarem conveniente assirn proceüer. 

Art. J 3. Para effectnar-se a prisão 011 reme a para bordo, 
011 para seu paiz, dos marinlteiros e ele tol1as as ontra.s pessoas 
ela equipagem, que ti verem clescrtn.clo elos u::wios merca.ntes, 
deverão os cousnles gentes, con ules, vice-con ' LÜe. c agentes 
consnlat·es dirigir-se por c:cripto ás autoridade locao compe
tentes, e provar peh exhibição elo registro elo navio ou do rol 
da eqtripag·cm, ou pela cópia n. 11 thcntica ele taes documentos, 
qne as pes oa rccl:tmadas fazi:1m re:ümcntc parte dn. equipagem. 

Si a ele. erção fôr de bordo de um navio Jc guerra, cleverú. 
ser provada por cleclaraç::Lo formal do commanclantc elo dito 
navio ou COllsul respectivo nn, sua ~wsencia. 
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Nas localidades em qne não l10uver agentes consulares, 
essas diligencias serão requisitadas pelos command:mtes dos 
navios e, na falta der-.tes, pelo agente consul::tr do distri"cto 
mais proximo, obsorvadas ar> mesmas formn.lic1ac1es. 

Em vista da reqnisição, assim jnstificada, n[o poderá ser 
recu&acla a entrega ele taes individuas ; e a autol'idade loqal 
prestará todo o auxilio e assistencia para n. busca, captura e 
prisão dos ditos desertores, os quaes serão mantidos nas cadêas 
do paiz, a pedido e tL custa elos referidos agentes, at6 qne 

at;hem estes occ~sião ele fazel-os partir. 

E sta cletcnçã0 nfLo poderá clurar ma.is de trcs mczes, decor
ridos os quae.~ , mediante prévio aviso de tre~ dias ao agente 
consular, será o encarcerado posto em liberdacle c nuo po
derá ser preso ]Jelo mesmo moLiYo. 

Si o desertor tiver commettido qualquer dclicto em terra, 
a sua entrega será adiach até que o tribunal competente tenha 

])l"Oferido sentença, e esta tenha ticlo IJlcna execução. 

Os marinheiros e outros indiYidnos cl::t equipagem, senclo 
snbditos do paiz onde occorrer n. ele. erçfio, sfio cxceptnados 
das esti pnbções elo presente artigo. 

Art . 14. 'l'oclas as ' vezes qne não houver estipulações con
trarias entre os ~rmadorc~, carregadores c seguradores dos 
navios de um <los dons IJaizes, que se dirigirem 2.os portos 
do outro volnntariamcntc ou por forçn. maior, as avarias serão 
regu,laclas pelos respectivos consnlcs gcracs, consules, vice
consules, ou agentes consulares ; salYo si nellas fo rem interes
sados indivíduos subclitos do p:lÍz em que reseclirem Ol? ditos 
funccionarios ou de uma terceira potencia, porquanto, neste 
caso, a não haver compromisso ou accôrdo entl'e todos ·os 
interessados, deveriTo ser regulados pela autoridade competente. 

ltrt. 15. Quando encalhar ou naufragar um navio pel·ten
cente ao governo on a sn bditos de uma das altas partes 
contractantes, nas aguas terri toriaes da outra, as autoridadeS 
locaes dever[o immecliatamente prevenir elo occorrido· ao 



O LIVII.O DAS CONVENÇÕES CONSULARES 13'7 

func(:ionario consular mais }Woximo do lugar elo sinistro, e 

todas as operações relati nts ao salvamento desse navio, de 
sua cargn. e mais objcctos nelle existentes, serão dirigidas 

pelos commles gentes, consnlcs, vice-consules ou agentes 
cohsülares. 

A interven?ÜO elas autoridades locacs s6 terá por fim faci
litar ~os agentes consnlr.res os soccorros necessarios, manter a 
Ordem, gn.rantir os interesses dos salvadores est;ranJ1os á equi
pagem; c assegurar a cxeClt<;tio das disposições que se elevem 
observar para a entrada e n.hida das mercadorias salvadas e 
a fiscalisação dos impostos respectivos. 

Na ausencia, e até a chegada do agente consular deverão 
as autoridades locaes t omar todas as medidas nccessarias para 
a·protecção elos indivíduos e conscr-.;ação elos objectos salvados. 

Em nenhum destes casos a intervenção das autoridades 
locaes dará lugar á perr.ep~_;:üo de quacsquer direitos, excepto 
daquelles a que, em ci rcnms ~ancias iguacs, estiverem sujeitos 
08 navios nacionacs. 

. No cn.so elo clu-.;ida sobre n. n:.wionalicladc elo navio, as attri· 
buições mencionadas no presente artigo serão de exclusiva 
00Tnpetencia cb.s antorichclcs locacR. 

A.s mercn.clorias c effeito~ salvados fic:níto isentos de todo 
direilo de alfn.nc1eo-a, menos si forem aclmittidos a consumo • o 

Interno e !'alvo o re:,entbo1 o das despc:r.Ml occasionn.das pelas 
operações de salvamento e c011_serv:tçiio dos objectos salvados. 

Si o navio eucalhaclo ou nanfragado e os generos c merca
dorias salvada , a.ssim como os papeis encontrados a bordo 

forem reclamados pelos respecti-.os donos, os seus repTesen

tantes, serão a estes entreg ues, pertiencendo-lhcs as operações 

relati,·as ao salvamento, si não preferirem lom'ar-se no agente 
consular. 

Quando os interessados na carga do referido navio forem 

snbditos do paiz em que tiver l ugar o sinistro, os generos ou 

tn.ercadorias qne lhes per tencerem, ou o seu proclucto, quando 
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vendidos, não serão demorados no poder dos funccionftrios 
consulares e sim depositados p:na serrm entregues a quem. 
ele direi to. 

Art. lG. No caso de morte de r'ubdi to üe um:1 chs :1ltas 
p:.rtes contmctantc. , no territorio ela outra, a :tntoridaüe local 
competente dercr{L, sem tlcmorn, communical-a ao consnl geral, 
consul, vice-consnl ou ::tgen~e consnl::tr elo clistricto em que 
tiver occoniclo a movtc, c estes por sua parte a communicarão 
igualmente úquella autoric1atle, si antes tiverem conhecimento. 

Art. 17. Pertence aos fnnccionario. consulares do paiz elo 
falleciclo exercer todos os actos neccssnrios para n.nccaclaçíto, 
gnanla., conscrnt.ção, :ul ministração c. liquidação da herança, 
assim como p:u·a a sua ntrcga a.o. herdeiros on seus m:mch
tarios devidamente autorisac1os em qualquer c1os casos r;eguintes : 

J.• Quando os herd eiros ü.o desconhecido: . 

2.• Quando são me110res, auscntns on inrnp:tzcs cb nacio · 
naliJacle do fallceiclo . 

3. • Qnando o executor nomeado em test nmcn to C' tá ausente 

ou não aceita o encargo. 

Art. 18. O inventario, ac1ministraçito e liqnif1:tção da he· 
1·a.nça corre pelo juizo tenitodal : 

1.0 Qu:mdo lm executor nomeado m testamento qne cstej:t 

presente e aceite o encargo. 

2." Quando l1a cnnjnge sobreY iYente a quem pertença, 
conforme a lei h.-a;!;ilcira, continuar na po. c da heranç-n., coroo 

cabeça ele casal (<'apo di famiglia). 

R eciprocamente, a snccc:sã.o de mn braúleiro fallec idO 
em. Itn.lin., se rá administ;raua. e liqniLbcb seguJll.lo as rcgr:~s 

estaheleciU.ns no pre ente paragrapho, sempre qnc n[o co1t· 

trn.riem as leis italianas. 

3.• QLlaudo ha herdeiro maior e presente que na confor· 
midade elas leis dos clous Estado eleva ser inventariante. 
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4.• Quando com herdeiros ela nn.cionalidacle elo finado con

correm herdeiros menore. , n.uscnte on ilicapazes ele cliYet·sa 
nacionalidade. 

Paragrapho nnico. Si, porém, em qnalquer destas hypo

thoses concol'l'er herdeiro m enor, ausente on in.:apaz ela nacío

nalirlaclc elo fin!ldo o consul o·ct·!ll co tYnl , vice-consul ou n.gente 
' o ' -

consnlar, requerer(~ [~ antorirlnc1c local competente nomeação 

Para exercer as funcçõcs ele tutor on curador, a qual lhe será. 

conceclicln.. Feita a partilba, o funccionario COllsubr arrc acl::~ rft 
a quota hereclitaria que couber ao.. seus r eprei'lcntaclos, e con

tinnar{t. na n,clministraçrro dos bens, assim como elas pessoas 
elo 1Ue1 o· · 1 1 cs e mc:tpaze . . 

Fica entendido qu , finda n. pn.rtilha o cntregno os bens :w 

consul geral, consnl, viee-eonsnl on agente consuhr ou n. sett 

Proctuaclor, ccs a a intervençiio da n.ntot'ichde local, salyo 

Para os e.ffeitos ele que t.~·n.in. a segnncla p::u-te do n. 2 do art. 24. 

O pai, ou o tutor nomeado em testamento, exercerá. as 

fune~ões ela tutela elos re peetivos herdeiros menores, sendo 

neste caso o consul geral, consnl, vice.-consnl ou agente con
sular investido nas attribuições de curador dos ditos menores. 

Si 0 pai 011 o tutor declarado hltccer oa :for r emovido, obser
'~'al··se-ha o qne lli~;]Jüe n. prime ira pn r te ele te pamgrn.pho. 

Art. Hl. Aos m enores filhos ele subclit·o itn.liano na ciclos 
110 

Brazil ser(L applica.do o estado eivil de se11 pai at6 á sua 
!Uaioriclade nos termos tla Lei de 10 ele f'etembro ele 1860, e 

Para os effcitos do que 6 csLipnbdo na. pt·esente convenç.ão . 
lteciprocn.mente m: fnnccionn.rios consnhrcs brazilciros na Italia 
arrecad - 1 . , . ar~t.o a,s h erança. , <) r.;e us compn.tn otas qnancto se ven-

ficar rl l1ypotltcsc elo n. '2 elo art. 17 on rcpresentm·ã:o os me· 

l1oros filho;.; el e lrazilciro fall ce irln n:t f(ll·tmt. elo paragrapho 
u . ' 

illco elo art. J 8 . 

.Art. 20. Os lega.tarios uni versae são equiparados aos 
herdeiros. 
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Art. 21. Quando todos os herdeiros forem maiores poderão, 
por mutuo accôrdo, proceder a iuveuta11io, administração e 
liquidação cl:.t r espectiva herança perante o jniz territorial ou 
funcciouario consular. 

Art. 22. O funccionario consular, nos casos em que pelo 
art. 17 lhe compete exclusivamente a arrecaüaçiio, inventario, 
guarda, administração c liquiclaçiio da her::m<;a, deverá. observar 
as seguintes disposições : 

L' Se o arrolamento de todos os bens fôr possível em uUl 
dia praticará esta diligencia logo ue1~ois do fallecimento, 
tomiJ,ndo os ditos bens sob sua guarda e aclministração. 

2.' Quando o arrolamento não puder ser feito dentro desse 
·prazo, porá incontinenti os sellos nos effeitos movei's e papeis 
do fallecido, fazendo depois o rol de todos os bens, aos qnaes 
dará o destino declarado nesta convenção. 

3." Os actos refe ridos nos dons numeros antecedentes serão 
praticados na presença da antor.idacle local, se esta, depois de 
prevenida pelo funccionario consular, entender qne eleve assistir, 
e de duas testemunhas idoneas. 

4.• Se depois do útllecimento, observado o disposto no 
art. 16, a autoridade local, comparecendo na residencia do 
:finado, ahi não encontm1· o fnnccionn.rio consular, limitar-se-ha 
a appôr os seus sellos. 

Chegando o funccionario consular, si est iver presente . a 
autoridade local, serão levanta€los os sellos e o dito Íltnccio
nario procederá na presença da mesma autoridade ao arro· 
lamento dos bens qn erenclo ella. assistir. 

S,e n~o estiver presente a mencionada autoridade, o func
cionario consular a ell:.t se c1 i ri g irá. por esc ri pto col1Yiclando-a 
a comparecer em um prazo nnnca 1nenor de trcs à ias, neUl 
maior de oito, para que tenha lugar o levantamento elos seJloS 
e demais ac·tos enllmerados. Da.do o não comparecimento da 
ant0 ridaàe local, o funcciouario consular procederá por si s6. 
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5.• Se durante as supracitadas operações appareccr um 
testamento entre os papeis elo defunto, ou se existir tes

tamento em qualqner outra parte, a sua n.berLura será feita, 

segundo as formalidades lcgaes, pelo juiz t erritol'i::tl, o qual 
rernetterá elelle cÚFia authentica, dentro elo prazo de quatro 

dias, ao funccionario consubr. 

6.• D entro do pr::~.zo ele qua~l'O dias, o funccionario con
l:Htlar rcmetter[~ a autoridade local cópia authentica elos 

termos, tanto da apposiçrto c levantamento dos sellos, como 
do arrobmento dos bens. 

7.• O fnncciouario consular annunciarú. o íallecimento elo 
autor da herançn. nos jomat~S do lugar do mesmo ín.lleci

lllento, dentro de 15 dias da chta em que tiver recebido a 
noticia. 

Art. 23 . As questões el e validade do te!3tmnento serllo 
611bmetticlas ás aut0riclacles jucliciaes competeiJ.tes dos res
Pectivos paizes. (73) 

.Art. 24. O funcci oua,rio consular, depois ele praticar as 
ope.rações que ficam mencionadas no art. 22, observar(t, na 

administração e Ji quidaçfLo da herança, estes preceitos : 

1.• Pagará antes de tudo as clespezas do funeral, que 
serã:o feitas conforme a posiçrro e fortuna do falleciclo. 

----------------------------------------
('i3) O novo codigo Haliano admiLte liberalmente os estrangeiros 

ao gozo de todos os dircit0s civis concedidos aos Italianos {art. 3.
Lo st,·anie?·o ~ ammesso a gode1·e dei dú·it# civil i att?·ib!6iti ai cittaclini). 
A. lei a esse respeito está redigida de modo geral e não requer condição 
alguma de domicilio nem de reciprocidade. Não ha elogios bastantes 
Para essa disposição em inteira harmonia com as mais legitimas ten
dencias da humanidade. De ora em diante na ltalia o estrangeir•o será 
etn tudo assemelhado ao Italiano, salvo em um caso unico previsto pelo 
a:t. '788, am virtude do qual o estmngeil·o que não 1·eside no 1•cino 
0~0 Póde figurar como testem.unha em um testamento pq.blico. (Nota 
c..l'l Pradier Fodéré ao Cap. H do 1Ji1·. útt. 21t'iv. de Fiore .) 
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'> • V ender~L iauncdiatamcuLc em publico leilü:o, 11:1. fónna. 

das leis c n-=o · cstaLclecido:<, o.· l)cns que :>c posR:un Jete

rioar, ou que sejam de tlifticil un c1ispcm1iosa guarçla-. 
Para :1 ycn(La elo:; immo\TÍ.::i reqnisiLarCL o funcciona rio 

con sular ::t.utoris::ty:lo do :j uiz terri torial. 

3.° Cobrará, <Jllér amiga rd, quér j m1icialmcnle as L1i vidas 
acti yas, rcmlas, d.i ,-illcndo;; de acções, jm·0s de in~cripçõe' 
da divida p ublic::t. on apolicc.:, c q11::tcsqncr outros rcuc1iruentos 

e q uantÍ::tS UCV idas [t h.Cl':lll ya, C l itLSSa r Ú. qnita~'lLO ::LOS deve· 

dores. 

4.• Pagará com as quantias pcrLenceutcs á l1m·ança, ou oolll 

o prodncto ela venda dos b ens t:mto moveis como immoveis, 
t odos os encargos c d ividas cl':t herança, cumprindo os lcgn.

clos de que ell:t esteja oncra.cl:::, conforme as di sposições tes
tamentaria.:. 

5." Se, alleg~tndo a insuiliciencia tlus .-:dores da herauçn, 
o f nnccionm·io con ~· 1llar roc ns:n-sc ~o pagamento de t odoS 

on parte d os creditas, deYiclamentc comproYaclo~, os credores 

terão o direito de requerer :1 autoridade competente, si jnl

ga.rem conveniente aos ·cns interesse., a faculdade de se 

eonstit uirmn em coue urso. 

Obtida esta declaração, nos termos e pelos meios estabe

lecidos na legi~laçiío de cuJa um dos dous pa..izes, o {tul~
cíonario con ular clcYertL ÍlllmcdiaLamcntc remettcr {1. autori
dade jndicin.l, on nos SJ'nclicos ela fallcncin., segundo coJ11-

petir, todos os documentos, cffeitos on Ya.lorcR pertencentes 
á herança testa.menturia ou ab intestato, :fic:mdo o referidO 
funccionario encarregado de r epresentar os herdeiros ausentes, 

os menores c os incapazes. 

Art . 25. A super veniencia de herdeiros ele nacionalidade 
diver sa da do fallecido não fará cessar a al'l'ecadaçíio e 
admin istração da b eranç:1 que se &.ffectuar nos c!l.sos de que 

Jt etrata o al't . 17, E:enão qna.ndo os mcgmos h erdeiros se 3 1 

SE!lltarem com Eienteuçn. d e babili ts çU.o pastrat1a em jn1gat1o, 
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e em cuj a acçü:o e processo fo::;se ouvido COllll1P-tentcm ente 
o rospectiYo funccionario consular. 

Art. 2G . Se o h llecimento se cler em localidade onde não 
haja fuucci onario consular ~- ::Hltoridacle loc::ü v c<Jrumuui
car{L imm ccliatamcnte ao Govern o, consignamlo n a sua par
ti cipaçU:o tocl os os csclrwecimentos q ue houver obtido sobTe 
0 caso e su:1s ci.J:cumstancias; e procederá ~ ap1)osição dos 
sellos, arrolament o elos b ens e aos actos subseqnentes ela admi
nistr::tção ch herança. Nos mesmos termos, e sem demora, 
será transmittic1a aquella p::n t icipaçfio ao funccionar io con
sular competente, o qual poder á comparecer no lugar ou no-
11lear, sob sua re ponsabilidadc, q uem o repr esente ; e elle 
ou o seu r epresentant e receber:í a her ança, proseg nindo na 
li quichç.ão, si nã <O estiver terminada . 

Ar~. 27. Se o fallecic1o tiver pertencido a alg uma so
ciedade commcrcial, proceder-se-ha na f6rma elas prescripções 
das leis commerciaes dos r espectiYos paízes. 

§ 1." Se ao temp o do fallecüu ento os b ens, ou p lLrte dos 
bens de umn. !Je1·ança, cuja liquid ação e administraçí:ío é 
regulada por esta convenção, se acharem embargados, pe
nhorados ou sequestrados, o f unccionario consular não poderá 
tomar posse elos ditos be~1 s, antes elo levantamento do mesmo 
cnnba,rgo, penhora, ou sequestro. 

§ 2 ." Se clur:mte a li quidação sobrevier emb argo, p enhora, 
scqnestro dos b8lls de uma her a.nça, o f unccionario commlar 
será êle})Ositario elos mesmos bens penhorados, embn.rgaclos, 
ou sequestrad os. 

. O f unccionario consular cqnscrva sempr~ o direito de 'ser 
duvido e de velar na obsen-aucia dai! formalidades exigidas 
Pelas leis, podendo em toclos os casos requerer o ~ue julgar ' 
a bem dos interesses da herança ; e tanto no . J uizo Com
lllerci:ll como no da penhora, si a execução se e:lfectnar re
ceber{\ us quotas liquidas ou os r cmm1ecentes que pertençam 
á mesma hemnça. ' 

I 

/ 
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Art. 28. Liquiclar1a a herança o funccionario consular ex:· 
trahir{t elos respectivos docmnentos um mappa do monte par· 
ti·rel, c remettel-o-ha á at~toric1acle local competente, acom· 

panhac1o ele uma. c1emons tração ela aclmin istraçüo e liquidação. 

§ 1.0 Estes clous documentos poderão, se a autoriclacle local 

assim o requisitar, ser conferidos com os originaes •1ue para 
tal :fim serão franqneaclos no archivo consnbr. 

§ 2.0 A antoridade local mandará. juntar o mappa e de· 
monstrações ás oopi:1s ::Luthcnticas dos tcrmo8 da apposiçii:o 
e levantamento elos sellos e arrolamento elos bens, e fan't. a 
partilha, formado os quinhões c designaUllo as tornas, si 
houver lngar. 

§ 3.0 Em caso nenhum os consul es serü:o j nizes t1as con· 
testações r elativas aos direitos dos herilciros, colln,ções a be· 
rança, legitima e terça ; estas contestações serão submettic1as 
aos tribunaes competentes. 

§ 4. 0 A autoridade local, depois ele proferida a sentença 
de partill.Ja, remetterií. ao funccionario consular um traslado 
da mesma e elo calculo r espectivo. 

Art. 29. Se algum subdito de uma das duas altas partes 

contractantcs fallecer no territori.o ela outra, n. sua successão, 
no que respeita á ordem hereclitarin. e á partilha, será regn· 
lacla segundo a lei do paiz a quo elle pertencer, qualquer 
que seja a natureza dos bens, observadas, todavia, as clispo· 
sições cspecia~s cl:i lei local qne regerem os immoveis. (74) 

Quando, porém, acontecer que algum subdito de uma das 
altas partes contractantes concorra em seu paiz com her
deiros estrangeiros, tcrú. elle o direito de preferir que o setl 
quinhão hercc1itario seja regulado nos termos ela lei ele sna 

patria. 

(74) Vide no final da convenção os artigos do codigo civil italiano 
regulando a successão. Entendemos indispensavel a sua transcripção 
em 'Vi~t~ do dispo~to neste artigo. 
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Art. 30. O fup.ccionario consular não poderá, fazer remessa ou 
entrega da herança aos legítimos herdeiros ou a seus procura· 
dores, senão depois de pagas todas as dividas que o defunto 
tivesse contrahido no paiz em que falleceu, ou depois de 
haV"er decorrido um anuo, a contar do fallecimento, sem que 
se tenha apresentado reclamação alguma contra a herança. 

Art. 31. Antes de qualquer distribuição do producto da 
herança aos herdeiros, deverão ser pagos os direitos fiscaes 
do paiz onde se abra a suceessão. 

Estes direitos serã:o os mesmos que pagam ou vierem a 
Pagar os subclitos do paiz em casos analogos. 

O funccionario consular declarará previamente ás autori
dacles fiscaes os nomes elos herdeiros e o seu gráo ele paren
tesco, e, pagos os direitos, farij;o as mesmas autoridades a 

transferencia do domínio e posse da herança para o nome 
dos herdeiros, nos termos desssa declaração. (75) 

Art. 32. As despezas que o funccionario consular fôr obri
gado a fazer em bem da herança ou de parte della, que 
não estiver sob sua guarda e administração, nos termos desta 
Convenção, serão abonadas pela autoridade local competente, 
e pagas como despeza de tutoria ou curadoria pelas forças 
da mesma herança. 

Art. 33. Si a herança ele subdito ele uma das altas partes 
~ontractantes, fallecido no territorio da outra, se tornar vaga, 
lsto é, si não houver conjuge sobrevivente nem herdeiro 
elll gráo successivel, será devolvida á Fazenda Publica do 
Paiz em que se deu o fallecimento. 

Tres annuncios serão publicados consecutivamente por dili
gencia do J túz territorial, ele tres em tres mezes nos jornaes 
do lugar em que a successão se tiver aberto, e nos da ca-

----~~--------------------------------·---------

(75) Vide nota 46 a pag. 91. 
c. o.-10 
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pital do Juiz. Estes annuncios deverão cmlter o nome e a]Jpel
hdo do defunto, o lugar e data do seu nascimento si 
forem conhecidos, a profissão que exercia, a data e lugar 
do fallecimento. Auuuncios semelhantes serão publicados, por 
diligeucia do mesmo Juiz, nos joruaes da localidade em que 
nasceu o autor da herança, e nos da cidade mais proxima • . 

Si, decorridos dons annos, a contar do fallecimento, não se 
tiver apresentado conjuge sobrevivente ou herdeiro, quér pes
soalmente qnér por procurador, o Juiz territo.rial, por sentença, 
que será intimada ao funccionario consular, ordenará a en
trega da herança ao Estado. A administração ela Fazenda 
Publica tomará então posse da mesma herança, ficando obri
gada a prestar contas aos herdeiros gue se apresentarem dentro 
dos prazos em que o direito de petição ele heranç·a se póde 
tornar effectivo a favor dos subditos nacionaes em identicas 
circumstancias. 

Art. 34. Os consules geraes, consules, vice-consules e 
agentes consulares poderão delegar todas ou 1n rte das attri
buições que lhes competem nos t ermos da presente Convenção; 
e os agentes ou delegados que, sob sua respou~;abilidac1e, no
mearem para representai-os, 1nocederão dentro dos limites dos 
poderes que lhes forem conferidos, mas não gozarão ele nenhum 
élos privilegias concedidos no ~rt. 4. 0 

·- Art. 35. As autoridades locaes limitar-se-hão a prestar aos 
funccionarios consulares tod.o o auxili0 necessario, que elles 
lhes requisitarem para o perfeito cumprimento das disposições 
ela presente Convenção; e será nallo tudo quanto em contralio 
a esta fôr praticado. 

Art. 36. Os consules geraes, consules, seus chancelleres e 
vice-consules, bem como os agentes consulares gozarão nos 
dons paizes, e sob a condição de reciprocidade, de todas e 
qnaesquer outras attribuições, prerogativas e immunidacles, 
que tenham já sido concedidas, ou que para o futuro venham a 
sel-o, aos agentes. da mesma categoria da nação mais favoreci ela. 

' .oi 
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Art. 37. A presente Convenção será approvada e ratificada 
pelas duas altas partes contractantes, e as ratificações serão tro
cadas no Rio de Janeiro no mais curto prazo possível. 

Durará por cinco annos, a contar da troca das ratificações ; 
comtudo, si 12 mezes antes de :findar o prazo de cinco annos, 

nenhuma das altas partes contractantes notificar á outra a inten
ção de fazel-a cessar, continuará a Convenção em vigor, até que 
uma elas altas partes contractantes faça a devida notificação; 

de modo que a Convenção só expirará um anuo depois elo dia em 
que uma das altas partes contractantes a houver denunciado. 

Em fé elo que, os dons plenipotenciarlos assignamm em dupli
cata a presente Convenção e a sellaram com o sello elas suas armas. 

Feita no Rio· ele J aneiTo aos 6 dias do mez de Agosto elo 
anno do nascimel}to ele N osRo Senhor Jesus Clu·isto ele 1876. 

(L. S.) Ba1·ão de Cotegipe. 

(L. S.) A . Cctvc6lchini. 

. E sendo-nos presente a mesma Convenção que fica acima 
Inserida, e bem visto, considerado e examinado por nós tudo 

quanto nella se contem, a approvamos, ratificamos e confir

mamo~, assim no todo como em cada um de seus artigos e es
tipulações ; e pela presente a damos por :firme e valiosa para 

~lroduzir o seu devido e:ffeito ; promettendo, em fé e palavra 
llllperial, cumpril-a inviolavelmente e fazel-a cumprir e ob
set 

var por qualquer modo que possa ser. 
Em testemunho e fixmeza elo que, fizemos passar a presente 

carta 
}) Ol' nós assignaela, sellacla com o sello granele elas armas 

do Imperio e referendada pelo Ministro e Secretario ele Estado 
abaixo assiguarlo. 

Daela no palacio elo Rio ele Janeiro aos 19 dias elo mez de 
Maio elo anno elo nascimento ele Nosso Senhor Jesus Christo 
ele 1877. 

ISABEL, PRINCEZA Ii.VIPERIAL REGENTE 

JJiogo Velho Oavcdcanti de Albuq~te1·que . 

• 
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OODIGO CIVIL JI.T ALIANO 

LIVRO IH 

TITULO II 

D:.t.s S\.l.ccessões 

720. A successão devolve-se por lei ou por testamento. 
A sucessão legitima não se realisa senão quando falta em todo 

6U em parte a successiw testamentaria. 

CAPITULO I 

Das successões legitimas 

721 . ·A lei devolve a successão aos descendentes legitimas, aos 
ascendentes, aos collateraes, aos filhos naturacs e ao conjuge na 
ordem e segtindo as regras ahfl.ixo estabelecidas e em sua falta ao 
Estado. 

722. A lei, regulando a successão·, considera a proximidade de 
parentesco e não a preroga<tiva da linha nem a origem dos bens, 
senão nos casos e modos estabelecidos ~xprossamente na mesma lei. 

SECÇti.O I 

JJa caJJaciclade ele sz!cced e?' 

"723 .. Todos siio capazes de suceeder salvo as excepções deter
minadas na lei. 

724. São incapazes de succeder : 
1.0 Aquelles que na época da abertura da successão não erall1 

ainda concebidos ; 
2.0 Aquelles que não nasceram viaveis. 
Na duYida presumem-se viaveis aquellcs a respeiLo dos quaes 

consta que nasceram vivos. 
725. São incapazes como indignos de succeder : 
J.o Aquelle que tivesse voluntariamente morto ou tentado matar 

a pessoa de cuja successão se' tr11ta; 
2.o Aquelle que a tivesse accusado de crime punido com. pena 

criminal, quando a accusação fôra declarada calumniosa em juizo; 
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3.o Aquelle que a tivesse forçado a fazer um testamento ou a 
mudai-o; 

4.o Aquelle que a tivesse impedido de fazer testamento ou de 
revogar um tes tameuto jú. feito ou que tivesse supprimidu, escon
dido ou alterado um testamento posterior. 

726. Aquelle que tivesse incorrido em indignidade póde ser 
admittido a succeder, quando a pessoa de cuja successão se trata, 
0 tenha expressamente habilitado por acto autbentico ou por tes
tamento. 

72'7 . Aquelle que foi excluído por indigno é obrigado a resti
tuir todos os fructos e proventos, de que tivesse gozado dep11is da 
abertura da successão. 

728 . A indignidade dos paes ou ascendentes não prejudica a 
seus filhos ou descendentes, quúr succedam por direito proprio quér 
succedam por dire·ito de represenl.açüo. 

l\'Ias os paes não tem sobre a parte da herança devolvida a seus 
filhos os direitos de usofructo e de administracüo que a lei con-
Cede aos paes. • 

SECÇÃO 11 

IJa ?'C2Wcsentaçúo 

729 . A rep resentação tem por c frei to fazer entrar os represen
tantes no lugar, no gráo c nos direitos do representado. 
. 730. A reprcscntaçilo na linha recta descendente tem luga r ao 
lnfinito e em todos os casos, quér os filhos do de~unto concorram 
com os descendentes de um outro fllho premorto, quér todos os 
filhos do defunto hajam morrido antes delle., os dest:endentes dos 
ditos filhos se achem entre si em gráos iguaes ou desiguaes e 
ainda que na igua ldade de gráo haja desigualdade de num~ro em 
qualquer tronco dos ditos descendentes . 

731. Entre os ascendentes não ha representaçüo; o mais pro
ximo exclue os outros. 

'732 . Na linha collateral a representação é admittida em favor 
dos filhos e dP.scendentes dos irmãos do defunto, quér concorram á 
successão com seus tios, quér todos os irmãos do defunto sendo 
~remortos, a successão se devolva a seus descendentos em gráos 
Jguaes ou dcsiguaes. 
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733. Em todos os casos em que a representaçã.o é. admittida a 
partilha se faz pe?' sti?·pe?n. 

Se uma stirpe produziu mais ramos, a subdivisão se opera per 
stirpem tambem em cada ramo, e entre os membros do mesmo ramo 
a divisão se opera pe?· capita. 

734. Não se representa pessoa viva, excepto qua·ndo se trata 
de pessoas ausentes ou incapazes de succeder . 

735. Póde-se representar a pessoa á cuja successão se remmciou. 

SECÇÃO 1ll 

JJa successão dos parentes legitimas 

736. Ao pai e á mãe e a qualquer outro ascendente succedem 
os filhos legítimos e seus descendentes, sem distincçüo de sexo, e 
ainda: que nascidos de matrimonios diversos. 

E lles succedem pe?' capita quando estão todos no primeiro 
gráo, e pe?' stz'?7_Jem quando todos ou alguns d'entre elles succedem por 
direito de representação. 

737. Sob o nome de filhos lt>gitimos entende-se tambern os 
filhos legitimados, os adoptivos e seus descendentes . 

Mas, posto que os Jllhos adoptivos e seus descendentes sue
cedam tambem ao adoptante em concurrencia com os filhos legí
timos, fi cam extranhos á successrto de todos os parentes do adoptante. 

738. Daquelle que morre sem deixar prole, ·ü·mãos nem descende ntes 
destes, devo lve-se a successão ao pai e á mile em partes jguaes, 
ou áquclle dos dous que sobreviver. 

739. Aquelle que morre sem deixar prole, nem pais, nem ir
mãos nem descendentes destes, succedem na_ metade os ascendentes 
da linha paterna e na outra metade os ascendentes da linha 
materna, qualquer que seja a origem dos bens ( non av1~to ?'z'.IJ?ba?·do 
all' O?'igine dei beni). 

· t:le, porém, os ascenden tes não estão em igual grúo, derolve
se a herança ao mais p roxirno sem di stin cçüo el e linha. 

140. Se com os pais ou só com um del!es concorrem irmãos 
germanos do finado, todos são adm"ittidos á successão per capita, 
comtanto que em caso algum o quinhão no qual succedem os país 

ou um delles, seja menor que a terça. 
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Se ha irmãos consaoguin eos ou uterinos, succedem tambem ; 
mas concorram com germanos o1t sejam sós, adquirem sómeote 
metade da quota parte pertencente aos germanos. 

Os descendentes dos irmftos suc.cedem pe?' sti?•tJe•m conforme o 
disposto nos arts. 732 e 733. 

A parte que pertenceria aos pais vivos, devolve-se em sua falta 
aos outros ascendentes mais proximos, do modo determinado no 
artigo precedente. 

741. Se o finado não deixou prole, nem pais, nem outros as
ce ndentes, succedem os irmüos pe?' capitrt e seus descendentes 
pe?· stú·pcm . 

l\Ias os irmãos consanguir.eos ou uterinos e seus descendentes, 
concorrendo eom irmãos germanos, ou seus descendentes, Lem direito 
ú metade só mento da rJiwta parte que pertence aos ge rmanos. 

'142. i\lorrend; algnern sem deixar prole, nem pais, nem as
cendentes, nem irmãos nem descendentes destes, a successão sn 
abre em favor do parente OLl dos parentes mais proximos do 
finado, sem distiucção de linha patern11 ou materna. 

A successão nrw tem lugar entro parentes· além do decimo gráo. 

SECÇÃO IV 

Da successão dos filhos natumes 

743 . Os filh os nnturaes não Lnm uirei Lo á successi:to dos pais, 
quan do a sua Oliaçã o não es tá legalmente reconhecida ou dc
clnradii . 

Tt4. H.econlulctda ou declaracln a fllinçito, se os filhos nalurnes 
con r:orTem com os filh os lrgiLimos on seus descendentns, tem di
reito á metade da quota, que lh f's se ria aLtribuida se fossrm Irgi
limos. 

Os filhos legi timas ou seus d rsccmli~ IILcs tem a faculdade de 
pagar a quota pnrLr. al.tribuida aos filhos natmnes em dinheiro ou 
em bens irnmovcis hereditarios, segundo justa e~ Limação. 

745. Quando os pais nào deixam 11lhos legitimas ou seus des
Cendentes, . mas os pais ou um delles, ou outro ascenden te, ou 
mesmo o conjuge ( opp1we íl conjzt!Je ) os filhos naturaes succedem 
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nos dons terços da heranÇa e o resto devolve-se aos ascendentes 

ou ao conjugo. 
Se os filhos naturaes concorrem ao mesmo tempo com os as

cendentes e o conjuge d'J pai, tirado o tPrço da herança em favor dos 

ascendentes e o quarto em favor do conjuge, o 11esto da herança 

devolve-se aos filhos naturaes. 
746. Os fil'hos naturaes devem imputar no quinhão hereditario 

em que succedcm tudo quanto receberam de seus pais 'e esteja su

jeito á collação, conforme se dispõe na secção IV Cap. III deste 

titulo, não obstante qualquer dispensa. 
747. Quando os pais não dr.ixarem descendentes legítimos, nem 

ascendentes, nem conjuge, os filhos naturaes succedem em toda a 

herança. 
748. Os descendentes legilimos do filho natural premorto podem 

reclamar os direitos estabelecidos em sett favor nos artigos precedentes. 
749. O filho natural, posto que reconhecido não tem direito aos 

bens dos parentes dos pais nem estes parentes tem direito aos bens 

do filho natural. 
750. Se o filho natural morre sem àeixar prole nem. conjuge, 

a sua herança devolve-se áquelle dos pnis que o tiver reconhecido, 
ou do qual tenha sido declarado filho ou na metade a cada um 
delles, se foi declarado fllho de ambos. 

751. Se o 'filho natural morto sem prole deixou conjuge viva, 
a herança se devolve na metade ú conjuga e na outra metade ao 

pai ou aos pais na fórma do artigo precectente. 
752. Os direitos concedidos pelos artigos precedentes não se es

tendem aos fllhos cujo reconhecimento a lei não admitte. 

Estes, todavia, nos casos indicados no ·art. 193 tem direito aos 
alimentos, os quaes ser-lhe-hão assignados em proporção dos bens do 

pai ou da mãi e do numero e qualidade dos herdeiros legítimos. 

SECÇÃO V 

IJos di?·eitos do CO??j~~r;e sob?·evivente 

'if>3. Q1wndo ao conjugo finado sobreviverem filhos legítimos, o 
outro conjugo tem sobre a herança o usufructo de um quinhão he~ 

reditario igual ao de oada filho, comprehendido no numero dos 
filhos tambem .o conjuge. 
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Concorrendo filhos natuJ•aes com filhos legítimos, o usufructo 
do conjuge é de uma quota igual á que toca a cada filho le
gitimo. 

Esta quota de usufructo não póde ser maior da q~arta parte 
da herança, c pódc ser satisfeita pela fórma cs tabel!'lcida no art. 819. 

754. Se não existem lllhos legitimas, mas ascendentes ou fi
lhos naturaes, ou irmãos ou seus descendentes, devolve-se a terça 
l!m propriedade ao conj uge sobrevivente . 

So, porém, o conjuge concorre t1 um tempo com ascendentes 
legítimos r. com filhos naturaes, nfto tem direit.o senão á quarta 
Parte da heranca. 

755. Quando o finado deixar outros parrmtes successiveis, de
Volve-se a herança ao conjuge nos dous terços. 

Devolve.se por intei ro no caso de não deixar o defunto paren
. tes successiveis dcnkro do sc•xto grão. 

756. Concorrrnrlo o conjuge com outros . herdeiros deve im
Putar na sua quota hereditaria aquillo que adquire em virtude das 
convenções matrimoniaes e dos lucros dotaes. 
_ 757. Os direi tos de succrssílo concedidos ao conjuge sobrevivente 

nao dizem respei to ao conjuge con tra o quni o finado tivesse obtido 
sentença de separação pessoal passada em julgado. 

SECÇÃO VI 

JJa successúo do Estado 

758. Em falta das pessoas chamadas á successão segundo as 
tügras estabelecidas nas seccões precedentes, a herança se devolve 
ao . • Patrunonio do Estado. 

CAPITULO Il 

SECÇÃO IV 

JJa 2JO?'çúu de _que JJóde dispO'· o testador 

§ to Da ]JOJ'Çiio legitima ue1•itla nos tlescemlentcs e ascendentes 

d 805. As liberalidades por tesLamento não podem exceder a metade 
os bens do testador se por sua morte deixar filhos qualquer que seja 

o seu numero. 
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A outra metade é reservada em proveito dos filhos e forma o seu 
quinhão legitimo. 

806. Debaixo do nome de filhos o artigo pr~cedente comprchende 
os filhos legitimas, legitimados, adoptivos e seus descendentes. 

Os descendentes, porém, não são contados senüo pelo filho que 
representam. 

807. Se o testador não deixar filhos nem descendentes, mas ascen
dentes, não póde dispêr senão dos dous terços dos bens. 

A. porção legitima ou terça é devolvida ao pai e á mfte em partes 
iguaes e em falta de um delles inteiramente ao outro. 

Quando o testador não deixa pai nem mãe, porém ascendentes na 
linha paterna e materna, a porção legitima pertence metade a uru 
e metade aos outros se estiio em.'igual grúo ; se estão em gráo des
igual pertence por inteiro aos mais proximos de uma ULl outra 
linha. 

808. A porção legitima é quota de herança ; é devida aos fllhos, 
descendentes e ascl:lndentes em plena propriedade e sem que o tes
tador possa impôr nenhum onus ou condição. 

809. O testador que n~to deixar descendentes ou ascendentes so
breviventes pó~e dispôr de todos os seus bens a titulo universal oU 
particular. 

Ficam, porém, salvos os direitos do conjuge soiJreviventn o doS 
filhos naturaes nos termos do § 2 . o desta sccçüo. 

810. Quando o tcstadot· dispõe de usofructo ou de uma n:nda vi
talícia, cujo rendimento excede ao da porção di sponivel, os herdeiros 
em favor dos qLtaes a lei reserva a porção legitima, têm a escolher ou 
de executar essa disposição ou de abandonar a propriedade da porçãO 
disponível. 

811. O valor da plena propriedade dos bens alienados em pro
veito de um herdeiro legitimo em r'endll vitalí cia ou com reserva de 
usofructo será imputado á porçüo disponível o o excedente sy rá con~ 
ferido ú massa. 

Esta imputação e esta collação não podem ser pedidas por aquel:es 
dos herdeiros legitimas, que deram seu assentimento á alíenaçao· 

----~----------------~~ 
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§ 2. o Dos tlireitos tlo coujuge e tlos filhos uaturaes nas successões testamental'ins 

812. O conjugo contra o qual não existe senten!_'a de separação 
pessoal passada em jt1lgado tem direito ã herança do outro conjuge 
no caso de deixar este filhos legítimos ou seus descendentes , ao uso
fructo de um quinhão igual ao que pertenceria a cada filho a titulo de 
legitima, comprehendendo-se no numero dos filhos tambem o conjugo. 

813 Se o testador não deixar descendentes mas ascendentes a 
parte reservada ao conjugo é a quarta em usofructo. 

8H. A quota do usofructo do conjugo é o terço, quando o .testador 
não deixa descendentes nem ascendentes com direito á legitima. 

815. Quando o testado r deixa filhos ou ascendentes legítimos e 
filhos naturaes legalmente reconhecidos, estes ultimos têm direito ú 

metade da quota que lhes seria attribuida se fossem legítimos. 
Para o calculo do 'quinhão devido aos fi lhos naturaes fazem numero 

os filhos legítimos, com a faculdade de satisfazel-o do modo prescripto 
no art. 744. 

816. Quando não existem descendentes nem ascendentes os filhos 
natnraes têm direito aos . dous terços da quota que lhes pertenceria 
se foss em legítimos. 

817. Os descendentes legítimos do filho natural premorto podem 
reclamar os direitos estabelecidos em seu favor nos artigos prece
dentes . 

. 818. O quinhão devido ao conjugo e aos filhos naturaes não traz 
dtrninui çfto da legitima pertencente aos descendentes legítimos ou 
aos ascendentes e fórma assim uma reducçào da parte indispensavel. 

819. E' facultado aos herdeiros satisfazer os direitos do conjuge 
sobrevivente ou mediante a contribuicão de uma renda vitalicia ou 
lllediante a assi"'nacão dos fructos de llens immov11is ou de capitaes 
herectitarios a dete~·minar de urn commum accôrdo ou pela autori-
dade J·ud · · · · · d rcwna, tendo em attenção as Clrcumstanetas o caso. 

Emquanto o conjuge não é satisfeito do seu quinhão conserva os 
seus direitos de usofructo sobre todos os bens hereditarios. 

~20. O conjuge sobrevivente <l o filho natural para as quotas de 
ltsofructo e de propriedade, que lhes sào respectivamente attribuidas, 
~ozam dos mesmos direitos e das mesmas garantias de que gozam os 
leerdeiros legitimas a respeito da legitima, salvo o que está estabe-

Ctdo nos arts. 815 e 819. 
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Mas se o conjuge como o filho nat~ral 1 além do que lhes é dei
xado por testamento, devem imputar ás respectivas quotas, o pri
meiro tudo o que lhe pertence por efieito das convenções matrimo
niaes, o segundo tudo o que recebeu em vida do PíÜ e que seja 
sujeito á imputação, de conformidade com as disposições contidas na 
Secção lV do Cap. IIJ deste titulo. 

§ 3.0 Da reducçito dns disposiçües testamentarias. 
821. As disposições testamentarias que excedem á parte dispo

nível sr10 reduzidas á dita parte na ópoca em que se abre a suc
cossfw. 

822. Para deterrninnr a reducção forma-se um[l, massa de todos 
os bens do testador no momento da morte deducção feita das 
dividas. 

Reune-se depois ficticiamente os bens de que elle dispoz a titulo 
de doação, qLJ.anto aos moveis seg,I!J>ndo o seu valor ao tempo das 
doações, quanto aos immoveis segundo o seu estado a tempo das 
doações o seu 'l;'alor ao tempo da morte do doador e sobre a massa 
assim {armada calcula-se qual seja a porção de que o testadof póde 
dispôr tendo ern attenção a qualidade dos herdeiros com direito ú 
reserva. , 

823. Se o valo:· das doações excede ou iguala a quota disponível 
todas a$ disposições Lestamentari<:~s são som effeito. 

824. Se as disposições testamentarias excedGm ú quota disponível 
QQ a porção desta quota que ficaria, dedur.ção feita do Yalnr das 
doações, a reàuoção se faz proporcionalmente som nenhuma dis· 
tincçi\o entre os herdeiro:; e os legatarios . 

825. Todas as vezes com tudo que o testador declarou querer qu 8 

tal liberalidade tenha effeito de preferencia a outras, essa preferencia 
tem lugar e uma tal disposição não é reduzida senão tanto quanto 0 

valor das outras liberalidades não bastar para completar a porção 
legitima. 

826. Quando o legado sujeito a reducção é immovel, a roducção 
faz-se por divisão de uma parte equivalente do mesmo immorcl se pód~ 
ter l1.1gar eommodamente. 

Se a divisão não póde fazer-se co mmodnmente e o legatario tiver 
no immovel um direito excedente ao quarto da porção disponíveL 
deve deixar o immovel por inteiro na herança, salvo a ell~ o direito 
de pedir o valor da porção disponível. Se o excedente é igual ou 
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inferior ao quarto, o Iegatario póde reter todo o ímmovel, dando a 
compensação em dinheiro acruelles aos quaes é reservada a porção 
legitima. 

O lcgatario, cnLr('LanLo, que tem direito ú legitima, póde reter 
todo o immovel comtanto que o valor do immovel não exceda a im
Portancia da porcrw disponi ,,el e da quota que lhe toca na le-
gitima. • 

Estas são as principaos disposições do Codigo Italiano sobre as 
8 ~10~essões e respeitam propriamente os direitos hereditarios e modo de 
diVIdir-se a heranca. lVIuitas oulras existem concernentes ao mesmo 
assumpto como sejão, por exemplo, as relativas ás pessoas e co usas 
crue fazem objecto das verbas testamentarias, dos e!Iei tos dos lega
dos e seu pagamento r do direito de accrescer entre herdeiros c colle
gatarios, etc., etc., que nos abstivemos de trasladar não só por con~~itui
rem na generalidade materia commum a varias codigos, como por não 
ser de presumir se multipliquem tanto os testamentos de subditos 
Italianos que se torne indispensavel o seu conhecimento. Em regra o 
estrangeiro qtlC testa en.tre nós é muito sobrio em suas disposiçiíes 
ex.cepção feita dos Portuguezes que se alargam em disposiçõus I:beraes 
e beneficentes, o seu fim principal é instituir herdeiro. 





OO~~VENGÃO GOtf A FRANGA 
' ' 

Decretou. 7110, de 3 de Dezembro (le 1878 
:ProlU 1 r u g~ a cleclaraçfio eut:re o Brazil e !!' França applicanclo aos 

especttvos consules a convençrro consular entre o Bra;~il e a Italia. 

'rendo-se assignado nesta cidade em 25 de Outubro do 
conente anno entre ,o Brazil e a F rança uma declaração, pela 
qnal se applica aos respectivos consnles a convenção consular 
cou l . 

c lUcla entre o Brazil e a Italia em G de Agosto ele 1876 : 
~ei por bem que a dita declaração seja observada e cumprida 
~o inteiramente como nell a se contém. - O Barão de Villa 

eUa, do meu conselho, ministro e secretario de Estado dos 
~egociàs estrangeiros assim o tenha entendido e faça executar . 
.Palacio do Rio de Janeiro aos 3 dias de Dezembro de 1878, 
57

·o ela independencia e do Imperio. - Com a rubrica de Sua 
lYiagestade o Imperador.- B(trão de Villc~ Bellct. (76) 

(76) Como fiz em os em rclacão á con Yenci.io com a ltalia assim proce-j . .. . 
e~os com a convcnçlto entre a França e o Imperio . Sendo a pn-

lllen·a em tu·"lo applicavcl á segunda em vi sta da disposição do art. 29 
q~e lllanda observar no que respei ta á ordem hereditaria e a partilha a 
lct do · · ' · d · l Pa1z a que pertence o subdito estrangeiro, e 111 tspensave Çl 

conhecimento da legislação es trangeira nessa parte. 
A.ssim transcreve ndo os ~rtigos do Codigo Ci1ril Francez relativos á 

succcssüo Lil'emos em vi sta tornar mais completo este trabalho. 
Quanto aquellas nações que nuo possuem legislação codificada, 

~ranscreveremos as leis avulsas c opiniões de seus mais abalisados 
Urlsconsultos. 

. ., 
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OODIGO CIVIL FRANOEZ 

LIVRO IH 

CAPITULO III 

JJas diversas o1·dens ele successão 

SECÇ.:\0 I 

Dz"s7Josições ge?·aes 

731. As successões são defe~idas aos fi lhos e descendentes do 
defunto, a seus ascendentes e a seus parentes collateraes na ordem 
e segundo as regras em segL1ida determinadas. 

732. A lei não considera nem a ·natureza nem a origem dos 
bens para regular a successão. 

'733. Toda a successão deferidaól ascendentes ou a collateraes se di~ 
vide em duas partes iguaes ; uma para os parentes da linha paterna, 
outra para os parentes da linha materna. 

Os parentes uterinos ou consanguineos não são excluídos pelos 
germanos; mas não tomam parte senão na sua linha, sal v a a dis~ 

posiçã.o do artigo 752. Os germanos tomam parte nas àuas linhas. 

Não se faz nenhuma devolução de uma para, outra linha, senão 
quando não existe nenhum ascendeu te nem collateral de ·uma das 
duas linhas. 

734. Esta primeira divisão op fJrada entre as linhas paterna 8 

materna, não se faz mais divisão entre os diversos ramos; mas a 
metade devolvida a cada linha pertence ao herdeiro ou aos her~ 

deiros os mais 'proximos em gráos, salvo o caso de representação, 

como se dirá adiante. 
735. A proximidade de parentesco se e~ Labelece pelo numero de 

gerações; cada geração chama-se um gráo . 
736. A serie dos gráos fórma a linha; chama-se linha cl i?·ecta 

a: seric dos gráos entre pessoas que descendem uma da outra, 
linha collateral, a serie dos gráos entre pessoas que não descendeDI 
umas das outras, mais que descendem de um outro comruum. 

Distingue-se a linha directa em linha directa dese~ndente e linha 

directa ascendente. 
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A primeira é aquella que liga o chefe áquelles qne descendem 
pelle; a segunda é aquella que liga uma_ pessoa ãquelles de quem 
e lia descende. 

'737. Na linha directa conta-se tan tos gráoõ quantas gerações exis
te~ entre ~s pessoas; assim o filho está a respeito do pai no pri
meiro grão; o neto no segtmdo; e reciprocamente do pai e do avô 
a respeito dos filh os e netos. 

'738. Na linha collateral os grãos se contam pelas gerações, desde 
um dos parentes até o autor commum exclusive e desde este até o 
outro parente; assim dous irmàos estão no segundo gráo; o tio e o 
sobrinho estão no terceiro gráo; os primos irmãos no quarto e assim 
"Por diante. 

SECÇÃO li 

739. A representação é uma fi cção da lei, cujo effeito é fazer 
entrar os representantes no lugar, gráo e direito do representado. 

740. A representação tem lugar ao infinito na linha descendente. 
E' admittida em todos os casos quér os filhos do defunto concorram 

com os descendentes de um filho premorto, quér tendo fallecido todos 
os filqos do finado antes delle, os descendentes dos ditos filhos se 
acham entre si em gráos iguaes ou desiguaes. 

'741. A. representação não tem lugar em favor dos ascendentes ; o 
lllais proximo em cada uma das duas linhas exclu'3 sempre o mais 
remoto. 

'742. Na linha collateral, a representação é admittida em favor 
dos filhos e descendentes de irmãos du defunto, quér venham á 
successão em concurrencia com tios ou tias, quér todos os irmãos 
e irmãs do defunto sendo premortos, a successão se devolva a seus 
descendentes em gráo3 igu aes ou desiguaes . 

'743. Em todos os casos em que é admittida a rE•presentação 
faz-se a partilha pe?· st-i?'J•em; se uma mesma estirpe produziu 
Yarios ramos a subdivisão se faz tambem pe?· sti?'Pem em cada 

' ramo e os membros do mesmo ramo partilham entre si pe?' capita. 
'144. Nito ha representação de pessoa viva, mas sómente das 

que morreram natural ou civilmente. Póde-se representar aquelle 
a cuja successão se renunciou. 

c. c.-11 
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SECÇÃ O IlT 

lJas successõcs devolvidas aos descendentes 

'745 . Os filhos ou seus descendentes succedem a seus pais, avós, 
ou outros asctmd rm tcs sem di stin cção de sexo nem de primogenitura 
e a inda que prov cni0.ntcs de casamentos difí'erentes. Succedem 
em partes iguil es e JW' capila , quando esl.iiu todos no primeiro 
gráo e são chamados por direito proprio; suceedern pe1• slú'1Je'ltZ, 
quando concotTcm todos ou em parte por via de representação. 

SECÇÃO IV 

lJas succcssõcs devolvidas aos ascendentes 

746. Se o defunto não deixo u dcscendencia, nem irmãos, 
nem descendentes des tes, a successãd divide-se metade entre 
os ascendentes da linha paterna e os ascendentes da linha ma'
tenta.- O ascr.ndcnte que se acha no gráo mais prox:imo recol·he 
a metade aLtinente á sua linha, com exclusão de todos os outros. 
-Os ascendentes no mesmo gráo succl,dem pe1· caJJita. 

747. Os ascendentes sucécdem com llxclusão de todos os outros, 
nos objectos por clles dados a seus filhos ou descendentes mortos 
sem descendencia, quando os obj ectos se acham em natura na sue
cessão . Se 0s objectos foram alienados, os ascenàen tes recebem 
o preço que póde ser-lhes devido. Succedcm tambem na acçüo de 
ingratidão que podia ter o doador. 

748. Quanto os pais de uma pessoa morta sem descendencia lhe 
sobreviverem, se e lia deixou irmiios ou descendentes . destes, a ·sue
cessão divide-se em duas partes iguaes, partilhando-se sómente a 
metade com igualdade entre o pai e a mãi.- A ou.tra metade p_er
tence aos irmãos ou seus descendentes, assim como se ha de ex
plicar na Secção V deste capitulo. 

749. No caso de deixar a pessoa morta sem descendencia irmãos 
ou seus descendentes, se os pais morreram antes della, a parte 
que lhes teria tocado na fórma dG artigo precedente, se reune ã 
metade pertencente aos irmãos ou a seus representantes conforme 
se ba dé e·xplicar na SecÇão V do presente capitufo. 
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SECÇÃO V 

JJas s2eccessões collate1•aes 

750. No caso de predecesso dos pais de uma pessoa morta 
sem descender:cia, seus irmãos ou seus descendentes são chamados 
f. -
a successao, com exclusão dos ascendentes e dos outros collateraes. 
- Elles succedem por direito prúprio ou por via do de represen
tação, tal como foi regulado na Secção II do presente capitulo. 

751. Se os pais da pessoa morta sem descendencia lhe sobre
viverem, seus irmãos ou seus representantes não são chamados 
senão á metade da successào. Se o · pai ou a mãi sómente lhe 
sobreviver, são chamados a recolher os tres quartos. 

. 752. A partilha da metade ou dos tres quartos devolvida aos 
Irmãos nos termos ' do artigo precedente, se opéra entre ell es em 
Partes iguaes, se são do mesmo matrimonio ; se de diverso, a di
Visão se faz metade entre as duas linhas paterna e materna do 
defunto ; os germanos tomam parte nas duas linhas e os uterinos 
ou consanguineos cada um sómente em sua linha; se não existem 
irmãos senão de um lado, succedem na totalidade com exclusão 
de lodos os outros parentes da outra linha. 

753. Em falta de irmãos ou de seus descendentes e em falta 
de ascendentes de uma e outra linha, a successão devolve-se me
tade aos ascendentes sobreviventes e a outra metade aos mais pro
ximos parentes da outra linha. - Se ha concurso de parentes 
collateraes no mesmo gráo, fazem a partilha pe1· capita. 

'154. "No caso do artigo precedente o pai ou a mãi sobrevivente 
tem o usofructo do terço dos bens nos quaes não succede em pro
Priedade. 

755. Os parentes além do duodecimo gráo não succedem. Em 
falta de parentes em gráo successivel em uma linha, . os parente 
da outra linha succedem no todo. 
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CAPITULO lV 

SECÇÃO 1 

IJos àú·eitos dos fillws nat·zL?'aes aos bens de se1~s 21ais e da sz~cccssão 
dos filhos 1lat1waes mo1·tos sem descendencia 

756. Os filhos naturaes não são herdeiros; a lei não lhes con

cede direito aos bens de seus pais mortos, senão quando foram 
legalmente reconhecidos. Ella não lhes concede nenhum direi to aos 
bens dos parentes de seus pais. 

757. O direito do filho natural aos bens de seus pais mortos 
é regulado da maneira seguinte : ...,.. Se os pais deixaram descen
dentes legítimos, esse direito é de um terço da porção her e
ditaria que o filho natural teria tido se fosse legitimo ; é de me
tade quando os pais não deixam descendentes, mas ascendentes ou 
irmãos; é de tres quartos quando os pais não deixam descendentes 
nem ascendentes nem irmãos. 

758. O filho natural tem direito á totalidade dos bens, quando 

seus pais não deixam parentes em grão su ccessivel. 

759. No caso de predecesso do filho natural, seus filhos ou 
descendentes podem reclamar os direitos estabelecidos nos artigos 
precedentes. 

'760. O filho natural ou seus descendentes são obrigados a 
imputar naquillo a que tem direito de pretender, tudo quanto rece
beram do pai ou da mãi cuja successii.o abriu-se, e que estaria 
sujeito a collação, segundo as regras estabelecidas na Secção li do 
Capitulo VI do presente titulo. 

761. Toda a reclamação lhes é prohibida quando receberam ern 
vida de seu pai ou mãi, a metade do que lhes é attribuido nos 
artigos precedentes, com declaração expressa . da parte de seu pai 
ou mãi, que sua int(wção é reduzir o filho .· natural á quo la que 
lhe attribuiram . No caso de ser essa quota inferior á metade do 
que devia tocar ao filho natural, só poderá reclamar o supplemento 
necessario para perfazer essa metade. 
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lj62. As disposições dos arts. 757 e 758 não são applicaveis aos 
filhos adulterinos ou inces tuosos . A lei só lhes concede alim entos. 

763 . Esses alimentos são regulados segundo as posses do pai 
ou da mãi, o· numero e a qualidade dos herdeiros legitimas . 

. 764. Quando o pai ou a mãi do filho adulterino ou incestuoso 
lbe tiverem feito ensinar uma arte mecanica, ou quando um 
delles lhe tiver assegurado alimentos em sua vila, o filho não 
Poderá levant'lr nenhuma reclamação contra sua succl'ssão. 

765. A successão do filho natural, morto sem descendencia, 6 
devolvida ao pai ou á mài que o reconheceu; ou na metade a 
ambos se por ambos foi reconhecido . 

766 . No caso de predecesso dos pais de fi lho natural, os bens 
que del!es t iver: recebido passam aos irmãos legitimas, se se acham 
em natura na success3o: as acçõcs de reivindicação, se existirem, 
ou o valor desses bens alienados, se ainda em (lebito, revertem 
igualmente aos irmãos legítimos . Todos os outros bens pass;rm 
aos irmãos naturaes ou a seus ,descendentes. 

SECÇÃO li 

Dos àz'?·eitos do conjz1ge sob?·~vivente e do Estado 

767. Quando o defunto não deixa parentes em gráo successivel 
nem filhos naturaes, os bens de sua successão pertencem ao con
juge não divorciado que lhe sobrevive. 

768 . Em falta de co njuge sobrevivente a súccessão devolve-~e ao 
Estado. 

769 . O conjuge sobrevivente e a administração dos d~minios que 
Pretenderem ter diueito á successão são obrigados a fazer appôr os 
senos e ao inventario nas fórmas pn~scri ptas para a aceitação 
das successões a beneficio de inventario. 

1'70. Devem pedir a immissão de posse ao tribunal de primeira 
instancia na .iurisdicção do qual se abriu a successão . O tribunal 
não póde deferir ao pedido seniio depois de tres · publicações e 
editaes segundo as fórmas prescriptas, e depois de ouvido o pro
curador_ imp~rial. 
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771. O conjuge sobrevivente é ainda obrigado a dar destino aos 
moveis, ou a prestar caução sufficiente para assegurar a restituição no 
caso de apresentar-se herdeiros do finado no prazo de tres annos; 

. depois desse prazo dá-se baixa na caução. 

772. O conjuge sobreviv@nte ou a administração dos domínios que 
não tiverem preenchido as formalidades que lhes são respectiva
mente prescriptas, poderão ser condemnados a pagar prejuízos, perdas 
e damnos aos herdeiros, se estes o exigirem. 

773. As disposições dos arts. 769, 770, 771 e 772 sfto communs 
aos filhos 'naturaes chamados em falta de parentes. 



OONVENGÃO GOM A HESPANHA 
' 

Decreto n. 7054: {le 26 de Outubro de 18118 

Promulga a convenção sobre attribnições consulares, celebrada em 16 
ele Julho ele 1878 entre o Brazil e a Hespanha 

Sua, Magestade o Imperador do Brazil e Sua Magestade o 
Rei ela Hespanha, reconhecendo a necessidade ele se deter
minarem e fixarem ele uma maneira clara e precisa as attri
buições, prerogativas e immunidades de que deverão gozar os 
agentes consulares, em cada um dos elous paizes, no exercício 
ele suas funcções, resolveram celebrar uma convenção e para 
esse 'fim ·nomearam seus plenip·otenciarios a saber : 

Sua Magestade o Imperador elo Brazil ao Sr. Dr. Felippe 
Lopes 'Netto, elo seu conselho, dignitario da Imperial ordem elo 
Cruzeiro e commenclador da orde~ ela Rosa do Imperio, g1·ande 
official da ordem da Corôa ela Italia, commendador da 1. • classe 
ela ordem da Estrella Polar da Suecia, grande official ela ordem 
elo Nicham Ifiticar de Tunis, e o:fficial da ordem de Leopoldo 
ela Belgica, etc. 

E Sua Magestade o Rei de Hespanha ao Sr. D. Mariano de 
Potestad,' cavalleiro da inclyta e militar ordem de S. João ele 
Jerusalém, commendador da real e distincta ordem de Carlos IH, 
cavalleiro da ordem do S. 1\'hnricio e S. Lazaro ele Ita.lia, e 
de l.' classe da de S. Luiz ele Parma, Sell ministro plenipo
tenciario no Rio ele Janeiro, etc. 

Os quaes, depois de trocarem seus plenos poderes, é os terem 
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reconhecido em boa e devida fórma, convieram nos artigos 
seguintes: 

Art. 1.• Cada uma elas altas 1~artes contractantes terá a 
faculdade de estabelecer e manter consules geraes, consules, 
vice-consules e agentes consulares nos portos, cidades ou 
lugares elo territoTio ela outra, onde forem precisos para o desen
volvimento elo commercio e protecção elos direitos e interesses 
ele seus respectivos subclitos, reservando-se exceptuar qualquer 
localidade onde não seja conveniente o estabelecimento de taes 
agentes. 

Art. 2. • Os consules geraes, consules, vice-consules e agentes 
consulares nomeados 1)elo Brazil e pela Hespanha não poderão 
entrar no desempenho de suas attribuições sem que submettaDl 
as . respectivas nomeações ao exeq~w.t~tr, segundo a fórmv, 
adopt ada em cada um dos dons paizes. 

As autoridades administrativas e jucliciarias dos districtos, 
para onde forem nomeados taes agentes, á vista elo exeq~tat~t?', 
que lhes será expedido gratis, os reconhecerão immediatamen~e 
no exercício dos seus cargos e gozo · das prerogativas e immu
nidades que lhes concecle a presente convenção. 

Gozarão elas mesmas prerogativas e immunidacles aquelles 
agentes que, no caso de impedimento, ausencia ou morte elos 
consnles, vice-consules ou agentes consulares funcci~narem acl 
intm•im, com IJermissão elas autoridades competentes. 

Cada uma elas altas partes contractantes reserva-se o direito 
·fle negar ou retirar o exequr.ttu?' á nomeação ele qualquer elos 
ditos funccionarios, quando assim o julgar conveniente, mani

. festando ao Governo ,da outra os motivos que a isso deter

. minaràm. 

Art. 3." Os consules, devidamente autoTisados pelos seus 
governos, poderão estabelecer vice-consnles ou agentes consu
lares nos cli:fferentes portos, cidades, ou lugare~ do seu c1istricto 
consulaT, onde o bem do serviço, que lhes está confiado, o 

· exigií·, salvo a approvação e o exequctt~w do governo territorial• 
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Estes agentes poderão ser inclistinctamente escolhidos cl'entre 
os cidadãos dos dons paizes como cl'entre os estra.ngeiros, e 
serão munidos ele uma patente passada }Jelo consul que os tiver 
nomeado e debaixo ele cujas ordens elles elevam ficar. 

. A.rt. 4.o Os consules geraes, co~sules e os sem; chancelleres, 
~Ce-consules e agentes consulares gozarão elas prerogativas e 
Irnmunidacles geralmente recoi1hecid.as pelo direito das gentes, 
taes como : a isenção de alojamento militar e de todas as con· 
tribuições clirectas, tanto pessoaes como de bens moveis e 
St~mptuarias, impostas pelo Estado ou pelas autoridades pro
VU!ciaes e municipaes, salvo se possuírem bens immoveis, ou 
exercerem commercio ou qualquer - outra inclustria, porque 
nesses casos ficarão sujeitos aos mesmo:=J encargos e taxas que os 
nacionaes. " 

Gozarãc além disso ela immuniclacle pessoal, excepto pelos 
clelictos qualificados como inafiançaveis ou graves na legislação 
l)enai elo respectivo paiz. Senclo negoeiantes, lhes poderá, ser 
applicacla a pena ele prisão poi· factos relativos ao seu com
lllerci'o. 

Não poderão ser obrigados a comparecer como testemunhas 
Perante os tribunaes. N ecessitanclo a autoridade local obter 
ele taes ft~ccionarios alguma declaração ou informação, ele
Verá requisital-a por escripto, ou dirigir-se ao seu domicilio 
Para recebei-a pessoalmente. 

Quando uma elas altas partes contractantes nomear para seu 
agente consular no territorio ela ontra tml subclito desta, esse 
agente continuará a ser considerado como subdito ela nação 
a qtle pertence, e ficará sujeito ás leis e Tegulamentos que 
l'egern os nacionaes no luaar de sua residencia, sem que, en
tretanto Remelhante ob1:'igação possa, por f6rma algnm<:t, 
coarctar o exercício de suas funcções. 

Não se entende esta ultima disposição com as prerogativas 
Pessoaes de que t rata o § 3.0 
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Art. 5.0 Se fallecer algum funcciona-rio consular sem sub
stituto designado, a autoridade local procederá immecliata
mente á apposi.ção dos sellos nos archívos, devendo assistir a 
esse acto um agente consular de outra nação, reconhecidamente 
amiga, residente no districto, se fôr possível, e duas pessoas 
subdit,g,s do paiz cujos interesses o falleciclo representava, e, 
na falta destas, duas das mais notaveis elo lugar. Deste acto 
lavrar-se-ha termo, em duplicata, remettendo-se um dos exeiJl· 
piares ao consul a quem estiver subordinada a agencia con· 
suJar v::>.ga. 

Quando o novo funccionario houver ele tomar posse eloS 
archivos, o levantamento elos sellos verificar-se-ha em presen911 

da autoridade local e das pessoas que tiverem assistido á sni1 
apposição, si ~e acharem no lugar. 

Art. 6. 0 Os archivos consula1·es são inviol:weis, e as auto· 
riaacles locaes não poderão, em nenhum caso, devassai-os neDl 
embargai-os ; devendo, para esse fim, estar sempre separadoS 
elos livros e papeis relativos ao commercio ou indnstria, que 

possam exercer os respectivos agentes consulares. 

Art. 7.0 Os consule sgeraes, consuies, vice-consules e agenteS 
consulares poderão collocar na parte exterioT na casa do consn· 
lado o escudo das armas de sua nação, com a seguinte in· 
scripção : " Consulado geral, consulado, vice-consulado, on 
agencia consular de . .. " e arvorar a respectiva bandeira nos 
dias f estivos, segundo o uso de cada paiz. Poderão igualmente 
arvorar a bandeira nos escaleres em que embarcarem parf> 
exercer funcções consulares a bordo elos navios ancorados no 
porto. Estes signaes exteriores só servirão para indicar a habi
t ação on a presença do fnnccionario consular, não podendo 

constituir, em caso algum, direito ele asylo. 

Art. 8.0 Os consules geraes, consules, vice-consules e agen· 
tes consulares, ou aquelles que suas vezes fizere!l;l, poderão 

dirigir-se ás autoridades do seu c1istricto, e, em caso de neces

sidade, na falta ele agente eliplomatico ele sua nação, recorrer 
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ao governo elo paiz em que exercerem suas fnncções, para re
cl~mar contra qualquer infracção elos tratados ou convenções 
mns tentes entre os dous paizes ou contra os abusos ele que se 
queixem seus nacionaes. 

Art. 9. 0 Os mesmos arrentes terão o direito de receber em 
o 

suas chancellarias, no domicilio elas partes e a bordo dos na, 
vios do seu paiz, as declarações e mais actos, que os capitães e 
homens da equipagem, passageiros, negociantes ou subditos de 
sua nação quize~·em alli fazer, inclusivamente testamentos ou 
disposições ele ultima vontade, partilhas amigaveis, quando os 
herdeiros forem todos maiores e presentes, compromissos, cle-
liberan- o • - b' yOes e ü001soes ar ltraes, e quaesquer outros actos pro-
prio( ela jurisclicção voluntaria. 

Quancló estes• actos se referirem a bens immoveis si
tuados no paiz, um notario ou escrivão publico competente elo 
lugar será chamado para assistir tL sua celebração e assignal-os 
com os' clitos agentes, sob pena ele nullidacle. . 

Art. 1 O. Os referidos funccionarios terão, além disto, o dir. 
:lto de lavrar em suas cbancellarias quaesquer actos conven-

Ctonaes entre seus concidadãos, e entre estes e outras pessoas 
~lo paiz, em que residirem, assim como quaesquer outros ele 
tclentica natureza, que interessem unicamente os subclitos deste 
Ultimo paiz, comtanto que se refiram a bens situados ou a ne
g\lcios que tenham de ser tratados no territorio ela nação a que 
Pettencer o agente consular, perante o qual forem elles pas
Sados. 

Os traslados elos ditos actos, devidamente legalisac1os pelos 
consules geraes, consules, vice-consules P. agentes consulares, e 
se:laclos com o respectivo sello official, farão fé perante qualquer 
tl'lbunal, juiz e autoridade do Brazil ou de Hespa·nba, como se 
fossem os originaes e terãÕ l'espectivamente a mesma fol'ça e 
Validade como passados perante notarios e outros oili.ciaes pu
~l~cos competentes, uma vez que sejam lavrados conforme as 
ets elo Estado a que o consul pertencer, e tenbam sido submet-
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tidos previamente ao sello, r egistro, insinuação e quaesquer 
outras fo:rmaliclades que r ejam a materia no paiz, em que ti· 
verem ele ser cumpridas. 

Art. 11. Os consules geraes, consules , vice-consules e 
agentes consulares poderão servir de interpretes em juizo, 
e traduzir e legalisar documentos ele qualquer. especie, escri· 
ptos na língua ela sua nação. 

Estas traclucções farão prova, no Brazil e na Hespauba, 
como se tivessem sido f eitas pelos respeéti vos interpretes 
juramentados ou tracluctores publicas. 

Art. 12. Será ela competencia exclusiva elos consules ge· 
raes, consules, vice-consules e agentes consulares a orcleJll 
interna a bordo elos navios de sua nação; e a elles pertence 
tomar co;nhecimento elas desavenças que sobrevierem entre 
o capitão, officiacs, marinheiros e outros incliviclnos iucluiclos, 
sob qualquer titulo, na matricula ela equipagem, comprehen· 
cliclo tudo o que fôr relativo a soldadas e execução ele con· 
tractos mutuamente celebrados. 

As autoridades locaes só poclerão intervir no caso ele sereJll 
as desordens, que clahi r esultatem, ele natureza tal que per· 
turbem a tranquilliclacle e ordem publica em' terra ou l:ta 'porto, 
e ele se achar implicada alguma l)essoa elo paiz ou estranha 
á equipagem. 

Em todos os demais casos, as ditas autoridades se lirni· 
tarão a : dar auxilio efficaz aos agentes consulares, quando 
fôr por elles r equisitado para. mandar prender e conduzir ÍL 

caelêa os' inclivicluos ela equipagem, contra os_quaes, por qual. 
quer motivo,"' julgarem conveniente assim procecler. 

Art . 13. P ara· e:ffectuar-se a prisão ou remessas para b orclo 
GU para o-seu paiz, el os marinheiros e ele t odas outras pessci::tS 
ela equipagem, que · tiveTem desertado elos navios mercantes, 
deverão ~s consules geraes, consules, vice-consules e agentes 
consulares dirigir-se por escripto ás autoridades locaes corn· 
petentes, e provar pela exhibição elo 1·egistro elo navio ou 
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do rol ela equipagem, ou pela cópia authentica ele taes ~o
ctnnentos, que as pessoas reclamadas faziam realmente parte 
da equipagem. 

Se a deserção fôr de bordo de um navio de guerra, ele
Verá ser provada por declaração formal elo commandante do 
dito navio, ou do consul respectivo; na sua ausencia. 

Nas localidade~ em que não houver agentes consulares, 
essas diligencias serão requisitadas pelos commanclantes dos 
navios, e, na falta destes, pelo agente consular do districto 
mais proximo, observadas as mesmas formalidades. 

Em vista da requisição, assim justificada, não poderá ser 
recusada a entrega ele taes individuos, e a autoridade local 
Prestará todo o auxilio e assistencia necessarios para a busca, 
captura e prisão ~los ditos desertores, os quaes serão man
tidos nas caclêas elo paiz, a pedido e á custa elos referidos 
agentes, até que achem estes occasião ele fazel-os partir. 

Esta declaração não poderá dtuar mais de tres mezes, 
rlecorndos os quaes, mediante prévio aviso ele tres dias ao 
agente· consular, será o. encarcerado posto em liberdade, e 
não poderá ser preso pelo mesmo motivo. 

Se o desertor tiver commettido qualquer delicto em terra, 
a sua entrega será acliach até que o tribunal competente 
tenha proferido sentença, e esta tenha t ido plena execução. 

Os marinheiros e outros individuos ele equipagem, sendo 
subditos do paiz onde occorrer a desei:ção, são exceptuaclos 
<las estipulações do presente artigo . 

.Art. 14. Todas as vezes que não houver estipulações con
tr .· anas entre os armadores, carregadores e seguradores dos 
navios ele um dos clous paizes, que se dirigirem aos pontos 
elo outro voluntariamente ou por força maior, as avarias serão 
l'eguladas pelos respectivos consules geraes, consules, vice
consu.les ou agentes consulares, salvo se nellas forem interes
sados inc1ivic1nos elo paiz em que residirem os ditos funccio· 
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narios, ou de uma terceira potencia, porquanto, neste caso, 
a não haver compromisso 'ou accôrdo entre todos os interes· 
sados, deverão ser reguladas pela autoridade competente. 

Art. 15. Quando encalhar ou naufragar um navio perten· 
cente ao governo ou a subclitos ele uma das altas partes 
contractantes, nas aguas territOTÍaes da outra, as autoridades 
locaes deverão immediatam~nte prevenir elo occorriclo ao func· 
eionario consular mais proximo €1.0 lugar elo sinistro, e todas as 
operações relativas ao salvamento desse navio, ele sua carga e 
mais objectos nelle existentes serão dirigidos pelos consules 
geraes, consules, vice-consules ou agentes consulares. ( 77) 

A intervenção dos autoridades loeaes só terá por fim fací· 
litar aos agentes consulares os socco1Tos necessarios, manter a 
ordem, garantir os interesses salvadores extranhos á equipageDl, 
e assegurar a execu9ão das disposições que se elevem observar 
pam a entracla e sahicfa elas mei·caclorias salvaclat: e a fisca· 
lisação elos impostos respectivos. 

Na ausencia e até á chegada do agente consular, deverão as 

autoridades locaes tomar todas as meclida.s necessarias para a 
protecção dos inclivicluos e conservação dos objectos salvados. 

No caso ele da viela sobre a nacionalidade elos navios, as attri· 
buições mencionadas no presente artigo serão da exclusiva. 

c0mpetencía da autoridade local. 

As mercadorias e e:ffeitos salvados não serão sujeitoS 
a nenhum direito de alfanclega, salvo se forem aclmittidos a 

consumo interno. 

Se o navio encalhado ou naufragado e os generos e merca
dorias salvachs, assim como os papeis encontrados a bordo 

forem reclamados pelos respectivos donos ou seus representantes, 

( 77) Os Decretos ns . 5853 e 586'5 de 6 de Fevereiro de 18ÍV 
contém disposições regulando as custas e despezas de salvados. 
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serão a estes entregues, pertencendo-lhes as operações relativas 
ao salvamento, se não preferirem louvar-se no agente consular. 

Quando os interessados na caro-a elo referido navio forem o 
subclitos do paiz em que tiver lugar o sinistro, os generos e 
mercadorias que lhes pertencerem, ou o seu proclucto, quando 
vendidos, não serão demorados no poder elos funccionarios consu
lares, c sim depositados para serem entregues a quem de direito. 

Art. 16. No caso ele morte ele snbdito de uma elas altas 
Partes contractantes no territorio ela outra, a autoridade local 
competente deverá, sem demora, communical-a·ao consLll geral, 
consul, vice-consul ou agente consular respectivo, e estes por 
sua parte a communicarão igualmente áqnella autoridade, se 
antes tiverem conhecimento. 

Art. 17. Pertence aos funccionarios consulares elo paiz elo 
falleciclo exercer todos os actos necessarios para a arrecadação, 
guarda, conservação, administração e liquidação cb herança, 
assirn como para sua entrega aos herdeiros ou seus manclatarios 
devidamente autorisados, nos casos seguintes : 

l. o QLlancle os herdeiros são desconhecidos. 
. 2.o Quando são menores, ausentes ou incapazes da_ naciona

lidade do fallecido. 

3.o Quando o executor testamentario está ausente ou não a . ·celta o encargo. 

Art. 18. O inventario, administração e liquiclação da he
rança corre pelo juizo territorial : 

l.o Quando ha executor testamentario que esteja presente 
e "aceite o encargo. 

t" 2.o Quando ha conjuge sobrevivente a quem pertença con
lUnar na posse da herança como cabeça de casal. 

3.o Quando ha herdeiro maior e presente que, na conformi· 
dade das leis dos dous Estados, eleva ser inventariante. 

4.o Quando, com herdeiros da nacionalidade do :finado, con· 
correm herdeiros menores, ausentes ou incapazes, ele diversa 
líacionalidacle. 



1'76 O LlVRO DAS CCINVEKÇÕE5 CONSUL.~RES 

Paragrapho unico. Se, porém, em qualquer destas hypo· 
theses conconer herdeiro menor, ausente ou incapaz, que seja 
incontestavelmente da nacionalidade do finado, o consul geral, 
consul, vice-consul ou agente consular poderá requerer á coro· 

petente autoridade local nomeação para exercer as funcções de 
tutor ou cnrador, e a clita autoridade lh'a poderá conceder, se 
para negal-a. não tiver motivos legaes ou outros que lhe pare· 
çam attendiveis. ( 78) Feit.L a partilha, o funccionario consular 
arrecadará a quota hereditaria que couber aos seus representados, 
e continuará na administração dos bens, assim como elas pes· 
soas dos menores e incapazes. 

Fica entendido que, finda a p:n·tilha e entregue os bens ao 
funccionario consular ou a seu proctll'ador, cessa a intervenção 
da autoridade local, salvo para os effeitos de que trata a se· 
gtmda parte do n. 2 do art. 24. 

O pai ou tuto1· nomeado em testamento exercerá as funcçõeS 
da tutella dos respectivos herdeiros menores, podendo ser neste 
caso o consul geral, consul, vice-consul ou agente consular in· 
vestido das attTibuições de curador dos clitos menores. 

Se o pai ou o tutor declarado fallecer ou fôr removido, ob· 
servar-se-ha o que dispõe a primeira parte deste paragrapho· 

Art. 19 . Aos menores, filhos de sub dito hespanhol nascidos 
no B1·azil, será applicado o estaclo civil de seu pai at é á sua 
maioridade, nos termos da Lei de 10 de Setembro de 1860, e 
para os effeitos do que é estipulado na presente convenção. 

( '78 ) Compare-se a redacção deste paragrapho com a do art. J 6 

paragrapho unico da Convenção portugueza e art. 18 paragrapho unico 
da Couvencão italiana. Aqui procurou tirar-se o caracter de obrigato· 
riedade n; norn eaçilO de tutor, que seg,1ndo vimos da discussão traYada 
no sr.nado e trasladada a pag. 51 parecia dever recahir forçosamente ua 
pessoa do consul. O Juiz no caso só deferirá á prctenção da autoridade 
cons~tlar, se para negal-a não tiver motivos legaes ou outros IJUe 

lhe pareçam attendiveis. 
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Reciprocamente, os funccionarios consulare~ elo Brazil em 
Ilespanha terão a faculdade ele arrecadar, liquidar e adminis
trar as heranças ele seus compatriotas em identicas circum
stancias. 

Nos effeitos, ele que trata este artigo, não se comprehendem 
as tutellas e curatellas, a; quaes s6 podem ser confiadas pela 
a'Utoridacle local e reguladas pelas leis elo paiz . 

. Art. 20. Os legatarios universaes são equiparados aos her
deu·os. 

Art. 21. Quando todos os herdeiros forem maiores poclerão, 
Por mutuo accordo, proceder a inventario, aclministràção e li
quidação da respectiva herança perante o jaiz territorial ou 
funcciouario consular. 

Art. 22. O funécionario consular nos casos em que, pelo 
art. 17, lhe compete exclusivamente a arrecadação, inventario, 
guarda, administração e liqtúdação ela herança, deverá obser
Var as segnintes disposições : 

1. • Se o arrolamento ele todos os bens fôr possivel em um 
dia, praticará esta cliligencia logo depois elo fallecimento, to
lllanclo os ditos bens sob sua guarda e administração. 

2. • Quando o arrolamento não puder ser feito dentro desse 
Prazo, porá incontinenti os sellos nos bens moveis e papeis elo 
faUecido, fazendo depois o rol de todos elles, aos quaes dará 
0 destino declarado. 

3.• Os actos referidos nos clous numeros antecedentes serão 
Praticados na presença ela autoridade local, se esta, depois de 
Pt·evenida pelo funccionario consular entender que eleve assis-
t' ' u·, e ele duas testemunhas idoneas. 

4.• Se depois do fallecimento, observado o disposto no 
art. 16, a autoridacle local, comparecendo na resiclencia do 
linado, ahi não encontrar o funccionario consular, limitar ·se-ha 
a appôr os seus sellos. 

Chegando o funccionario consular, se estiver presente a 
autoridade local, serão levantados os sellos e o dito funccio

o. o.-12 
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nario procederá, na presença da mesma autoridade, ao arrola
mento dos bens, querendo ella assistir .. 

Se não estiver presente a mencionada autoridade, o funccio· 
nario consular a ella se di,rigirá por escripto, convidando-a a 
comparecer em um prazo nunca menor de tres dias, nem maior 
de oito, para que tenha lugar o levantamento dos sellos e de
mais actos enumerados. Dado o não comparecimento da au· 
toridade local, o fnnccionario consular procederá lJOr si só. 

5.• Se, durante as supracitadas operações, apparecer urn 
testamento entre os papeis . elo defunto, ou se existir testa
mento em qualquer outra pa1·te, a sua abertura será feita, 
segundo as formalidades legaes, pelo juiz territoria.l, o qual 
remetterá dellc cópia autheutica, dentro do prazo ele quat1:o 
dias, ao funccionario consular. 

6." Dentro do prazo de quatro dias o funccionario consular 
remetterá á autoridade local cópia authentica dos te1:mos, 
tanto ela apposição e levantamento dos sellos, ~orno do arro· 
lamento dos bens . 

7.• O funccionario consular annunciará o hllecimento do 
autor da herança, dentro de 15 dias, da 'data em que tiver 
recebido a noticia. 

Art. 23. As questões de validade de testamento serão 

submettidas aos juizes territoriaes. 

Al't. 24:. O funccionario consular, depois de praticar as 
operações que ficam mencionadas no art. 22, observará., na. 
administração e liquidação da herança, estes preceitos : 

1." Pagará antes de tudo as despezas elo funeral, que 
serão feitas conforme a l)Osição e fortuna do fallecido. 

2." Venderá immediatamente, em publico leilão na f6rDliL 
das leis e usos estabelecidos, os bens que se possam dete• 

r iorar, ou que sejam ele clifficil ou clispencliosa guarda. 

Para a venda dos immoveis requerer(L o funccionario con· 

sular autorisação elo juiz territorial. 
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:J.o Cobrará, amigavel ou judicialmente, as dividas activas, 
rendas, dividendos de aeções, juros de inscripções da divida 
publica ou apolices, e quaesquer outros rendimentos, e quan
tias devidas á herança, e passará qnitaçíi:o aos devedores. 

4.o Pagará, com as quantias pertencentes á herança, ou 
com o proclncto cb venda dos bens, tanto moveis como im
moveis, todos os encargos e di vidas da herança, enmprindo 
05 legados de que ella esteja onerada, conforme as disposi
Ções testn.mentarias. 

5.o Se, allegando :;1 insufliciencia dos valores da herança, 
0 funccionario cousular recusar-se ao pagamento ele todos ou 
Parte elos creditas, devidamente comprovados, os credores 
terão o direito de requerer á autoridade competente, se o 
julgarem conveniente aos seus iltteresses, a faculcladc de se 
constituir um c.oncurso. 

Obtida est~ decbraçíi:o, nos termos e pelos meios estabe
lecidos na legislação de cada um dos dons paizes, o func
cionat'i(} consular t1everá immediata.ruente remetter ti auto
l'idade juclicial, oa aos synrlicos d:t hllencia, segundo competir, 
todos os documentos, e:ffeitos ou valores pertencentes á he
rança testamentaria ou ab intestato, ficando o referido func
cionario encarregado de representar os herdeiros ausentes, 
os rnenores e os inca1)azes. 

Art. 25 . .A supervenieucia ele herdeiros de nacionalidade 
diversa da do fallecido não fará cessar a arrecadação e 
administração cb herança que se e.ffec:Jtuar nos casos de que 
trata o art. 17, senão quando os mesmos herdeiros se apre
sentarem com sentenya de habilitação passada em julgado, 
e em cuja acção e processo fosse ouvido competentemente o 
respectivo funccionario consular. 

Art. 26. Se o fa.Uecimento se der em localidade onde não 
haja funccional'io consular a autoridade local o communicará . ' 1lllrnec1iatamente ao Governo por intermedio do presidente da 
Pro'Vincia ou do governador civil, consignando na sua parti· 
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cipação todos os esclarecimentos que houver obtido sobre o 
caso e suas circumstancias, e procederá a apposição dos sellos, 
!trrolamento dos bens e aos actos subsequentes da adminis
tração. da herança. Pelo presidente da província ou gover
nador civil se1'á nos mesmos teTmos e sem demora transmit
tida aquella participação ao f unccionario consulal' competente, 
o qual poderá comparece!' no lugar, ou nomear, sob sua res
ponsabiljdade, quem o 1:epresente : e elle, ou o seu represen
tante, receberá a herança, proseguinc1o na liquidação, se não 
estiver terminada. 

Art. 27. Se o fallecido tiver pertencido a alg uma socie
dade commercial, p rocecler ·se·ha na f6rma elas prescripções 
das leis commerciaes dos respectivos paizes. 

§ 1.0 Se ao t empo do fallecim'tmto os bens, ou parte elos 
bens ele uma herança, cuja liquidação e administração 6 
regulada por esta convenção, se acharem embargados, penho-' 
rados ou sequestrados, o funcciona:rio consular não poderá 
tomar posse dos ditos bens antes elo levantamento do mesmo 
embargo, penhora ou sequestro. 

§ z:• Se durante a liqtüdação sobrevier embargo, penhora 
ou / sequestro dos bens de uma herança, o funccionario con
sulaT será depositario dos mesmos bens penhorados, embar
gados ou sequestrados. 

O funccionario consular conserva sempre o direito de ser 
ouvido e de velar na observancia das formalidades exigidas 
pelas leis1 podendo · em todos os casos requerer o que julgar 
a bem dos interesses da herança e tanto no juizo commer
cial como . no da penhora, se a execução se effectuar, rece
berá as quotas liquidas ou remanescentes que pertençam á 
mesma herança. 

A1·t. 2~. Liquidada a herança, o fnnccionaTio consular 
extrahirá dos respectivos documentos um mappa do monte 
partível e remettel-o-ha á autoridade local competente, acom· 
panhado de uma demonstração da administração e liquidação ' 
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§ 1. o Estes dous documentos poderão, se a autoridade 
local assim o requisitar, ser conferidos com os originaes, que 
para tal fim serão franqueados no archivo consular. . · 

§ 2.0 A autoridade local mandará jtmtar o mappa e 
demonstração ás cópias autenticas dos termos de apposição 
e levantamento dos sellos e arrolamento dos bens e fará, 
a partilha, formando os quinhões e designando as tornas, QQ 

houver luga-r. 

§ 3.0 Em caso nenhum os consnles serão juizes das contes
tações relativas aos direitos .. dos herdeiros, collações á herança, 
legitima e terça ; estas contestações serão submetticlas aos 
tribunaes competentes. 

§ 4.0 A autoricl,_acle local, depois de proferida a sentença 
ele partilha, remetterá ao fnnccionario consular um traslado 
da mesma e do calculo respectivo. (79) 

Art. 29. Se algum subdito de uma das altas partes con
tractantes fallecer no territorio da outra, a sua successão 
no que respeita á ordem hereditaria e á partilha será r egu
lada segundo as leis do paiz a que elle pertencer, qualquer 
qne seja a natureza dos bens, observadas todavia as dispo
sições especiaes da lei local que regerem os immoveis. 

Quando, porém, acontecer que algum subdito de uma 
das ·altas partes contractantes concorra em seu paiz com 
herdeiros estrangeiros, terá o direito de preferir que o seu 
qtlinhão hereditario seja regulado nos termos da lei de sua 
:Patria . 

.Art. 30. O funccionario consular não poderá fazer re
ln.essa ou entrega .ela heTança aos legítimos herdeiros, ou a 
~eus p-ocuradores, senão depois de pagas todas as dividas 
qtle o deftinto tivesse contrahido no paiz, ou de haver de-

{79) Cabem aqui as mesmas reflexões que fizemos sobre a inexecução 
de disposições identicas das Convenções portugueza e italiana. 
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corrido um anuo, a contar do fallecimento, sem que se tenha 

apresentado reclamação alguma contra a herança. 

Art. 31. Antes de qualquer distribuição do prodncto da 
herança aos herdeiros, deverão ser pagos os direitos fiscaes 

do paiz onde se abra a snccessão. 

Estes direitos serão os mesmos que pagam ou vie1eDl 

a pagar Oi:l subclitos do paiz em casos analogos. 

O funccionario consular declarará. previamente ás auto. 
ridades ~scaes os nomes elos herdeiros e o seu grá.o de pw 

1·entesco, e, pagos os direitos, farão as mesmas autoridades 
a transferencia do domínio e posse ela h erança para o nome 
dos herdeiros, nos termos dessa declaração. 

Art. 32. As despe:ms qne o funcciouario consular fúr obri

gado ~. fazer em bem ela h erança ou de parte clella, que não 
est.iver sob sua g uarda e administração, nos termos desta con· 

. vcnçlío, serão abonadas pela autoridade local competente, e 
p_agas como despezas de tutoria ou curadoria p elas forças da 

mesma herança. 

Art. 33. Se a he1·ança de subdito ele uma das altas partes 

contractantes, fn1lecido no te.rritorio ela outra, se tornar vaga, 

isto é, se não houver conjuge sobrevivente nem herdeiro eJll 
gráo successivel, será devolvida á fazenda publica do paÍíl 
em que se den o fallecimento, sal v o o direito do fisco da patria 
elo fallecido aos bens vagos encontrn.dos nella. (80) 

Tres annuncios serão publicados consecutivamente, por 
diligencia do jniz territorial, de tres em tres mezes nos jornaes 
do lugar em que a successão se tiver aberto, e nos da capital 
do paiz. Estes annuncios deverão cont(lr o nome e appellid0 

( 80) A ex:cepção desarma o fi~co do paiz onde se verificou 0 

obito do direito aos bens do failecido existentes em sua patria. 
Esta disposição não se encontra nas outras Convenções. 
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do defunto, o lugar e data do nascimento, se forem conhe
cidos, a profisRão que exercia, a data e lugar do falleci
mento. Ânnuncios semelhantes serão publicados por dili
gencia do mesmo juiz nos jornaes ela localidade em que 
nasceu o autor da herança, e nos da cidade mais pToxima. 

Se decorridos dons aunos, a contar elo fallecimeut.o, não 
se tiver apresentado conjuge sobrevivente ou herdeiro, quér 
pessoalmente, quér por procurador, o juiz territorial, por sen
tença, que será intimada ao fnncciouario consular, ordenará 
a entrega ela herança ao estado . A administração da fazenda 
publica tomará então posse ela mesma herança, ficando obri
gada a prestar contas aos herdeiros que se apresentarem dentro 
dos prazos em qne o direito ele petição ele herança se póde 
tornar effeetivo a favor dos subdi tos nacionaes em ident icas 
circumstancias. 

Art. 34. Os consnles geraes, consule~, vice-consnles e 
agentes consulares poderão delegar todas ou parte das attri
buições que lhes competem nos termos da presente convenção ; 
e os. agentes ou delegados que, sob sua responsabilidade, no
mearem para representai-os, procederão dentro elos limites 
elos poderes que lhes forem conferidos, mas não gozarão ele 
nenhum dos privilegias concedicios no art. 4. 0 

Art . 35. As atltoric1ades locaes limitar-se-hão a prestar aos 
funccionarios consulares todo o auxilio necessario, que elles 
lhes requesitarem para o perfeito cumprimento elas disposições 
ela presente convenção; e será nullo t ndo quanto em contrario 
a esta fôr praticado. 

Art. 36. Os consules geraes, seus chancelleres e vice-con
snles, bem como os agentes consulares gozarfio, nos dons 
pai7.es, e sob a condição de r eciprocic1acle, ele todas e qu::;esquer 
ontras attri.buições, prerogatin1.s e immunidades, qu e tenham 
já sido concedidas, ou para o futnro venham a sel-o aos 
agentes da mesma categoria ela nação mais favorecida. 

Art. 37. A presente convenção será approvada e ratificada 
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pelas duas altas partes contractantes e as ratificações serão 
trocadas· no Rio de Janeiro, no mais curto prazo possível. 

Durará por cinco annos a contar da troca das ratificações ; 
comtudo, se 12 mezes antes de findar o prazo de cinco annos 
nenhuma das altas partes contractantes notificar . á outra a in
tenção de fazel-a cessar, continuará a convenção em vigor 

' até que uma das altas partes contractantes faça a devida noti
ficação ; de modo que a convenção s6 expirará um anuo depoil> 
do dia em que uma das altas partes contractantes a houveT 
denunciado. 

Em fé do que os plenipotenciarios respectivos assignara!ll
em duplicat:1 a presente convenção e a sellaram com o sello 
das suas armas. 

Feita no Rio de Janeiro aos quínze dias do mez de Junho 
do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus OJn·isto c1e 
mil oitocentos setenta e oito. -(L. S. ) Felippe Lopes Netto. 
(L. S.) .Mcl?'iano àe Potestaà. 

E senclp-N os presente a mesma convenção, que fica acima 
inserida, e bem visto, considerado e examinado por Nós tudo 
quanto nella se .contém a approvamos, ratificamos e confir
mamos, assim no todo como em cada um dos seus artigos e 
estipulações ; e pela presente a damos IJ.or firme e valiosa 
para produzir 0 seu devido efl'e~to ; promettendo em ·fé e pa
lavra imperial, cumpril·a inviolavelmente e fazel-a cumprir e 
observar por qualquer modo que possa ser. 

Em testemu.nho e fu·meza do que, :fizemos passar a presente 
carta por N 6s assignada, com o sello grande das a1·mas do 
I mperio, e referendada pelo Ministro e Secretario de Estado 
abaixo assignado. 

Dada no palacio elo Rio de J aneiTo aos vinte e tres dias 
elo mez de Outubro do anuo do Nascimento de Nosso Senhor 

.T esus Christo de mil oitocentos setenta e oito. - PEDRO, 
Imperador (com guarda). - Bcw("í,o de Vil~a Bella. 



A Hcspanha como é sabido nita possue ainda um co digo de leis civis. 
' Existe apenas um proj cctu cuja redacçiio começada em 1846 es tava 

terminada em 1851 ; era dividido C' m 3 livros, 41 títulos e continha 
1992 artigos . A diffiruldade, porém P.staYa em fazel-o aceitar por certas 
Províncias como o Aragrw, a Catalunha c a Na~·arra onde ha (l tB?'OS 

Particulares, Assim 'tratou-se de preparar a opinião por meio de mo
dJ6 cações purciacs sobre matcrias mais ou menos importantes, adian
tando ora um passo, ora dous, hoje para a direita, amanhã para a 
e~qucrda c rec uan do por vezes, quando não parece que a nação está 
ainda intei ramente preparada para o projectado melhoramento. 

Esse systema de trans icão e de transacdto tem o inconveniente de 
tornar a legislacão soffrivelmente confusa e. o estudo do direi to muito 
complicadú . A legislação bcspanhola é um amontoado de leis antigas e 
moclernas , remontando umas ao tempo dos Visigodus, outras muito 
numerosas ao de Afronso o Sabia ou a Fernando o Catholico, inspiradas 
Por um espirito mui diverso, corresponrlendo a situação polí tica e 
sociaes, sern analog ia com o es tado actual ele causas e dest inadas a 
satisfazer a nr.cessiclades de natureza contradi.ctoria. Longe de ser um 
Co mplexo loe-ico harmonico e mcthodico a lerr islacüo actual é como 
d' v ' ' o • 

Jsse espirituosam ente S. Hcrrero a synthcse historica de todas as 
taças, de todas as civilisuções que ba vir1te secul os passaram pelo soló 
da Peninsula. 

Afóra algumas leis modernas importantissirnas, taes como a lei 
hypo ~heca ri a e a lei sobre o casamento civil, o fundo da legislação 
Compõe-se essencialmente do livro X da Novissirtta Recopilacio?t, do 
Titulo 8.o do Livro XI, das Pa?·tidas IV, V e VI, dos ulLimos titulas da 
Pcwtida III e de um certo numero de textos esparsos nas outras partes 
dessas duas compilações. 
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O fundo do Direi to CÍI' il está ainda inco:1testavelmontc nas Pa1'tido.S . 
E~epçiio feita do q1w f,J i modificaclo pela R~cnpilacio;~ quanto ao que 
diz r•Jspeito ao I'PJimtm matrimonial e ás suce11ssõos, a obra profH nda
men te impreg nada du Oit;oito rom a n ~, dn roi All'onso o Sabio, subsistin 

quasi inteira Jlil SUil. [nrtc c'v il, anterio rmente ús reformas cQ ntem
pomn eas; as alterações sfto hoj ·~ mais profundas. 

A l." Pa1·tida refere -se á or,lem ecclesiasLica e rec0nhece em gernl 
ao Direito cnn oni co uma prr.pondemnc:a que não conservo u, mes rU 0 

na Hespanha. Da 2.• e da 7." que tratam do Direito publ ico c do 
Dirr.ito pcnnl nad a fi co u do pé. 

Da 3a pódo- sc eliminar tndo C[llnntq se rdnrr, no pro cr,sso; nf10 

subsistem mais senão alguns títulos ultimos r r,lativos á propricdJJc, 
á posse, ás snt·'r irlõ%, á prP.scripçfiO, nssim como cc·rtas leis sobrO a 
fo rça da cousa julgada e so bre p ro'ías: A 4.• Pa1·tida con:;agrada no 
direito de família, foi profundamente modificada pela lei sob re 0 

casamento civil, bem como a 6.• cr ue se refere ao rlireito das successõeS 
o tinha sido alguns scculos antes pelas luis de Toro . A.5.• é para assi lll 
dizer a uni ca q1w não sotrreu quasi ataqur, algum ; trata elas obrigaçõeS 
indo beber COl HO todas as legi slações européas a tb eoria no DireitO 

romano. 

Estabelêcidos estes prelimi nares indisp0nsavcis para pe rfeito conlJe· 
cimento do ass umpto, P.xtrahirlos da obT:~ elo con•~ci tnad ' 1 prnfcs~ or Er
nes to Lohr (*) vPjan1os quo cs sã" as disposições que vigori!rn quanto {t 

materia da s succcssões de con formidade corn os cEclarecimcntos , que 
encontr·am os nesse mc~mo trabalho e adaptando a divisi1o do autor. 

DA I NSTITUI ÇÃO DE HE RDEIROS 

701. Consiste a in stituicão de hertloit·o no facto de lrgnr 0 

Lr:s Lador n tllguem todn o s.('U patrimonio ou urna po rçiio nl iquota 
desse patrin1nn io. Qllnmlo o tes tarlor não dispõe em favor do bene
ficiad o seniio de um objecto pa rticular, fnz um legndo st1·icl1~ se1tSib· 

A iustitui çlw de herde iro niio é tod avi a d;~ essencia do tcstDmento: 

(•) Élt!m.ents de Dmit c·ivil espagnol Spar Ernest Lehr, docteur en 
Droit, profasseur de legislation cornparée à l 'Académie de Lausaue ; 1880· 
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ha, porém, pessoas f]HI'J alcançam nec-~ssariame nte a succcssão, se 
bem não ns tenha instittlido o tC's tador ou haja instituído outros• 
ernquanto ha algumas que só dr1•em á sua vontade a qualidade de 
herdeiro: urnas chamam-se hrrdciros necess:arios (ltc?·ede?·os (O?·zosos) ' 
outros herdeiros volun l.arios. 

702. São herdeiros necessarios: os dPsce.ldentrs legit imas do 
defunto nos quntro quintos de seus br.ns ; seus ascendentes nos 
dous terços . Essr.s quotas constituem respectivamnnte suas legitimas 
(L . 1 ·e 8, T. 20, Liv. X, N. R. ); para flxal-~ ~, toma-se o valor dos 
bens ao tempo da mo rtt~ do d~ cufns e delle se deduz a importancia 
das rliridil5. n 

Os filhos natura c;; ( naturales c esp1~1·ios ) t~m a qual idade de 
hl·ràei ros nccessnri os da mãi Jl'l nus~'n ci a de filhos legí timos (1. 5, 
h. !., ) Qua nto ao pai , póde se inst.ituB nm filho nat.ural, exclui r 
de sua suceess:-w a ascenrl entr~s, se bom que em these geral estes 
sejam hcnh·iros w~c;:ssa ri us e o filho nnlma l um simpl es herdeiro 
Yoluntario (I. G, h. t.) Segundo as Pm·ticlas (I. 8. T. 13, P. Vf) se 
0 pai tem um f11ho legitimo, não póde deix:Jr por testamento a seu filho 
natural seniio a duodeeirna pn rt• l de sua successiio; se omit.te 
deixar-! h e algumn r.o usa, SL't !S h·, rdeiros sãu obrigados a prestar-lhe 
ali rnent.os con \·enientes. 

Os collateraes e os est.ranhos en t.ra~1 na categoria dos herdt?iros 
"oluntarios . 

í' í.l:-3. A tn nio r parte das pc;;soas n qu Pm o Pnc?·o ?'cal e as Par
lidas tinham pru!tib ido instiLlLir enLrararu hoj e no ·uir(:ito commum 
Principalmeute em coosequcncia da suppl't•ssao da morte civil e do 
confisco, e em geral da reforma ele dir~ito penal. As un icas que 
segund o as leis nct.uaes niJo podem se r i nstituidos são : 

(' ) Decisii0 do Tribunal Supn!lno tlc ;}O de Jnnho de JSGS. 
Convem ncresconl.nr qnc sngundo certos es tatutos provinciaes, a 

fjl\Ot\ da leg•titn'l. dilltlre CIII1!';ÍUt:ra\·rdillC!lle da que vai surra indicado. . 
.'\.ss in1 em Aragão o pai pód e da r L•lclos os bens ~~ um c\P. seus filhos 
elll cletri:ncnto dus outros; (IJ'·u~?·o civ ; âo test. d v.; Fue1·o VI ele tes ) 
na Catalunha a legitima elos descendentes é só da qur~ rtrt parte dos 
bens paternos (Const. catnl. L. 2, T. 5, Liv. VI, Vol. I , decisão do Trib. 
Supr. de 15 do Junlto de lSGJ, ~3 de Dezembro de 1871, 11 de Junho 
de 1873); na Navn.rra a l iberdade do pai é pouco mais on mwos illi 
:tnitada, (L. 16 T. 13, Liv .H! , N . R.) 
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1. 0 As corporações não autorisadas ( illicitas) que não têm o 
caracter de pessoas jurídicas ; 

2. o Os conventos, pelo que respeita aos immoveis (L. de 11 de 

Outubro de 1820, 15) ; a Igreja que goza actualmente da faculdade 

ele adquirir e de possuir toda a especie de bens não está sujeita á 
mesma prohibição (Concordata de 16 de Março de 1851, 41; Co?t
venio com a Santa Sé de 25 de Agosto de 1859, 3 ) ; 

3.0 Os religiosos professas, em razão do voto de pobreza. (F. R. 
1. lO, p.5,tom. Ill .) 

704 . Tem incapacidade relativa : 

l. o Os fllhos de coito damnado, que não podem ser instituídos 

por sua mãi. ( l. 5.", pag. 20 l. X ., N . H.) 
2. 0 Os filhos de p essoas unidas por um voto solemne de castidade, 

que nada podem receber de seus pais ipall1·es epa?·ientesJ . ll. 4.0 , h. t). 
3." O confessor, a igreja, o convento ou os parentes elo c0nfessor 

quanto ás disposições feitas pelo testador duran te a doença de que 
falleceu . ( Cedt1la de 30 de lVlaio de 1830.) 

4.0 Os filhos incestuosos e adulterinos que não podem recolher 

parte alguma da herança paterna. (J. 10., T. 13., P. VI.) 

DAS DJ VERS,\S CLASSES DE HERDEIROS AB INTESTATO 

'758. Os herdei ros designados pela lei vem á successão, quér 
quando o testador não fez testamento e presume-se ter querido deixar 
seus bens á que!! es que de mais perto lhe tocam pelos laços de 
sangue, quér quando in stituiu estranhos em detrimento de seus her

deiros naturaes n ecessarios, quér quando suas disposições tcstamen

tarias siio nullas em tlldo ou em parte ou os herd eiros designados pelo 

testador não podem ou não querem recolh er a sua parte da successlío . 
Existem, srgundo o direito commum, tres classes de herd eiros 

legítimos, sem contar o Estado: os descendentes, os ascendentes e 
collateraes. E sta maLeria, porém, é uma daquellas em que os costumes 

locaes, os floe?·os de Catalunha, do Aragão, de Uiscaya e de Navarra 

apresen tam ainda maior numero de particularidades. 

DESCENDENTES 

759. Os descendentes succedem aos seus uu tores por direito proprio 

· ou por direito el e representação. A r epresentação só é admittida na 
Hespanhu em materia de successào ab intestato e em favor dos des-
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cendentes em linha rccta e dos d('scendentcs de collateraes do segundo 
grão. (*) ' 

Quando os descendantes succcdem por direito proprio, herdam 
Pe?· capita ; quando por Yia de representação, pe1· sti?J.mn. 

'i60. Nesta classe observam-se as seguintes regras : 
1• Todos os descendentes no primeiro gráo , legitimas ou legiti

llludos por subsequente matrimonio, succcdem por direito proprio de 
Prefercncia aos descendentes de gráos ulteriores, provindos delles. 
(L. 3.o, T. 13, P. Vf, L. 1, T 20, li v. X. N. ll.) 

2.o No caso de predecesso de um filho no primeiro gráo, seus 
descendentes occupam o seu lugar por direito de representação, em 
concurso com os outros filhos no primeiro gráo sobreviventes. ' 

3,o Em falta de descendentes no primeira gráo, os outros herdam 
2Je?· sti?·pem, sendo admittida a' representação indefinidamente. 

4.o Em falta de d,.escendentcs legitimas, cabe a successão aGJs filhos 
naturaes, legitimados para esse ciTeito por via de ordenança real. 

Convem notar que, se os fllhos naturaes obtiveram essa legitr
tnaçuo especial e sobrevem depois a seus autores filhos legitimes nu 
legitimados por subsequente matrimonju, os primeir::>s ficam excluidos 
Pelos segt;ndos e só têm direito ao quinto da successão, tanto 
quanto seus autores lhes deixaram. 

flt Està limitação, porém, não se app li ca ~<mão ás collações dos ditos 
hos com seus ascendentes; em relacão aos outros membros da 

farnl · 1 Ia, concorrem com os descendentes das duas outras cat~gorias. 
(L. 7.o, T. 2. 0 , I. X, N. R.) 

5.o Se a mãi não deixa filhos legitimos ou legitimados, herdam 
seus filhos naturaes e mes mo em falta destes, os esp urios de prefe
rencia aos ascendentes, seja ou não conhecido o pai. (*•) 

Sãe comtudo excluidos da successão quér testamentaria, quér 
ab i?~testato os filhos nascidos de commercio reprovado e punível 
em relação á mãi. ( Conf. ns. 702 e 704 . ) 

6. o Em falta de descendentes, ascendentes e collateraes no quarto 
grúo, legítimos, cabe a successão aos filhos naturaes legalmente re
conhecidos e seus descendentes . (1. 16 de Maio de 1835, 2.) 

(*) Aresto do Tribunal Supremo de 4 de Abril de 1871 . 
(**) Aresto do Tribunal Supremo de 16. de Otltnbro de 1864. 
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7. 0 Em fa lta de filhos l0gitimos, os fi lhos naturucs recolhem, de 
concerto com sua mãi, a sexté.l parte da succcssf10 paterna, sem 
que a vi uva do falleci do possa obstar-ll1c. Os filh os adulterinos e in
cestuosos não podem prcteuder nenh um direito á successão testa
menta ria ou ab intestato de seu ptti. (L . 8 e 9, T. 13 P, VI. ) 

8.0 Os filhos ele mem])l·os do clero regular ou secular são igual
mente privados de todo o direito hcrcditario. (L. 4 u 5, T. 20, L. X, 
N. R.) 

9.• O mesmo se npplica aos filhos cruo não nascem vivos e viaveis 
( aOO?'titlOS ) . 

Essas regras applicum-se uniformement0, estrj am os filhos sDjcitos 
ao patrio poder ou emancipados, do sexo masculino ou feminino, já 
nascidos por occasiiio ela morte do de cujus ou posthumos. 

'iôl. Helativa rnoute aos filhos adnptivos, o Fue?·o ?·eat lhes con
cedia a quarta parto dos bens do aclbptante (L. 5, P. 21, L. IV); 
as Pa?·tldas os chamav;Jrn á successão ab inl.cstato (L. 8 c tl T. 16 
P. IV); finalm ente a Recopitacion não trouxe m~sta mntcria outra 
innovação senftO u de dar aos nscencl cntes, quanto á successão de seus 
descendentes, a precedencia sobre todas as outras pessoa~ , que nãO 

fossem desceBdenLes legitimas (e em rrlação á mãi os ill cgi timos), 
por conseguinte sobre os fi lhos adoptivos. (L. 1 e ~\ T. 20, Liv . X, 
N. R.) 

Estes não prccc.diam, portanto, senão aos collutoraes. 

Esta doutrina foi modificada aos olhos do um certo numero de 
jurisconsultos pela Lei de 9 de iil aio de 1835, que estatuc qua l o 
caso em que as successões são dev()lvidas ao Estudo e nilo fa li a dos 
filhos adoptiYos; coneluiu-sn de seu silencio qtw não tinham mais 
actualmento direito al.gum d•J succcssuo. l\'Ius rcspondett-St] coJU 
razão que cssr. silencio não é semfw üp[Jarcnl•J ou pelo menos po~ 
!leria ser opposto a uma ~ ·; rio inteira de GL:tros herdeiros, por isso 
que a lei dec lara crn termos geru es, não referir-se senüo aos cnsos 
em que o finado «não deix:t succcEsorcs capazl's, sPgundo as leis 
em vigor». Ot·n n lugislaç5o anteri or r e~.:onhece explicitamente o di
r eito dos filhos ndoptivos e seria mister para despojai -os uro tcxt•J 
preciso, que nbo fl gura na Lei de 1835. Domais este modo de ver 
foi confirmado por um ares to do TriiJLtnal Supremo de 3 de Março 
de 1868. 
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AS CENDEN TES 

iG2. A segunda classe é fo rm ada na Brspanha pel os ascende ntes, 
com exclusão dos irmãos e de seus descend en tes. (L. 2, Ti t. 20, L. 
X, N. R.) 

'163. Os mais proxim os excluem os mais remotos, bem que sejam 
de linha di versa; assi m a mài excluo não só os avós maternos , 
mus ainda os arós palemos. Se os asccnllentes csLiio no mes mo 
grão, a successüo di vide-se em duas par tes iguaes, uma para cada 
linha, de modo qLI C se ha dous avós paternos e um só avô materno, 
est,e ultimo recebe pela sua parte tan to c:om o os dous outros juntos . 
b n1 outros Lermos, a legislação admittc a {tmlc ( successao lineal }, 
em relaç11o aos asce ndentes, mas scrn 1·e(ente . e ni1o h a direito de 
represcn Laçflo (L . l, 11. 'f ., L. •1, T. 13, P. IVJ. (') 

764. Só se respeita a prove niencia dos bons {zi1Ü!!1'1/.Ct paternis, 
'lnate?'?la , ma te1·nis f por excepção nas cidades ou provín cias em que 
~ste uso se mante v L~ , por exemplo, na Disc.ayu , e com obrigação de 
Justi11car o costume que se invoca. (L. l, N. H. cit .) 

765. Quan do se trata de succcssão de um filh o natural, segue-se 
reciprocamente regras aoalogas ás que acima indi cam os quanto a 
St•us prnprios direitos sobre os de seus pai s. (L. 8.0 , T. 13, P . VI.) 
Em f~ J ta de descendentes , a su ccessão pertence á mãi; em falta 
de mi'ti ao pai; depois deites aos outros ascendentes; mas os c.ol
lateraes nüo têm direito algum a pretender sobre sua herança . 

Devem os, al iás dizer que os autores não estão de accordo sobre 
estes pon tos e acharam no vasto arsenal das leis antigas c modernas, 
armas para sustentar suas opiniões conLradi.ctorias. 

---
. (*) A (enle e a ?'e(.mte erão dous lermos muito u sados no anti go 

dn·eiLo francez . 

A (en-te exprimia a divisão da successão entre a linha paterna e 
a linha matern a ; a r·efente a subdivisão que era em seguida oper ada 
em cadalink1. entre úS dous r amos patom o c materno, que a com punham. 

E sse sys tern a desconheciüo na legislação roman a não foi nclmittido 
no Cocligo Chil :Fran cez, que aboliu do o anti go costume só consenou 
a. (ente. 
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COLLATEI\AES E CONJUGE SOBREVI V.ENTE 

766. Os collateraes formam para bem dizer duas classes, a pri~ 
meira das quaes comptehende os irmàos germanos prefere ã segunda. 
Esta primeira classe vem á successào em falta de descendentes c 
ascendentes. 

Se não ha collatc raes ,desta categoria, os irmãos e irmãs coa~ 
sanguíneos e seus descendentes herdam os bens provenientes do 
pai; os irmi1os e irmãs uterinos e S'JUS descendentes os da mãi. 
Os acquestos do finado repartem-se por metade entre as duas linhas. 

O direito de representação é admittido em proveito dos des
cendentes de irmftos, quando concorrem co m parentes desta ultima 
categoria; mas, quando não ha mais irmãos, succedcm pc?· capita. 

De mais só se admiLte direito de representação no prim ei ro gráo; nos 
gráos ulteriores os mais proximos e ·cluem os mais remotos. 

F.m falta de irmãos e irmãs ou de descendentes destes , devolve-se 
a successã.o aos tios e tias, depois aos primos irmãos, qepo is aos 
fllho,s naturaes do pai legalmente reconhecidos e a seus desce o~ 

dentes . Devemos recordar-nos que em relação á mài os filhos 
naturaes preferem mesmo os ascendentes. 

766. Em falta •ie parentes dessas categorias herda o conjuge 
sobrevivente e não di vo rciado e, se oào exis te, herdam os seus colla
teraes do 5.0 ao 10.0 gráo inclusive. 

1
Em falta de parentes no 

lO. o grão, de1·ol ve-se a successão ao Estado . 
768. Quanto á successão collatera,l dos filhos illegitimos, regula-se 

pelos principias seguintes : em falta de herdeiros testameotarios, 
de descende o tes e ascendeu tes, os bens passam : l. o aos irmãos ute~ 
rioos com exclusão dos coosaoguineos; 2 .0 aos irmãos coosangLlineos 
legitimas: 3. • aos irmão3 consanguioeos naturaes. 

Os filhos oaturaes ao inverso não têm direito algum á successão 
de seus irmãos legítimos, nem de seus .ou tros parentes do lado 
paterno; mas, succedem a se us parentes maternos segundo a proxi~ 

· midade do parentesco. ( L. 12, P. 13, P. VI.) 

DOS DIREITOS DA VIUVA POBRE 

769, Independente do direito geral de successão, que compete aos 
esposos sobre a successão um do outro, em falta de parentes com 
prehendidos até o 4. 0 gráo, a viuva a cujas necessidades o marido 
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não providenciou em suas disposições testamentarias f' que nãJ tem 
recursos proprio's , sufficien tes para viver honradam•mtc tem direito 
a uma quota parte na succ~ssao de seu marido. Esta quota é 
da quarta parte e tem por esse motivo o nome de qM?'ta nuwital ; 
lllas não póde exceder de cinco libras de ouro, qua·ntia segundo 
Febrero equivalente a 102,'705 reaes e 30 maravedis. Os autores, 
Porém, não estão de accordo sobre a reducção á moeda actua l das 
moedas do tempo de AtTonso o Sabio e os tribunaes têm a esse 
respeito uma grande liberdade de apreciação. (L . '7. o, T. 13, P. VI. ) 
A. deducçi'to em proveito da viuva deve fazer-se sobre o total 
dos bens hereditaTios ; a quarta possue o caracter de uma divida 
legal. 

DA LEGITrniA E DA.S « ~IEJORAS >> 

7 70 . Os direitos hereditarios que os descenden tes e ascendentes 
~~m da natureza si1o garantidos por uma legitima, cuja im portancia 
la fico u indicada em o n. '702. De conformidade com o principio 
\l?iversalmente admittido na Europa o · testador não póde preju
dtcar essa legitima. 

7"11. Ao inverso, porém, a lei hespanholn dá-lhe a faculdade de 
tnelhorar (mejora?') aquelle dos descendentes que lhe deu gostos 
ou que tem neeessidade ct'e um auxilio particular, e de estabelecer 
des te modo urna differei::tça entre elles e aquelles, de qut1m tem 
tnotivo de queixa . As mejo1'as têm igualmente por objecto, quando 
í\lguns dos filhos receberam um adiantamento de herança, restabe
lecer o equilíbrio entre elles c os irmãos que não gozaram da mesma 
Vantagem. 

772, A' instituicão das mejoras não está em vigor em todo o 
reino. Assim não ê admittida no Aragão, nem na Catalunha ou em 
Na\'arra, e não o foi sempre em Castella. Foi principalmen te pelas 
leis de Toro que recebeu o seu completo desenvolvimen to. Chama-se 
"»!ejo?·a a porcão de bens que os ascendentes deixam aos descendentes 
fóra da legiti.ma. A legitima dos descendentes comprehende os quatro 
quintos da fortuna de seu autor ou em outros termos, este não 
~óde dispôr em prejuízo dos seus ~escendentes senão de um quinto 
de sua fortuna, ma~ tem o direito de dispô r al ém disso em proveito 
e Utn ou de varias descendentes seus, de um terço dos quatro 

c. c .- 13 
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quintos r eservados e acrescentar assim a parte que lhes toca de 
pleno direito a titulo de legitima . 

Esse terço não entra na legitima de nenhum dos fllbos em par~ 
ticular, mas não póde ser cmprPgado senão no interesse de um ou 
de outro d'entre elles . (L. 2 °, T. 6.0 e L. l e 3, T. 20, L. 10, N. H.) 

773. Para poder fazer uma mej01•a é preciso antes de tudo ter 
a capacidade de testar e de administrar seus bens. Existe, porém, mais 
um certo numero de regras a obst~ rvar. Assim: 

1.• O pai não póde melho?'a?' sen110 seus filhos legitimas, emquanto 
a mãi póde tambem mellw?"a?' seus fi lhos naturaes, com capacidade 
para succeder-lhe ; 

2.• Os avós podem igualmente melhorar seus netos, mesmo em 
vida dos filho':! no primeiro gráo, quér isoladamente, quér conjun~ 

ctamente com estes. (1. 2, T. 6, h. Ub.) ; 
I 

3.• Consistindo a mejora essencia1mente em uma vantagem con~ 
cedida além da legitima, segue-se que quando o de cuj11s só deixa 

um unico descendentP, não póde melho?'M' senão a esta, deixando··lhe 
todo ou parte do quinto que fórma a quota disponível de direito 
commum . pois o terço que pódl! servir ás me}oras, quando ha va~ 

rios descendentes, pertence de direito e a titulo de legitima a urn 
descendente unico. 

O que diz r1 mos elos descr.ndentes masculinos applica-se igualmente 
aos femininos, quando se trata de vantagens feitas por testamento; 
mas, os dous sexos não estão na mesma linha em relação a van
tagens estipuladas entre vivos; as mulheres não podem ser avan~ 

t<•jadas por contracto expressa nem tacitamente ( 1. 6, t 3, h. lib ) It:e· 
ceiou-se que os pais no momento de casal-as se deixassem arrastar 
a liberalidades excessi I' as. 

774. Não podem fazer me}oras : 

1.0 As pessoas incapazes de cootractar ou de testar; 

2. 0 Os descendentes em p
1
roveito de seus ascend entes. Se !egareJll 

a um delles todo ou parte da qLIOta disponível, esta liberalidade não 
constitue uma mejo?·a no sentido technico da palavra; 

3 o Os pais em proveito das filhas, emquanto se tratar de urna 
disposição contract.ual. 

A 'mf'jora, pelo contrario, é obrigatoria, quando o pai fez promessa 
a um d,e seus descendl'ntes masculinos. 
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7'75 . As promessas de .vantagens ( J'I'Omesas d~ mejo?'a?' ) d ·v t~ m 
fazer-se tt por motivo de casamento ou outra causa ont·:rosa >> . 
Demais, essas promessas e as promessas inversas t( de não melhorar » 
( P?'Omesas de no mejo?"a?') devem ser averiguadas por acto authentico. 
(L 6, t. 6, k. lib . ) Quando foram feitas sob as condições estabelecidas 
Pela lei, são obrigatorias, neste sent1do que se uma prom essa de 
Vantagem não foi cumprida durante a vida do pai, a mefora é 
considerada por occas1ão de sua morte como devidamente conced1da. 
Assim tarnbem, se os pais prometteram entre vivos não melhorar 
Um de seus filhos e, todavia o fazem, a mejom é nulla fóra dos 
dous casos seguintes: 

1. o Se um pa1 não fez a promessa de no m~io?'a?', senão em 
favor daquelle de seus filhos á quem a fez, é livre de não . a 
cumprir, depois de haver posto de parte tudo quanto dev1a consti tuir 
a legitima do dito filho, na ausenda da mejo?·a ; 

2. o Sua mejm·a é igualmente válida se é concedida áquelle de 
seus filhos, a quem elle havia promettido nuo avantajar os outros 
ern seu detrimento . 

Além disso, ha dous casos em que a pessoa que fez a promessa, 
Póde dispensar-se de cumpril-a : 

l. o , Quando o beneficiado renuncia a e lia ; 
2 .• Quando morre sem descendencia antes de seu ascendente. 
Convem, aliás, observar que a promessa de no mejO?'a?' não 

affecta senão a quota excepcional de terço, e não o qumtu, que é 
de direito commum, e com a qual o disponente poderia gratificar um 
de seus descendentes bem como um estranho. Na realidade, a pro
messa de 7w mefo?'a?' não tem senão um fim, o impedir que haja 
desigualdade na partilha dos quatro quintos, que formam a reserva 
dos descendentes. 

776. As rnejo?·as podem ser feitas quér por contracto, quér por 
testamento ou codicillo, expressa ou tacitamente, pura, simples ou 
condicionalmente, aiTectando a um dos descendentes uma cousa 
determinada ou uma porção aliquota do todo hereditario. 

São em geral revogaveis, mesmo quando foram feitas por con
ttacto, a menos neste ultimo caso, que o disponente haja posto 
0 

gratificado na posse da cousa de C[Ue pretende avantajai-o, 
qup não tenha entreguP diante d,, notaria o acto autlwoticn de 
constituição da rnejo?'a, ou que não o tenha feito senão em virlude 
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rle um contracto oneroso cum u '11 terceiro. Domais, mesmo nessas 
trPs Lyp thesPs , o disponento poderia validanente revogar a mejm·a 
s. tivesse recu ado essa faculdade, e nas duas primeiras se tivesse sobre
vi ndo uma das causas de revogação das doações ordinarias (L. 1 h. t . ) 

As mef O?·as tes tamento rias são sempre e essencialmente revoga.veis. 

777. Para fixar a imrortancia das mcjoms, aLtende-so não á 
época de sua formação, mas á da morte do testador. As diversas 
doações anteriormente feitas aos filhos a titulo de doações, de 
donatio p1·optet· m~ptias, etc. , bem que srjam sujeitas a collação 
sob o po nto do vista de eomputaçüo do legitima e de sua inoffi 
ciosidanr. eventual não entram em linha de conta para as mejot·as. 
( L.9, h. t . ) 

Toda a liberalidade feita pelo pai ou pela mãi a um de seus 
descendentes por acto entre 'vivos ou por testa mento , imputa-se a 
titulo d nuJjot·a ao te1·ço e ao quintb , de que podem dispôr, quando 
mesmo não tenham manifestado formalmente ser essa a sua intenção. 

Uma doação pura e simples imputa-se primeiro ao terço, depois 
ao qu'nto e finalmente á legitima do donatario, se excede ao terço 
e quinto reunidos (1. 10. ) Uma doação por adiantamento de he
ranças ( po1· ca1~sa) i mputa-se ao contrario , p rimeiro á legi tima, e 
sómente no caso de excesso ao terço, depois ao quinto. (I. 5, T. 3, 
L. X, N. R. ) 

778 . A nu1lidado do testamento arrasta a das mcjoms, mas a 
annullaçüo da instittJ.ição os deixa intactas . (L . 8, Tit. 6, Tt. liv.) 
O df.'scendentc que recebeu uma mefo1·a póde renunciar á successão 
e recolher a '»lfjora, salvo pagando a sua parte proporcional das 
dividas, quér a 11UJjo1·a consista em um corpo certo, quér em urna 
parte alíquota da successão. 

Ell1 tem o direito, quando consiste em uma parto al íquota de 
erigir que a sua parte lhe seja entregue em natura e não sómente 
em dinheiro, a menos que os objectos hereditarios não comportem 
uma parti lha em natura. ( I. 5 e 4, h. t. ) 



~ONVENGÃO OOM A SIHSSA 
' 

Decreto n. 7.303 de 31 de Maio de 1879 

Promulga ~t convenção sobre attribuições consulares concluida em 21 de 
Outubro ele 1878 entre o Brazil e a Confederação Suissa 

Tendo-se conçluido e assignaclo nesta Oôrte aos vinte e um 
dias elo mez de Outubro elo anno proximo passado entre o 
l3razil e Confederação Suissa uma convenção sobre attribuições 
consulares, e tendo sido essa convenção mutuamente ratificada, 
trocando-se as ratificações em Berna aos dezeseís dias do 
ltlez ele Abril do corrente anno, Hei por bem que seja. observacla 
e cumprida tão inteiramente como nella se contém. 

João Lins Vieira Oansansão ele Sinimbú, do meu Conselho, 
Senador elo Imperio, P residente do Conselho ele Ministros, 
Ministro e Secretario ele lJ]staclo elos N egocios ela Agricultura, 
Ooltlmercio e Obras Publicas, e interino elos Negocias Estran
geiros, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio elo 

Rio ele Janeiro aos 81 dias elo mez ele Múo de 1879, 58.0 ela 
lnc1epenc1encia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestacle o Imperador. 

João Lins Vieint Gansansão de f3inirnbú. 

~ ós, Dom Pedro Segundo, Imperador Constitucional e 

J!efensor Perpetuo do Brazil, etc. Fazemos saber a todos os 
q~le a presente Cart:;t ele Confirmação, Approvação e Ratificação 
"VIre:m que aos vinte e um dias do mez de Out ubro do cor· 
rente anuo se concluitl c assignou .nesta Côrte, entre Nós e 
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a Confederação Suissa, pelos respectivos Plenipotenciarios que 
se achavam munidos dos competentes plenos poderes, urna 

Convenção Consular, cujo theor é o seguinte : 

Sua Magestacle o Imperador do Brazil e a Confederação 
Suissa, reconhecendo a necessidade de se determinarem e 
:fixarem de uma maneira clara e precisa as attribuições, pre
rogativas e immunidades ele que deverão gozar os Agentes 
Consulares em cada um dos dons paizes, resolveram celebrar 
uma C0nvenção, e para este :fim nomearam seus Plenipoten· 
ciarios, a saber : 

Sua Magestade O Imperador do Brazil ao Sr. Domingos 
de Souza Leão, Barão ele Villa Bella, do seu Conselho, Com 
menclador da Ordem da Rosa, Ministro e Secretario c1e Estado 
dos N egocios Estrangeiros, etc., etc. 

E o Alto Conselho Federal Suisso ao Sr. Eugenio Emílio 
Raffard, seu Consul Geral ; 

Os quaes, depois de trocarem seus plenos poderes, e os 
terem reconheciclo em boa e devida fórma, convieram nos 

artigos seguintes : 

Art. 1.° Cada nma das Altas Partes Contractantes terá a 
faculdade de estabelecer e manter Commles Geraes, Consu· 
les, Vice-Consules e Agentes Consulares nos portos, cidadeS 
ou lugares do territorio da outra, onde forem precisos para. 
o desenvolvimento do commercio e protecção elos direitos e 
interesses dos respectivos cidadãos ; reservando-se reciproca· 
mente o direito de exceptuar qualquer localiclacle onde não 

seja conveniente o estabelecimento de taes funccionari0s. 

Art. 2,0 Os Consules Geraes, Consules, Vice-Consules e 
Agentes Consulares nomeados pelo Brazil ou pela Confede· 
ração Suissa não poderão entrar no desempenho de suas attl'Í· 
bu i.yões, sem que submettam as respectivas nomeações á neces· 

saria approvação, e obtenham o Exequatur segundo a fór!llll 
acloptada no paíz em que tiverem ele I'esiclir. 
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As autoridades admini strativas e j ndiciarias dos rli ~tric trl~ 
para onde forem nomeados taes agentes, á vista elo Exequa~ur, 

que lhe será. expedido gratis os r econhecerão immeél.iatamente 
no exercício dos seus cargos e gozo das prerogativas e immu
nic1acles que lhes concede o art. 3.0 ela presente Convenção. 

Gozarão das mesmas regalias aquel,les agentes que, no 
caso ele impedimento, ausencia ou morte dos Consules Geraes, 
Consules, Vice-Consules ou Agentes Consulares, fnnccionarem 
ad interim, com permissão das autoridades competentes. 

Cada uma elas Altas Partes Contractantes reserva-se o direito 
ele retirar o Exequatur á nomeação dos ditos funccionarios, 
quando assim o julgar conveniente, manifestando os motivos 
que a isso a determinaram. 

Art. 3.0 Os Consules Geraes, Consules, Vice-Consules e 
Agentes Consulares gozarão elas prerogativas e immunidades 
geral mente reconhecidas pelo direito das gentes, taes como 
isenção ele alojamento militar e ele todas as contribuições 
clirectas, tanto pessoaes. como ele bens moveis e sumptuarias, 
Íl:n.pàstas pelo Estado ou pelas autoridades provinciaes ou 
lllunicipaes, salYo se possuirem bens immoveis, ou exercerem 
c ommercio ou qualquer outra industria ; porque nesses casos 
ficarão sujeitos aos mesmos encargos e taxas que os nacionaes 

Pelo que cliz respeito aos seuR immoveis, sua industria ou 
001lllllercio. 

Gozarão além disso da immunidade pessoal, excepto pelos 
actos que a legislação penal ela Sui.ssa qualifica de crimes, e 
~ legislação penal do Beazil qualifica ele crimes graves e 
lUafiançaveis, Senclo negociantes, lhes poderá ser applicacla 
a pena de prisão por factos ele commercio. 

:Não poderão ser obrigados a comparecer como testemunhas 
Perante os tribunaes. N ecessitanclo a autoricl.acle local obter 
de taes fuuccionftrios alguma declaração oa informação, de 
Verá requisital-a por escripto, ou dirigir-se ao seu domicilio 

Para í·ecebel-a pessoalmente. 
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Quando uma das Altas Partes Contractantes nomear para 
seu agente consular no territorio ela outra um subclito c1esta' 
esse agente continuará a ser considerado como cidadão da 
nação a que pertence, e :ficará sujeito ás leis e regulamentos 

· que regeJ.Il. os nac,ionaes no lugar de sna residencia, sem 
que entretanto semelhante obrigação possa, por fórmat alguma, 
coarctar o exe1·cicio ele suas funcções. 

Não se entende esta ultima disposição com as prerogativas 

pessoaes de que trata o § 3.0 

Art. 4.0 Si fallecer algum funccionario consular sem sub· 
stituto designaclo, a autoridade local procederá immecliatamente 
á apposição elos sellos nos archivos, devendo assistir a esse 
acto um agente consular de Ol tra nação, reconhecidamente 
amiga, residente no districto, si fôr possível, e duas pessoas 
subditas elo paiz cujos interesses o fallecido representava; ; 
e, na falta destas, duas das mais notaveis elo lugar. 

Deste acto lavl'ar-se-ha termo em duplicata, l'emettenclo-se 
um dos exemplares ao consul a quem estiver subordinada 
a agencia consular vaga. 

Quando o novo funccionwrio houver ele tomar posse dos 
archivos, o levantamento d0s sellos veri:ficar-se-ha em pre
sença ela aut oridade local e d11.s pessoas que tiverem assistido 
á sua app osição, e se acharem no lugar_ 

Art. 5.0 Os archivos consulares serão inviolaveis, e as auto
r idades locaes não poderão, em nenhum caso, devassai-os neDl 
embargai-os ; devendo, para esse fim, estar sempre separados 
dos livros e papeis relativos ao commercio ou industria que 
possam exercer os Tespectivos Consules Geraes, Consules, 
Vice-Consules e Agentes Consulares . 

Art. 6.0 Os Consules Geraes, Consules, Vice-Consules e 
Agentes Consulares 1Joderão collocar na parte exterior da 
casa elo consulado o escudo elas armas de sua nação, coJJl 
a seguinte inscripção :- Consulado Geral, Consulado, Vice
Consnlado ou Agencia. Consular do ... - , e alvorar a respec-
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t iva bandeira nos dias festivos, segundo os usos ele cada 
paiz. Esses signaes exteriores s6 servirão para indicar a ha
bitação ou a presença elo funccionario consular, não podendo 
constituir em caso algum, direito de ·asylo. 

Art. 7. 0 Os Oonsules Geraes, Oonsules, Vice-Oonsules e 

Agentes Consulares, ou aquelles que suas vezes fizerem, po
derão dirigir-se ás autoridades do seu districto ; e em ca o 

de neces idade, na falta de agente diplomatico de sua nação, 
recorrer ao governo do paiz em que exercerem suas funcções , 
Para recla.illar contra gualqn er infr:1.cção dos. tratados ou 
convenções existentes entre os dous paizes on contra os abusos 

de que se queixem seus nacionaes. 

Art. 8.0 Os mesmos agentes terão o direito de receber em 
suas chancellari~s c no domicilio das partes interessadas as 
del:-.rações e mais actos que os negociantes ou cidadãos de 
sua nação quizerem alli fazer, inclusivamente testamentos ou 
dispo. ições de ultima vontade, partilhas n.migaveis, quando os 
herdeiros forem todos maiores e presentes, compromissos, 
deliberações e decisões arbitraes , e qnaesquer outros actos 
Proprios da jurisdicção •oluntaria . 

Quanclo esses actos se referirem a bens immoveis situados 
no }Jaiz, um notaria ou escrivão publico competente do lugar 
será chamado para assistir á sua celebração ( assiste1· à la 
Pctssation eles dits actes ), e assignal-os com os ditos agentes 
sol.. pena de nullidade. 

Art. 9.0 Os referidos fnnccionarios terão, além disto, o di
reito de lavrar em suas chanccllarias qnasquer actos conven
cionaes entre seus concidadãos, e enh'e e tes e outras pessoas 
~o paiz em que residirem, assim como quasquer outros de 
lclentica natureza que interessem unicnmente a subditos deste 

Ultirno paiz, comtanto que se refiram a bens situados ou 
a negocias que tenham de ser tratados no territorio ela nação 
a qtte pertencer o Agente Consular 1)erante o qual forem elles 
Passados. 
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Os h ·alados dos ditos actos, devidamente legalisaclos pelos 
Oonsules Ge1·aes, Consules, Vice-Oonsules, e Agentes Consula.res, 
e sellados com o respectivo sello official farão fé perante 
qualquer tribunal, jniz e autoridade do Brazil ou ela Suiss31, 
como si fossem os origiJaaes, e terão respectivamente a mesma 
força e ' validade como passados perante notarias e outros 
ofliciaes publicos competentes elo paiz, uma vez que sejalll 
lavrados conforme as leis elo Estado a que o Oonsul pertencer, 
e tenham sido snbmettidos previamente ao sello, registro, 
insinuação e a quaesquer outras formalidades que rejam a 
materia no paiz em que tiverem de ser cumprido~;. 

Art. 10. No caso de morte de subdito de uma das Altas 
Partes Contractantes no territor~o da outra, a autoridade local 
competente deverá, sem demora, communical-a ao Consul Geral, 
Consul, Vice-Oonsul ou Agente Consular elo clistricto, e estes 
por sua parte a communicarão igualmente áquella autoridade, 
s1 antes tiverem conhecimento. 

Art. 11. Pertence aos funccionarios consulares elo paiz do 
fallecido exercer todos os actos necessarios para a arrecadação 
(TecouV?·ement ), guarda, conservação, administração e Jiqni· 
dação ela herança,· assim como para sua entrega aos hercl.eiros 
ou seus manclatarios devidamente autorisados, em qualquer 
elos casos seguintes : 

1.0 Quando os herdeiros são desconhecidos ; 

2. 0 Quando, pertencendo á nacionalidade do fallecido, são 
menores, ausentes ou incapazes ; 

3.0 Quando o executor nomeado em testamento está ausente 
ou não aceita o encargo . 

Art. 12. O inventario, aaministração e liquidação ela he· 

rança correm pelo juizo tenitorial : 

1. o Quando ha executor nomeado em testamento que esteja 

p1·esente e aceite o encargo; 

2.0 Quauc1o ha conjuge sobrevivente a quem perten9a 
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continuar na posse da herança como cabeça ele casal ( Ghef 
de farnill e) ;' 

3.o Quando ha herdeiro maior e presente que na confor
midade r a lPi local deva ser invent~rümte ; 

4.o Qnanrlo com herdeiros ela nacionalidade do finado con
correm herd~:)ros menores, ausentes ou inca,pazes pertencentes 
a di v e ·sa nacioua ir ade. 

Parap:rap 10 unico. Si , porém, em qualquer destas hypo
theses, concorrer herdeiro menor, ausente ou incapaz, que 
seja inconteRtaveltnente da nacion:'.liclade do finado, o Consul 
Geral, Consnl, Vice-Cousul ou Agente Consular poderá. r e
qnerm· á autor ifl:vle local rompetente nomeação para exercer 
as funcçõer-; él.e tutor ou curador, e a dita autoridade lh'a poderá 
conceder, ~i rmr~ negai-a uão tiver motivos leg-aes ou outros 
que lhe pareçitm attenrl iveis. Feita a partilha, o func
ciona.rio consular a.rrecadará (p1·encl1'Ct possession) a quota 
hereditaria que couber aos seus representados, e continuará 
na administração elos bens, assim como das pessoas dos me
nol"es f' incapazes. 

Fiea entendido aue finda a partüba e entr egues os bem: ao 
f, . . . . ' . .L 

lnce ona1"10 consnlar on a sen procnraclol', cessa a m "er-
Venção da autoridade loeal, salvo j)ara os e:ffeitos de que 
t 1·a"" oa a 2.• parte elo n . 2 do art. 18. 

O pai ou tntor nomeado em testamento exercerá as funcções 
da tutella elos re pectiv0s herdeiros menm·es, podendo ser 
neste caso o Con~al Geral, Consul, Viee-Consul ou Agente 
Consular, inve&tido nas attribillções ele c1.uador dos cl i tos 
menores. Si o pai ou o tutor declarado fallecer ou for removido, 
ohservar-se-ha o qne cliEpõe a 1.• parte deste paragrapho . 

. Ar t. 13 . Aos herdeiros menores nascidos no Brazil de 
nais snissos será. applicoclo o estado civil ele seu pai até a sua 
lnaiorir' :vle, no~ termos da Lei de 10 de Setembro de 1860 e 

Para os e:ffeitos do que é estipulado na presente Convenção . 
Reciprocamente os consules brazileiros na Suissa terão a 
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faculdàde de arrecadar, liquidar e administrar as heranças 
de seus compatriotas em identicas circumstancias . 

Nos effeitos de que trata este artigo não se comprehencleJll 
as funcçõ.es de tutol' e curador, as quaes só poclcm ser 
conferidas pela· autoridade local e reguladas pelas leis do l)aiz. 

Art. 14. Os legatarios universaes são equiparados aos 

herdeiros. 
Art. 15. 

por mutuo 
e liquidação 

Quando todos os herdeiros forem maiores poderão, 
accorclo, proceder a inventario, administração 
da respectiva herança perante o juiz tenitoria.l 

ou funccionario consular. 

Art. 16. O funccionario consular, nos casos em que, p elo 
art. li lhe compete exclusivamente a arrecadação, inventario, 
guarda, administração e liquidação ele herança, deverá observar 
as seguintes disposições : 

1.' Si o arrolamento de todos os bens fôr possível em uJll 
dia, praticará essa diligencia logo depois do fallecimento, to
mando os ditos bens sob sua guarda e administração. 

2." Quando o arrolamento não puder ser feito dentro 
desse prazo, porá incontinente os sellos nos effeitos moveis e 
papeis do fallecido, fazendo depois o rol de todos os bens, aos 
quaes dará o ·destino declarado. 

3. • Os actos referidos nos dous numeros antecedentes 
serão praticados na presença da autoridade local, si esta, 
depois de prevenida pelo funccionario consular, entendcn· que 
deve assistir, e de duàs testemunhas idoneas. 

4." Si deppis do fallecimento, observado o disposto no 
a.rt. 10, a autoridade local, comparecendo na residencia do 
finado, a.hí não encontrar o funccionarío consular, limítar-se-ha 
a appôr os seus sellos. 

Estando pres~ntes o fnnccionario consular, e a autoridac1e 
local, aerão levantado" os seUos e o dito funccionario proce
derá, na presença da mesma. autoTic1ade, ao arrolamento dos 
bens, querendo ella assistir. 
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Si . não estiver presente a mencionada autoridade, o func· 
CIOn::trio consular a ella se dirigirá por escripto, conVI· 
dando-o a comparecer em um prazo nunca menor de tres 
dias, nem maior de oito, para que tenha lugar o levanta
mento dos sellos e demais actos enumerados. Dado o não 
comparecimento da autoridade local, o fnnccionaúo consular 
Proc\!derá por si só, 

5.• Si durante as supracitadas operações apparecer um 
testamento entre os pap~is do defunto, ou si existir testa

lllento em qualquer outra IJarte, a sua abertura será feita , 
segundo as formalidades legaes, pelo juiz territorial, o qual 
r:rnetterá delle cópia authentica, dentro do prazo de quatro 
dias, ao funccionario consular. 

G.a Dentro do ' prazo de quatro dias o funccionario con
sular remetterá á autoridade local cópia authentica dos ter
mos, tanto da apposição e levantamento dos sellos, como do 
arrolamento dos bens. 

7.• O funccionario consular publicará o fallecimento do 
autor ,da herança (pe?·sonne de la succession de laquelle ils' agit) 

dentro de quinze dias, da data em que tiver recebido a 
noticia. 

Art. 17. As questões de validade do testamento serão 
snbmettidas aos juizes territoüaes . 

.Art. 18. O funccionario consular, depois de praticar as 
operações que ficam mencioNadas no art. 16, observará, na 
administração e liquidação da herança, estes preceitos : 

1.o Pagará antes de tudo as despezas do .funeral, que serão 
feitas conforme a posição e fortuna do fallecido. 

2.• Venderá immecliatamente, em publico leilão na fórma 
elas leis e usos estabelecidos, os bens que se possam deteriorar, 
011 que sejam ele cli:fficil ou dispendiosa guarda. 

Para a venda elos immoveis requererá o mesmo fnnccionario 
consular autorisação do juiz territorial. 

3.o Cobrará, quér amigavel, quér judicialmente, as dividas 
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activas, vendas, clividenclos de acções, juros ele inscripções 

da divida publica ou apolices, e quaesquer outros rendi
mentos e quantias devidas á herança, e pass ~trá quitação aos 
devedores. 

4.0 Pagará, com as quantias pertencentes á herança, ou 
com o p roclucto ela venda dos bens, tanto moveis como im
moveis, todos os encargos e dividas da herança, cumprindo os 
legaclos de que ella esteja onerada, conforme as disposições 
testamcntarias. 

5." Si, alleganclo a insufficiencia dos valores da herança, o 
f tmccionario consular rccusaT-se ao pagemento de to.dos ou 

parte dos creclitos, devidamente comprovados, os .credores 
terão o direito ele requerer á autoridade competente, si o 

julgarem conveniente aos seus tnteresses, a faculdade de se 
constituir em concurso. 

Obtida esta declaração nos termos indicados e pelos meios 
estabelecidos na legislaç.ão do respectivo paiz, o funccionario 
consular deverá imrnediatameute remetter á autoú dade ju

dicial, ou aos syndicos da fallencia, segundo competir, todoS 
os documentos, e:ffeitos ou val~res pertencentes :'i. herança. 

testamentaria ou c~b intestato, ficanclo o referido fuuucionar.io 
encarregado de representar os herdeiros ausentes, os menores e 
os incapazes. 

Art. 19. A superveniencia de hercleiros de nacionalidade 
diversa da do fallecido não f ará cessar a arrecadação e a cl.n;Ü: 

nistração. da herança qne se e:ffectuar, nos casos de que trata. 0 

art. 11, senão quando os mesmos herdeiros se apr eseu tare1Ll 
com sentença de hab ilitação passada em julgado, e em cuja 

acção e processo fosse ouvido competenterneute o r espectiVO 

funccionario consular. 

Art. 20. Si o fallecimento se d ér em localidade oncle não 
haja fuucciouario consular, a autoridacl e local o commuuicará 

il;n mecliatamente ao governo, por intermedio do Presiden te d::t 

província brazileira, Oll da autoridade co mpeto. . .mtc da Snissa, 
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consignando na sua participação todos os esclarecimentos 
que houver obtido sobre as circumstancias do obito, e pro
cederá á apposição de sellos, arrolamento dos bens e aos 
a_ctos subsequentes da administraçã~ da herança. Pela P re
Sidencia ou pela autoridade competente será nos mesmos 
termos e sem demora transmittida aquella participação ao 
fuuccionario consular, o qual poderá comparecer no lugar, 
ou nomear, sob sua responsabilidade, quem o represente; e 
elle, ou o seu representante, receberá a herança, proseguindo 
na liquidação, si nfi:o estiver terminada. 

Art. 21. Si o fallecido tiver pertencido a alguma sociedade 
commercial, proceder-se-ha na fórma das prescripções das 
leis cornmerciaes do paiz. 

§ Lo Si ao tempo do fallecimento os bens, ou parte dos 
bens ele uma herança, cuja liquidação e administração são 
reguladas por esta convenção, se acharem embargados (fmppés 
cl'opposition ), penhorados ou sequestrados, o funccionario 
consular não poderá tomar posse elos ditos bens antes elo levan
tameJlto do mesmo embargo, penhora ou seque~tro . 

§ 2.0 Si durante a liquidação sobrevier embargo, penhora 
ou sequestro dos bens de uma herança, o fnnccionario consular 
será depositaria dos mesmos bens peuhorados, embargados 
ou sequestrados. 

O funccionario consular conserva sempre o direito de 
ser ouvido, e ele velar na observancia elas formalidades 
erigidas pelas leis, }JOdendo em todos os casos reqnerer o 
que julgar a bem c1os interesses da herançtt; e tanto no 
jttizo commercial como no da penhora, se a execução se 
effectuar, receberá as quotas liquidas ou os remanescentes 

que pertençam á mesma herança. 

Art. 22. Liquidada a herança, o fnnccionario consular 
ex:trahirá c1os respectivos documentos um mappa do monte 

partível e rernettel-o-ha á autoridade local competente, acom· 
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panhaclo ele um relatorio sobre a · administração e liquidação 
dos bens que lhe h0u verem sido confiados. 

§ 1.0 Estes clous documentos poderão, si a autoridade 
local assim o requisitar, ser conferidos com os originaes que 
para tal fim serão franqueados no archivo consular. 

§ 2.0 A autoridade' local mandartí. juntar o mappa e re· 
latorio elo agente consular ás c6pias authenticas elos termos 
ela apposição e levantamento dos sellos e arrolamento elos 
bens, e fará a partilha, formando, os quinhões c designando 
as tornas ( soultes ), si houver lugar. 

§ 3.0 Em caso nenhum os Consules serão JUizes das coJl· 
testações rela.tivas aos dil;eitos elos herdeiros, collações á 
herança, legitima e terça; est::ts contestações serão submetticlaS 
aos tribunaes competentes. 

§ 4.0 Depois ele profericla a sentença ele partilha, a auto· 
ridade local remetterá ao funccionario consular um traslado 
ela mesma e do calculo respectivo . 

.Art. 23. Se algum subclito de uma das .Altas Partes 
Contractantes fallecer no territorio ela outra, a sua successão 
no que respeita 6. ordem hereditaria e á partilha será regulada 
segundo a lei elo JilaÍz a que elle pertenceT, qualquer que 
seja a natureza dos bens, observadas todavia as disposições 
especiaes ela lei local que regeTem os immoveis. 

Quando, porém, acontecer que algmn subclito ele uma elas 
Altas Partes Contractantes concorra em seu paiz com her· 
deiros estrangeiros, terá elle o direito ele preferir que o 
seu quinhão hereclitario seja regulado nos termos da lei da 

sua patria. 

A1·t. 24. O funccionario consular não poderá fazer re· 
messa ou entrega ela herança aos legítimos herdeiros, ou a 
seus procuradores, senão depois de pagas todas as dividas 
que o defunto tivesse contTahiclo no paiz, ou depois de 
haver cleconiclo um anuo, a contar elo dia elo fallecimento, seJll. 

que se tenha ~presentaclo reclamação alguma contra a heran:;a. 
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Art. 25. Antes de qualquer distribuição do procluc·.to da 
herança aos herdeiros deverão ser pagos os direitos tiscaes 
d . ' 0 })aiz onde se abra a successão. 

E stes direitos serão os mesmos que pagam ou vierem a 

Pagar os subditos elo paiz em casos analogos. 

O f nnccionario consular declarará previamente ao fisco 

os nomes dos h erdeiros e seu grã.o de paren_tesco, e, pagos 
08 direitos, fará o mesmo :fisco a transferencia elo ele minio 

e posse da heranca para o nome elos herdeiros, nos tarmos 
dessa declaração.> 

A.r t . 26. As cle:pezas que o f1mccion;;.rio comu l<tr fôr 
ob · 

l'lgado a fazer em bem da hm.'ança ou de parte clella, 

que não estiver sob sua guarda e aclmirústração, nos t ermos 

desta Convenção, ~ serão abonadas pela autoridade local com

Petente, e pagas como cbspez::ts de tnto: ·i ~1 on CU1':1c1oria pelas 
for" d yas a mesma herança. 

Art. 27. Si a herança ele suhdito ele uma chs .Altas Partes 

?outractantes fallecido no territorio da outra. se tornar vaga, 

Isto é, si não houver conJ'uo·e sobrevivente nem herdeiro em , o 

grao snccessivel será devol viela á Fazenda Publica elo pa.iz em 
que se deu o fallecimcnto . 

. _Tres aununcios serão public;l.clos consectlti vamente, por 
dthgencia do jniz territorial, de tres em tres mezos, nos jomaes 

do lugar em que a snccessão se tiver aberto, c nos da capital 
elo pa· E · - u:a Iz, j stes annuncws devorao conter o nome e appe L o 
d.o defunto, o lugar e data ele seu nascimento, si forem l'Onbe

C!dos, a profissão que exercia, a data e lngr..r do fallecimento. 

<lnntlncios semelhantes serão publicados, por diligencin. do 

lllesrno juiz, nos jornaes ela localidade em que nascea o autor da 
heran" " . , d . -ya., e nos Cta clUa e mm s pToxrm:.t. 

Si decorridos dons annos, ~ contar elo L:. llccimeuto; não 
~f ' !Ver apresentado conJ'1lo·e sob'revivf)nte ou herdeiro, qnór D b , 

.essoalme!lte, quér por procurador, o· juiz territorial, p0r seu _ 
tent'1a , . . d f . . . I 1 , 

·:r , qq~ ~era ~]ftn+J.a a ao qnccwnano consn ar, reso 'era a 
. ~ c. c . .,. 14 
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entrega da herança ao Estado. A administração ela Fazenda 
Publica tomará então posse da mesma herança, ficant1o obrigada 
a prestar contas aos herdeiros que se apresentarem dentro 
dos prazos em que o direito de petição ele herança se póde 
tornar e:lfectiYo a favor dos subditos nacionaes em iclenticas 
circumstancias. 

Art. 28. Os Consules Geraes; Consules, Vice-Consules e 
Agentes Consulares poderão delegar todas ou parte elas attri· 
bniçõcs que lhes competem nos termos da presente Convenção; 
e os ageBtes ou clelegados que, sob sua responsabilidade, no· 
mearem para representai-os, procec1erão dentro dos limites doS 
poderes que lhes forem conferidos ; mas não gozarão de nenhuUl 
dos privilegies concedidos no art. 3. 0 

Art. 29. As autoridades locaes limitar-se-hão a prestar aos 
funccion&rios consulares todo o auxilio necessario, que elleS 
lhes requisitarem para o perfeito cumprimento das disposiçõeS 
da presente Convenção ; e será nnllo tuclo quanto em contrario 
a esta fôr praticado. 

Art. 30. Os Consules Geraes, Consules, seus Chancelleres e 
Vice-Consules, bem como os Agentes Consulares gozarão nos 
dons paizes, e sob a condição de reciprocidade, ele todas e 
guaesquer outras attribuições, prerogativas e immunidades, 
que tenham já sido concedidas, ou que para o futuro venhaUl 
a sel-o, aos agentes da mesma categoria da nação mais fa"\"0 ' 

recida. 

Art. 31. A presente Conve11ção será submettida á appro· 
vação e ratificação das autoridades competentes das Altas 
Partes Contractantes, e as ratificações serão trocadas em Berna 
no prazo de seis mezes ou antes si fôr possível. 

Ficará em vigor durante cinco annos contados da data ela 

troca das ratificações. Continuará a ser obrigatoria por espa9° 
de um anuo, si 12 mezes antes de expirar o ultimo p1·azo 

nenhuma das Altas Partes Contractantes houver declarado á. 
outrâ; por uma notificação official, que renuncia á Convenção ; 
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e assim por diante de anuo em anuo até á expiração L1os 12 mezes 
que se seguirem a esta declaração, em qualquer época que haja 
~tido notificada. 

Em fé elo que os respectivos Plenipotenciarios assigna.ram a 
:Presente Convenção e a sellaram com os sellos das suas armas. 

Feita em duplicata no Rio ele Janeiro aos ~1 dias ele 
Outubro elo anuo elo Nascimento ele Nosso Senhor Jesus 
Ühristo de 1878. 

(L. S.) Ba1·ão ele ViUa Bella. 
(L. S.) Eug. Emite Ra:ffanl. 

Artigo aclclicional. 

As Altas Partes Contractautes conv&m em que os· Consules 
~eraes, Vice-Consule10 e Agentes Consulares, possam servir de 
lnterpretes em juizo, traduzir e legalisar quaesquer·c1ocumentos 
procedentes elas a.utoriclacles e funccionarios elo seu paiz ; e que 
estas traducções tenham a m~sma força e vaÍor no lugar da 
sua resicleneia como si fossem feitas por interpretes juramen
tados ou tracluctores publicas. 

Este artigo terá a mesma força e valor, como si fosse in
serido palavra por palavra na Convenção Consular acima 
assignacla nesta data entre o Brazil e a Confederação Suissa. 

Rio ele Janeiro aos 21 dias ele Outubro elo anuo do Nasci_ 
lllento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1878. 

(L. S.) Bcwão ele Villc~ Bella. 
(L. S.) Eug. Emite Rajj''cwcl. 

. E sendo-Nos presente a mesma Convenção, que fica acima 
lllserida, e bem visto, considerado e examin3do por Nós tudo 
qnanto nella se contém, a Approvamos, Ratificamos e Con:fir
lllalU.os, assim no toc1o como em cada um de seus artigos e 
estipulações; e pela presente a Damos por firme e valiosa para 
Produzir o seu devido effei"to; promettendo, em Fé e Palavra 
Illlperial, cumpril-a inviolavelmente e fazel-a cumprir c observar 

por qualquer modo que possa Sflr. 
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Em testemunho e firmeza elo que, Fizemos passar a prel!lente 
Carta por Nós Assignacla, sellacla com o sello grande das 
A~mas elo Imperio e referendada pelo Ministro e Secretario de 
Estado abaixo assignado. 

Dada no Palacio elo Rio ele Janeiro aos 16 dias elo mez de 
Novembro do a uno elo Nascimento ele Nosso Senhor Jesus 
ChTisto ele 1878. (Sl) 

P EDRO, IMPERADOR. (Com guarda.) 

Ba1·ão ele VUla Bella. 

(81) A Suissa, Estado confederado, CJUe se conhece, não possue legis
lação uniform!-' ; varias cantões regem-se por codigos especiaes. Assilll 
encontra-se o Co rJigo Civil do cantão da Argovia, redigido por Keller e 
promulgado de 1847 a 1855, o Codigo Civil do cantão de Berna, 
redigido por SchUL1!l e promulgado de 1824 a 1830; o Codigo Civil do 
cantiJ o dos Grisões redi gido por P. C. de Planta e promulgado e!ll 
1862 a 1863 na~ tres l ínguas do pa iz; o Codigo Civil do cantão de 
Lucern a, redigido por Casimira P fyffer e promulgado de 183J a 1839 i 
o Codigo Civi l do cantão de Schaffouse redigido por Ammanar e 
Schmrer e promulgado em 1864 a 18135 ; o Co digo Civil do cantão de 
SoleUI'e , da redacção de Reinert e promulgado de 1842 a 1848; o 
Codi go Civil do cantão de Vaud promulgado em 1819; o Codigo Civil 
do cantão de Zuricb, redigido por Bluntscbli e promulgado de 1844 a 
1854. 

Na impossibilidade, pois, de obtrrmos exemplares dos codigos de 
cada um desses cantões, afim de habili"tarmo-nos a formular as annota
ções relativas á presente Convenção, como o temos feito quanto ás prece~ 
dentes para exacta obse rvancia do art. 23 no que diz respeito á ordem de 
successão e divisão de bens, remettemos o leitor para as annutacõcs á ' . 
Convenção com o Imperio allernão extrahidas da obra do professor 
Ernesto Lehr, que tratimdo do Direito Civil germanico faz muitas vezes 
referencia ás disposições de alguns dos Godigo qa Sqissa. 
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Dect•eto n. 7.459 de 30 de Agosto de 1879 

Promulga a Conver;ção Consular celebrada entre o 
Brazil e os Paizes Baixos 

Tendo-se concluido e assignado nesta Côrte aos vinte e 
sete dias do mez de Setembro do anno passado entre o Brazil 
e os Paizes Baixos uma Convenção Consular, e tendo sido essa 
Convenção mutuamente ratificada, trocando-se as ratificações 
aos vinte e oito dias do mez ele Agosto elo corrente anuo, Hei 
Por bem que seja observada e cumprida tão inteiramente como 
llella se contém. . 

Antonio Moreira ele Banos, elo Meu Conselho, Ministro e 
Secretario ele Estado elos N egocios Estrangeiros, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de J aileiro em 
30 ele Agosto de 1879, 58 .0 da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua JYiagestade o Imperio. 

A ntonio JJ!fm·eira ele Bcw~·os . 

. :N"6s Dom Pedro Segundo, por Graça ele Deus e Una
llJ..tn.ê Acclamação dos Povos, Imperador Constitucional e De
fensdi: Perpetuo do Brazil, etc. Fazemos saber a todos os 
q~le a presente Carta de Confirmação, Approvação e Ratificação 
Vtrem, que aos vinte e sete dias do mez ele Setembro elo anno 
llro~imo findo, se concluiu e assignou nesta Côrte entre Nós ~ 
Süà 1\iagestade o Rei dos Paizes Baixos, pelos respectivos 
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Plenipotenciarios que se achavam munidos dos competentes 
})lenos 110deres, uma Convenção Consular, cujo tbeo't é o se· 
g-uinte : 

Sua Magestade o Imperador do Brazil e Sua Magestade o 
Rei dos Paizes Baixos, animados do ç1esejo de determinarem 
com exactidão os direitos, privil~::gios e immuniclacles reei· 
procos dos r esp ectivos Agentes Consulares, assim como as 
funcções e obrigações a que ficarão sujeitos nos dous paizes 
resolveram <·.onclnir uma Convenção Consular e nomearam par!L 
esse fim })Or seus Plenipotenciarios, a saber : 

Sua Magestac1e o Imperador do Brazil, ::to Sr. Domingos de 
Souza L eão, Barão de Villa Bella, do Seu Conselho, Commen· 
dador da Ordem cl::t Rosa e Mil\istro e Secretario de E stado 
dos Negocias Estrangeiros ; 

E Sua Magestade o R ei dos Paizes B aixos, ao Sr . M. 1· 
vau Devcntcr, Offieial ela Ordem. da Corôa de Carvalho elo Ln· 
xemburgo, etc. , -etc., e1;c., e seu Consul Geral no Brazil. 

Os quaes, depois de J.erem trocado os respectivos e plenos 
})Oderes, que foram achados em bo?.. e devida fórma, con· 

vieram nos artigos seguintes : 

Art. 1.° Cada Ulllft elas Altas:P ctrtes Contractant~ts consente 
em aclru.i ttir Consnles Geraes, Consules, Vice-Consules e Agentes 
Consulares da outra em todos os seus portos, cid :.J des e lugares 
exceptuando as localidades onde Jülo convenha admittir taes 
funccionarios. 

Esta reserva porém não será applicada. a uma das .A.ltas 
Partes OontractAJntes, sem o ser. ig nalmente a qualquer outrl.t 
potencia. 

Ar t. 2." Os Consules Geraes, Consules, Vice-CoJJsuleS e 
Agentes Consu lares de cada uma das dllas Altas Partes Con· 
tractan Les, antes de serem admittidos ao exercício de suas func· 

, ções, deverão exhibir uma car ta patente segundo a f6rJ11ll 
adoptacla no sen paiz, e notificar qual o sen clistricto consular
O Governo territorial · lhes expedirá gratis o exequatur neces· . 
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sario para aquelle exercício, e, á vista, deste documento, gozarão 
dos direitos, prerogativas e immunidacles concedidos pela pre
sente Convenção. 

O Governo, que concede o exaqnatm , terá a faculdade de 
l'ctiral-o, manifestando os motivos pelos qnaes julg ue couve· 
niente assim proceder. 

Qualquer alteração que occorrer no clistri cto consu:b r elo 

noiueaclo será levada ao conhecimento elo mesmo Gov erno. 
Art. 8.0 Os Consules Geraes, Consnles , Vice-Oonsnles, 

Agentes e alumnos consuhres de cacl::t uma elas duas Altas 
Partes Contractantes gozarffo reciprocamente . nos Estacl os ela 
outra de todos os pr ivilegias, isenções e immuniclades de que 
gozarem ou vier~m a gozar os f nnccion arios ç1e igual categoria 
Pertencentes á nação mais favorecida. . 

Quando f orem cidadãos elo Est H.clo que os houver nomeado, 
serão isentos do alojamento mili tar, e de todo serviço, t anto 
no exercito regular de t erra, otl de mar, como na. gua.rda nacional 
0 11 ciyjca, ou na mi}icia. 

No mesmo caso, e quando além disso não exercerem com
lllercio nem inc1u stri::~ , serão igualmente isentos elo imposto 
Pessoal e de quaesg_uer outras cont ribuições publicas, arreca
dadas por conta elo Estado, das províncias, commuuas Oll mn
lÜr.ipaliclades, e que tenham o caracter de directas ou pessoaes, 
sem qne todavia possa esta immunidade estender-se aos di
reitos de Alfandega, sizas ou direitos ele entrada sobre os ge-

' neros da. t erra ( oct1·oi), ou ás contribuições indirectas. · 

Fica bem entendido que as cont ribuiçuell, a que alg!lm 
desses Agentes possa es tar sujeito em razrto de propriedades 
tenitoriacs que possua, no paíz onde exerça suas f uncções, 
não estão eomprehendichs na isenção supra mencionada . 

.Art . 4. o Quando a justiça de um dos dons p::tizes tiver de 
onvir, como testemunha, nm Co nsul Geral, Consul, Vice-Consul 
011 Agente Consular da out ra Alta Parte Contractante, que 
seja cidadão elo E staclQ que o nomeou e não exerça com· 
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mercio riem industria, convidal-o-ha por escripto a se lhe 
apresentar, e, erh caso de impedimento poderá pedir seu 
depoimento por escripto, ou ir á sua residencia ou cháncel-
aria para obtel-o de viva voz. 

Para chamar um elos ditos Agentes como testemunha 
perante a justiça elo paiz onde reside, a parte interessada, se 
se tr:ttar de causa cível, ou o accusado se se tratar de causa 
crimiual, deverá. dirigir-se ao Juiz competente, o qual con
vidará o Agente, na fórma determinada no § 1." do pre
sente artigo, a fazer o seu depoimento. 

·os ditos Agentes deverão satisfazer a este convite, sero 
que todavia poss~tm ser a isso aonstr::mgiclos por meios que 
em'bnracem o livre exercicjo de suas funcções . 

Ar~. 5.0 Os Consules Geraes, Consules, Vice-Consules e 
Agentes Consulares poderão collocar por cima da portaexte-· 
rior da sua chancellaria ou d::t casa de sua residencia as armas 
ele sna nação, com a seguinte in~Scripç.ão :-Consulado Geral, 
Vice-Consulado ou Agencia Consular do Brazil ou elos Paizes · 
Baixos.- Poderão tambem arvorar a banclei.ra elo seu paiz. 

At·t. 6." Os archivos consulares sed'io sempre inv.iolaveis, 
e as autoridades locaes não poderão, sob nenhum pretexto, 
examinar ou apprehcncler os papeis que clclles fizerem parte . 

.Art. 7. 0 Em caso ele impedimento, ausencia ou morte elos 
Cons~iles Gemes, Consules, Vice-Consules e Agentes Consu
lares, os ahmmor.J . consulates, Cbancelleres . ou Secretai·ios, 
depois ele notificado o seu ('aracter official ao Ministro doS 
Nego cios Estrapgeiros no Rio ele Janeiro ou na Haya, serão 
ele pleno clireito··aclmitticlos a gerir interinamente os negociaS 
do Consulaclo, e gozarão d nrante essa gestão temporaria de 
toclo~ os direitos, privilegias e immuniclacles concedidos aos 
titulares, comtanto que a sua posição como estrangeiros 
não <'vmmerciantes a isso cl& lugar, de conformiclacle coro 0 

art. ;3,0 
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Art. F:.0 Os Consules Geraes e Consules poderão nomear, 

com autorisação dos respectivos Gov.ernos, V ice-Oonsules e 

Agentes Consnlares nas cic1ac1es, portos e l ugares comprehen

didos no seu cli strict o. 

Esses Agent es poclerfi:o ser escolhid os incli st inctamente entre 

os B razileiros, os N ecrhncl ozos ou OF.: cirlacHios ele outros 

paizes. Serão munid os c1e um::<, car ta patente r eg nl ar e gozarão 

dos privi legias estipuhiclos nest a Convcnçlio a f avor elos Agentes 

do sei·-,i iço consular, salY::: s as d i~.tincções est&b elecicl as no 
art. a.o 

Art. 9.0 Os Consnles Geraes, Consules, Vicc-Consules e 
Agent.es Oonsnlar es, c~ rLs d nas A ltas Partes Contractantes 

t erã•l o ·direito c1e' se dir igir {,s an tor.icbc1es elo paiz, da pro

víncia ou dn, comrmm a on mnn icipal iclade, em toda a ex

ten~ão elo seu clis Lricto consular, para r eclamar contra qualquer 

inf racç?ío elos t r:ü aclos ou conve1JfiÕes ex ist en tes en tre o Braú l 

e. os Paizcr< 'a!xo:<, e para proteg er o:; direitos e os inter esses 

el e sons nac iol' rt (• r;. 

Se ar'. , ·uas recLlmn çücs 1: ::to forem aeolhicb:s por essas 

~ntoúcht1e~ , poderão r ecorrer, na falta el e Agente cliploma

tic.o do seu p :.:1.iz, ao Goven1 o elo E:;t,aclo em que residirem . 

Art. 1 O. Os Cou;;nlC'S Gcraes, Consul C's, Vice-Consules e 

Ag en t es Oon sulai"es t er[o r. dü eitó ele receber 11:1 sua chan

cellaria., rm sna c::t ~' :1 part icular, na das pa rtes ou a bordo 

elas embarca ~; uc::: , as cl eclarayões elos capi tães c ttipolações 

elos navios elo seu pa i~, doll pr,ssagoiros quo ~o nch cm a bordo 

e de qualqner outr o cid adão ele :ma nação. 

Poderão traduzir e legali sar qnalqucr especic d e escripturas 

e cloct~mentos, crun.bados elas an toridades on funcoionarios do 

Sen paiz, e es:,<L:;; t racluoçÕes, devidamente legalisadas p.elos 

Oonsules Ger::tcs, Consules: V ice-Consules, ou A gentes Con

sulares e mun.ic1a.s elo seu sello oili.cial, t erão a mesma força 

e valor qne se tivessem si elo feitas por interpretes juramentn.clos 

elo paiz. 
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Art. 11. Os -ConsuJes Geraes, Consules, Vice-Cousules e 

Agentes Consnlares respectivos, serfto á requisição do capitão 
ou elo official que o substituir, exclusivamente encarregados ela 

ordem interior n. bordo elos navios ele comme1·cio el e sna 
11ação. 

Serão os unicos competentes para conhecer ele t ocla.s as 
d esavenças que ti verem sobrev:inclo no mar ou gue sobre

vierem nos portos entre o capitão, os omciaes e os homens 
da tripolação, inclusive as que disserem respeito ao ajuste 
elos salarios e i1 execução elas obrigações reciprocamente con

sentidas. Os Tribunaes ou outras antorielacles elo paiz não 
poderão por nenhum motivo intervir nessas desavenças, salvo 
se forem ele natureza tal que perturbem a t ranquilliclac1e e 

a ordem publica em terra on no porto, ou se pessoas estranhaS 

á tripolação nellas se acharem envolvidas. 

Art. 12. Os Oonsules Geraes, Oonsules, Vice·Consules e 

Agentes Consula res dos dous pair'"es poderão respectivamente 

faze t· prender e reenviar, qnúr piwa bordo, qnÓr para sens 

paizer~, os marinheiros que tiverem desertado de algum navio 

ele sua nação em porto da outra. 

Para este fim elles se dirig irão por escripto ás autoriclac1eS 
locaes co mpetentes, e just ificarão, pela exhibição em original, 
ou por cópia devidamente legalisada elos registros elo navio 
ou elo rol ela equip<tgem, ou por outros documentos officiaes, que 
os inclivicluos que reclamam faziam partG! da dita equi.pagelll· 

A' vista des te pedido, assim justiôcado, clar-se-lbes-hfL todo 

auxilio l'ara a busca e captnr::t dos di tos clesertoreR, que 

serão cl e ti elos e guardados nas eac1eias elo paiz ::1. lJediclo e 6, 

custa elos Consnles Geraes, Consules, Vice-Consnles e ontros 
'"'o Agentes Consul areR, atú qtw estes Agentes achem occasla 

de os ff-lz er partir. 
Se comtuclo essa occasHLO não se apresentar no prazo ele 

êlous mezes, a contar do dia ela prisão, serão os desertores postos 

em libercladc, e não poderão mais ser presos pela me:>ma cansa· 
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Fica entencliclo que os marinheiros subditos da outra parte 
serão cxceptuaclos da 1n·csente disposição. Se o desertor tiver 
commetticlo alg nm àelicto não será posto á disposição do Con
sul, senão depois que o Tribunal competente tiver proferido a 

sua sentença e esta houver 8iclo executada. 

Art. 13. Não havendo estipulações em contrario entre os 
armadores, carregadores e seguradores, todas as avarias so:ffri· 
elas no mar pelos navios dos dons petizes, quér elles entrem vo· 
lnntariamente no porto ou por al'l'ihacla forçacla, serão reguladas 
pelos ' Consules Geraes, Consules, Vice-Consnles ou Agentes 
Consulares elos paizes respectivos. 

Se, entretanto, habitantes do paiz, ou snbclitos on cidadãos 
de uma terceira 'nação, forem interessados nas ditas avarias e 
as partes não puderem entender-se amigavelmente, terão estas 
o direito ele reconer á autoridade local competente. 

Art. 14. T0das as operações relativas ao salvamento do3 
navios neerlancle~r.es naufragados nas cost::tR do Brazil serão 
dirigidas pelos Consnles Gcrnes, Consnles, VicecConsules e 
Agent<:!s Uonsulares dos l 'aizes Baixos ; e recip'rocamente os 
Consules Geraes, Consules, V ice-Consnles e Agentes Consulares 
hra~ileiros cl irigirão as operações relativas ao salvamento ,elos 

· navios de ~ua nação naufragados on encalhados nas costas elos 
Paizes Baixos. 

A intervenção elas autoridad es lo~aes só terá lugar nos 
clous pai.zes para manter a ordem, garantir os interesses elos 
salvaclores, se forem estranhas as tripolações naufragadas, e 
assegnrar a execu~rto das disi:Josiçõcs qu e se deverão obser· 

V ar par11. a entrada e a f;ahicÜL das mercadorias salvas. Na 
ansencia e até a cbegadn. elos Consules Geraes, Com:ules, 
Vice-Consnles 0u Agentes Consulares, as autoridades locaes 

deverão além di sso tomar toclas as medidas necessarias para 

a protecção dos inclivicluos e a conservação elos objectos nau· 

fragac1os. 
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Fica outrosi.i11 conve11cionaclo que as mercadorias salvas não 
serão sujeitas a dixeito algum de Alfanclega, excepto se forem 
aclmitticlas a consumo interno. 

Art. 15. Os Consules Geraes, Consules, Vice-Consules 
e Agentes Consulares terão o direito de receber, ele con· 
formiclacle com as leis e regulamentos ele seu paiz, os ter
mos ele nascimento, casamento e olJito de seus nacionaes. 
Os traslados desses termos, devidamenLe Iegalisados }JOr um 
desses funccionarios e munidos do seu sello offi.cial, farão 
fé em justiça perante os Tribunaes elo Brazil e elos Paizes 
Baixos. 

Fica bem entendido que os funccionarios supra mencio
nados não são competentes para casar validamente pessoas 
pertencentes por sua nacionalidade ao Estado em que elles re
sidam. 

Art. 16. Em caso de fallecimento ele subdito ele uma das 
Altas Partes Contractantes no territm•io da outra se não houver 
na localidade herdeiro conhecido, presente ou representado, ou 

·executor testamentario instituído pelo fallecido, ou, em caso ele 
menoridade dos herdeiros, nenhum tutor, as a~utoridades com
petentes deverão immecliatamente dar aviso elo fallecimento ao 
Consul Geral, Consul, Vice-Consul ou Agente Consulàr mais 
proximo afim ele que elle o possa communicar ás partes inte· 

ressadas. 
Em taes casos e até que os herdeiros ou os executores testa

mental'ios instituídos pelo fallecido, ou os tutores estejam pre
sentes ou devidamente representados terão os mencionadoS 

- Agentes o direito ele praticar, para a conservação e adminis
tração ela herança, todos os actos que a lei do paiz onde resi
dem permitte aos executores testamentarios no interesse dos 
herdeiros ou dos credores. (82) 

( 82) Isto significa que sempre que não existir herdeiro presente 
conhecido ou representado do finado ou teE tamenteiro por elle nomeado . 
deverã realisar-se a arrecadação pelo Consulado. 
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Ar't. 17. A pr~sente Convenção, que não é applicavel á~ 
colonias neerlandezas, será ratificada, e as ratificações serão 
trocadas no Rio de Janeiro logo que seja possivel. 

Não entrará em execução senão 20 dias depois que fôr pro

.mulgacla na fôrma prescripta pelas leis elos clous paizes. 
Ficará em vigor até á expiração ele um anno contado do dia 

em. que um:1 elas duas Altas P artes Contractantes a tiver de

nunciado á outra. 

Em fé elo que os Plenipotenciarios respectivos a assignaram 
e lhe puzeram o sello de suas armas. 

Feito em duplicata, no Rio de Janeiro, a 27 do mez de 
Setembro do anuo do Nascimento ele Nosso Senhor Jesus 
Ohristo de 1878. 

(L. S.) - Bcwão ele Villa Bella. 

(L. S.) - JJII. L. vctn .Devente1·. 

Protocollo annexo á Convenção Consular entre o Brazil e 
os Paizes Baixos de 27 ele Setembro de 1878. 

Fica expressamente convencionado entre as Altas Partes 
Oontractantes que nos casos em que a legislação de um dos 
cl.ous paizes aclmittir a audição ele testemunhas da parte elo 
lYiinisterio Publico ou de um accusaclor particular perante a 

justiça do paiz, estes deverão, para chamar como testemunha 

--------------------------
A. contrario destas bypotheses intervirá bem como no caso de haver 

conjuge sobrevivente como se lê no protocollo adiante, a autoridade 
locai. 

Consubstanciaram-se neste artigo as funccões dos Agentes Consu
lares que nas outras Convencões se acham .discriminadas. Tratando 
el!es só mente de conservar e .. de administrar é bem de vêr-se que 
Uào são competentes para a partilha, nem para resolver questões da 
competencia privativa das autoridades judiciaes. Essa interpretação 
Parece tanto mais admissivel quanto elimin(!)u-se nesta Convenção a 
qualidade de liquidantes que em outras ~nteriores era attribuida aos 
Agentes Consulares além da de administrador e conservado!' dos 
espolios de seus nacionaes em dadas hypotheses. 
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um dos Agentes Consulares meNcionados no :>,rt. 4.0 da Con
venção, seguir o meio indicado pelo segundo paragrapho desse 
artigo . 

Fica além disso entendido, quanto ao art. 16 ela mesma 
Convenção, que as disposições desse artigo não prejudicarão 
os direitos que, segundo a legislaÇão elo Brazil, possam coro· 
petir ao conjuge sobrevivente. 

O presente protocollo ter[L a mesma força e valor que a 
Convenção a que se refere. 

Feito no Rio ele Janeiro a 27 de Setembro de 1878. 

(L. S.) Bm·ão de Wlla Bellct.-
(L. S.) llf. L. Vétn nevente1'. 

~\ 

• 



OONVENGÃO COM O IMPERIO ALLEMÃO 
' 

Decreto n. 8.616 de 15 4:le Julho de 1882 

Promulga a Convenção Consular concluida entre o Brazil e o Imperio 
Allemão em 10 ele Janeiro 

Tendo-se concluído e assignaclo nesta Côrte aos dez dias 
do mez de Janeiro do corrente anuo uma Convenção Consular 
entre o Bmzil e o Imperio Allemão, e tendo sido essa convenção 
rnutuamentc ratificada, trocando-se as ratificações no dia 6 

ele Julho. Hei por bem que seja observada 'e cumpric1a tão 
, inteiramente como nella se contém. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque de Meu Conselho, 
Ministro e Secretario ele Estado dos Nego cios Estrangeiros, 
assim o tenha entendido e faça executar. 

Palacio elo Rio de Janeiro em 15 ele Julho ele 18.82, 61.0 da 
ludependencia e elo Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestaéi.e o Imperador. 

Lmwenço Cavalcanti de Albuque?·q'ue. 

Nós D. Pedro II, ·por Graça ele Deus e U nanime Acclamação 
elos Povos Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do 
Brazil, ete., Fazemos saber a todos os que a presente carta 
de approvação, co::rfirmação e ratificação virem, que no dia 
lO de Janeiro do corrente anuo se concluiu e assignou nesta.. 
Côrte entre Nós e Sua Magestade o Imperador Allemão e Rei 
da PrtlJSsia em nome elo Imperio Allemão1 pelos respectivos 
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plenipotenciarios municl0s elos com~)ctentes plenos .poderes, 
uma convenção cm1sular do theor segninte : 

CONVEHÇAO CONSUL!m ENTRE O BRAZIL E O IMPERIO ALLEMliO 
Sua Jlrhgestade o Imt1eraclor elo B razil por uma parte e 

Sua Magestade o Imperador All emão e R ei da P rnssia em 
nome elo Imperio Allem11o por ontra parte, aDi mn.c1os do .de· 
sejo de terminar e fi xar ele man eira clara e p1·ecisa as ::tttri · 
bnições, prerogati.vas e immnniclades ele qne deverão gozar 
os Agentes Consn1arc.J em cntb um dos don ' pa! ::es no exercício 
de suas fnrÍcções resolveram ce1ebr::tr um a. co11venção e para 
esse :fim nomearam ·sens plenipotenc iarios, a saber : 

Sua Magestacle o Imperador elo Brazil ao Sr. F ranklin 
Americo de J'I.Tenezes Doria, elo Seu Oonr;elho, Commenchdor 
da Ordem da Rosa, Minist ro e Secretario , e E stado elos 
N egocios ch Guerra e inte.ino dos ~:;r c;,;oc~ c.o Estrn.ngeiros. 

E Sna .M:q·estac1e o Im pe;·ado r AllemiTo o Rei da Prnssia 
ao 81·. Rot1olpho I,e l\Iaistl'e, Cou~elheiro in timo de legação, 
condecorado com 2. I1.eal O dom Pi' Ui'::;iana ch Aguia Vermel ha·, 
segt nda cls.sse ('.om f c 'h::.~J de carvalho, Commcncl ador da Renl 
Ordem Ba·nJ. , '~ de ll.::::_:~o de S. J'I.I ignel, C'ommc1 llnc1or el e se· 
gnuda c.asse ela Re::tl o~·dem Wn~·tep )Cl'g iteZa de Frederico, 
Oomm'enà.ador ele :p:·~me:~·a classe c1 ;1 Orclem ch cn~a Ernc"tin:J. 
da Saxonia,, Oillci ;-~ l da Real Ordem Belgn. de Leop,,J do, nom· 
menclaclor ela Ordem Imperia l da Rus.·i:1 de Sant'Anna, se· 
gnnda classe, e Graude Official da Real On1em ela Corôa de 
Italia, seu Env ·a do Extra01·din:nio e Minist ro P lenipotenciario 

j nnto a Sua Ma gesta ele o Imperador elo Brazil. 
Os quaes, depois ele trocarem os seus p enos poderes, 

que foram ~whaüus em bo:1 e devida fó rm::-,, convieram nQS 

artigos segni..1t.e::1 : 

A:rt. 1.° C&tl:1 urna elas Altas Partes Contr:J.ctantes terít a 
faculdade de e:;t:lbeleeei· e mnntel· Cousnles Gnacs, Oonsnles, 

Vice-Oonsules e Agentes Consulares nos portos, cicbdes ou 

~uí?~F~~ el? territorio ela outra, onde fo~·ell!- pre?isos para o 
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desenvolvimento do commercio e protecção elos di1·eitos e 
interesses de seus respectivos snbditos, reservando-se exce· 
lJtuar qualqu er localic1ac1e onde não seja conveniente o esta
belecimento de taes agentes. 

Esta reserva, porém não será applicacla a uma das altas 
partes contractantes sem o ser igualmente a qualquer outra 
potencia. 

Art. 2.0 Os consules geraes, consules, vice-consales e 
agentes consulares, nomeados pant o BraL~i l e o I mperio 
Allemi):o, 11ão poderão entrar no desempenho de suas attri
buiçõcs sem qne submcttam as respectivas nomeações ao 
exequat~w, segundo a fónna adoptach no paiz em que t i
verem de residir'". 

As autoridades administrativas e jucliciarias dos clistrictos 
ÍJara oncle forem nomeaclos taes agentes, á vista do exeq1wtw·, 
que lhe será expedido gratis, os r econhecerão illlmecliata
n1ente · no exercício ele seus cargos e gozo elas prerogativas 

e Ílmnuniclades qne lbes concede a presente convell çfio. 

A. carta patente de nomeação deverá declarar a séde e 
O c1istricto consular. Qualquer alteração que oeCOlTer no dis
tricto consular será lev:>,da. ao conhecimento do . govemo 
que t i ver concedido o exequatu1·. 

E:ste ultimo terá a facnlc1ac1e de retirar o exeq~tcdJLM ' ma
nifestando os motivos que a isso o determinarem. 

Art. 3.0 Os consnles gcraes, cousnler;, vice-consules e 
agentes consulares, qn::..udo forem snbdito::; ch alta parte 
:outractaute que os houver nomc:1do, sertio isentos, elo alo· 
Jam.ento militar e ele out r:::.s imposições rnilitares, c do ser
viço tanto no exe;:ciLo ren·ular de terra ou de mar, como 
na guarda nacional ou ~ivica, on na milici:1. N o mesmo 
caso serão igualmente isentos elo imposto pessoal e ele quaes
quer outras contribuições publicas, arrecadadas por conta 
do Estado, das proviilcias, commm1as ou muillcipalidades, e 
que tenham o . caracter ele clirectas ou pessoaes, sem que 

c. c. - 15 
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t oda\·Üt possa esta immunidade estender-se aos direitos de 
alfandega, eizas ou direitos de entrada sobre os generos da 
terra ( oct?·oi ), ou ás contribuições inclirecta . Quando, porém, 
os ftm ccionarios mencionados na primeira parte deste artigo 
possuírem no pai~ de sua r esiclencia propriedades territo
l'Íaes ou exercerem algum commercio ou alguma industria, 
serão mjeitos, quanto á suas propriedades, seu commercio 
on inchlstria, ás mesmas contribuições c impostos que os 

nacionaes. 

A rt. '! .• Os consnlcs geraes, consulcs, vicc-consules e 

agentes consolare , snbdit<:-s da alta parte contmctante que 
os houver nomer.do, gozn.rã:o da immunidacle pessoal, excepto 
por g raves :1cLos punivei::;. Como taes serão considerados no 
Dra~i l os que a lcgi hção brr,zilei ra qualifica ele crimes 
inafianç:wci , e na Allemanha os que as leis penaes allemãs 
qmtlificam de crimes. Sendo negociante , lhes poderá ser 
applicac1a a ]'cua de prisão ( co-ntminte pw· cm·ps) por factos 

relativos ao seu commercio. 

0::; funccionarios mencionados na primeira parle clesLe 
artigo não podc1ão ser obrigados a ccmpaTecer como tes
temunhas perante os tribunaes. Necessitando a autoridade 
loc:tl obter cl cllcs algmna dcclaraçllo ou informação deverá 
requ i ital-a pol' escripto ou dirigir-se ao seu domicilio para 
recebei-a. pessoalmente. 

Art. 5.• Qnando uma das altas parte. contractantcs no· 
menr para seu agente consular no territorio cl:1 ou tra u111 

subdito desta, es e agente continuará a ser considerado corno 
subdito da nação a que pertencer e ficará sujeito ás leis e 
r egulamenLos que r egerem os nacionaes no lngar de sua re
sic1cncia, sem quo entretanto semelhante obrigação possa por 
fórma alguma coarctar o exercício de suas fuocções. 

Art. o.• Os co11snlcs geraeE, consnles, vice-consules e agen
tes consulares poderão collocar na parte exterior da. cas~ 
do consulado o escnclo elas armas ele sua nação a seguinte 
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inscr.ipção : " Consulado geral, consulado, vice-consulado, ou 
agencia consular ele ... ", e arvorar a respectiva bandeira 
nos dias festivos, segundo o uso de cada paiz. 

Poderllo igualmente arvorar a bandeira nos escaleres 
em que embarcarem para exercer funcções consulares no 
porto. 

Art. 7. 0 Os awhi vos consulares são inviolaveis, e as au
toridades locaes não poderão em nenhum caso devassai-os 
nem embargai-os, devendo para esse fim estar sempre se
parados dos li v r os e papeis relativos ao commercio ou in
clnstria que possam exercer os r espectivos agentes consulares. 

Si fallecer o chefe ele algum consulado sem substituto 
clesiguarlo, a autoridade local procederá immediatamente á 
apposição dos sellos Dos archivos, devendo assistir a esse 
acto um agente consular de outra nação amiga, residente no 
districto, si fôr possi vel, e duas pessoas subclitas da alta 
parte con"tractante que houver nomeado o fallecido funcciona 
rio consul:u·, ou na falta destas dnas das mais notaveis do 
h1gàr. 

Deste acto lavrar-se·ha termo em duplicata, remettendo-se 
lllll elos exemplares á legação, ou ao consulado a que es
tiv-er subordinada a agencia consular vaga. 

Quanclo o novo funccionario houver de tomar posse elos 
archivos, o levn.ntamento elos sellos será feito na presença 
da autoriclacle local e elas mesmas pessoas que tiverem as
sistido á sua apposição, e se acharem no lt1gar. 

Art. 8. 0 Em caso ele impedimento, ausencia ou morte 
elos consules geraes, consules, vice-consules e agentes con
sulares, os alnmnos consulares, chancelleres ou secretarias, 
depois ele notificado o seu caracter ofiicial á outra alta 
Parte contractante, serão c1e pleno direito aclmitticlos a 
exercer interinamente as respectivas funcções consulares. 

Para esse fim o chefe ele c?-cla consulado quando tomar 
Posse elo seu lugar fornecerá ao governo territorial uma 
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1·elaçã:o do pessoal do consulado, e levará depois ao seu 
conhecimento as alterações que occorre1·em. 

As autoridacles locaes deved.io prestar a estes funccionarios 
interinos todo o auxilio e p-otecyã0, e aclmittil-os durante 
essa gestão temperaria ao gozo ele todas as liberdades, direitos, 
immuniclades e privilegias, que pela presente convenção são 
C•mcediclos aos agentes consulares ele amhas as altas partes con

t ractantes. 

A.Tt. !J ." Os cousules gemes e consnles poderl:Lo nomear 
vice-consules e agentes consulares em todas as cidades, portos 
e lugares comprchcndiclos no!> seus districtos, si as leis da 
alta parte contractante que os 'ouvcr nomen.do lhes dereDl 
essa faculdacle, e o governo que tiver concedido o exeri~tcd~t1' 

consentir. 

Os agentes, assim nomeados, poderílo ser escolhidos in
distiuctameute cl'eutre os subc1ito3 ele ambas as altas partes 
contractantes ou d'entre os cidadãos de outras nações. Serão 
munidos ele cartas patentes passadas pelo consul que os 
nomear, e exercerão suas fmiCções segundo as instnwções 
que por elle lhes forem dadas. 

Gozarão elos privilegias e immunidades estipulados nesta 
convenção, com cxcepçã:o elos mencionados nos arts. 3.0 e 4." 

Art. 10. Os consules geraes, consules, vice-consules e 
agentes consulares, ou aquelles, que suas vezes fizei;eDl, 
poderão dirigir-se ás autoridades dos seus clistrictos para 
reclamar contra qun.lquer infracção dos tratados ou convençõeS 
existentes entre as duas altas partes contractantes, ott contrít 
quaesquer abusos de que se queixar os subditos ela al ta parte 
contractante que os Jaouver nomeado. 

Si as suas reclamações não forem acolhidas pelas auto
ridades dos seus clistrictos, poclerl:Lo recorrer, na falta ele agente 

cliplomatico da alta parte contractante mencionada, ao go
verno central do paiz em qne residirem. 
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Art. 11. Os consnles gentes, consules, vice-consules OJ:\ 

agentes consulares de ambas as altas partes contractantes, ou 
quem suas vezes fizer, poderão, ele conformidade com as 
leis da alta parte contractante que os houver nomeado : 

l.o Receber nas suas chanoellarial:], nas ~:]nas casas parti
culares, nas das partes e a bordo das embarcaçõc,; üa res
pectiva nacionnJiclade as declarações elos capitãefl e tripolantes 
dos navios, dos passagr.iroG, que se acharem a bordo, ou 
ele qualquer outro snbdito da mencionada alta parte con
tractante · 

' 
2.o Promover nos litígios, que estes subclitos tiverem entre 

si, ou com subclitos da ontra alta parto conti·actante <•n de 
terceiro estado, a podido elas partes, composições ap1igaveis, 

e aceitar a nomeação ele arbitras . 

Art. 12. Os f nnccionarios consulares terão tambem, na 
hy-pothese do art. 11, a faculdade de intervir como notarias 
ou escrivães publicas nos negocias dos snbditos ela alta 
Parte contractante, que os houver nomeado, podendo lavrar 
t:stamentos ou outras disposições ele ultima vontade, par" 
tUhas amigaveis, quando os herdeiros forem todos maiores 
: estiverem presentes, e praticar todos os demais actos ela 
Jurisdicção volnntaria, si estes, pelas leis vigentes no terri
torio em que os funccionarios consular es residirem, não com. 
])etirern exclusivamente aos tribunaes on outras ·autoridades 
desse mesmo territorio. 

Quan~l.o estes actos se Ieferirem a bens immoveis situados 
neste · territor.io, si o direito neste adaptado exig.ir para a 

Validade elo acto uma cscriptnra publica, o funccionar.io con
Rtllar chamará um notaria ou escrivão publico competente 

do lugar, ·que a assignará com elle, sob pena de nulliclaclc. 

Art. 13. As disposições elo art. 12 serão tambem appli· 
caveis a todos os acto~ c01wencionaes entre sabclitos ela alta 

Parte IJOntractar.te, que honvnr nomeado o agente consular e 
snbclitos ou outros habitantes do territorio, em que residir o 
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dito agente. Quanto a outros actos de ident.ica natureza, qn e 
interessem unicamente a subclitos deste ultimo tenitorio, on 
d e terceiro estado, o agente consular poderá intervir, quando 
esses actos se refiram a. bens moveis ou immoveis que se achem 
no t enitorio ela alta parte contractante, que o houver nomeado, 

ou a negocios que nelle tenham de ser tratados. 
Ar t. 14 . Os consules geraes, consules, vice-consules e agen

t es const lares terão o direito, de confm·midac1e com as leis da 
::J.lta parte contr:1tante, que os houver nomeado, c1e celebrar ca~ 

samen~os ele subclitos dessa alta parte, e de receber os termos 
de nascimento, casamento e obito elos mesmos subclitos. Fica 

entendiclo que perante o funccionario consnlar nenhum casa-
l . 

mento se poderá celebrar que tenha effeitos legaes no territorro 
em que o o mesmo funccionario residir, quando um dos nu· 
bentes fôr subclit? da alta parta contractante, em cujo terri

t orio se effeetnar, ou pertencer a terceiro estado. 
Art. 15. Os actos assim feitos pelos fnnccionarios consu-

lares de conformidade com ·os al'ts. 11 a 14, e os ex.tractos ou 
"traslados dos mesmos devidamente lega i,:ados pelos mencio
·nados funccionari.os e sellados com o respectivo scllo official, 
farão fé perante qualquer autorichcle :i uc1ici::tri::J ou aclmi.aistra
tiva do Brazil ou clit Allemanha e terão respectivamente a 

~mesma força e validarlc como si fossem passados poT nota.rÍ05 

on outros officiaes publicas competentes ele mna ou ontril. daS 
altas 11artes contract:mtes, uma vez que sejam lavrados con
forme as leis da alta parte contractante, que houver nomeado 
o fuuce1onal"Ío consnln.r, c, quando o as;mmptl• o exigir, te
nlmm siclo previantente submettidos n.o s<'llo, registro, in ·i
lmação e a quaesqner outras forma1icladc:<1 que rejn.m a mn.tcri!l> 

no paiz em que tiverem de ser cumpl'iclofl. 
Art. 16. Os mesmos fm1ccionarios poderão servir de inter

pretes em juizo e tradnzir e legalic:.tr documentos de qna.Iquer 
especie, escriptos na lingna da alt:1 parte contractante, que os 
houver Jlomeaclo. 
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Estas trn.dnccões farão mova no Brazil .e na Allemanha, 
J .l 

como se tivessem sido feitas pelos respectivos interpretes ju-

ramentados ou trac1nctores publicas. 

Art. 17. No caso ele mor te ele snbdito d~ uma elas altas 

partes contractantes no territorio ela outra, a antoricla~le local 

competente deverá eommnnical-a sem demora r,o consul geral, 

consnl, viee-eonsul ou agente consular respectivo, e estes, pot· 
sua parte, a eommunicarão igualmente áquella autorichcle, s1 
antes tiverem conhecimento. 

Ar t. 18. Aof!. :fnnccionarios cmJsulares da alta parte con
tl'actante, ele qnem o fn.lleciclo tiver sido rmbclito, pertence 
exercer todos O;'l actos necessarios para a arrecadação, guarda, 
conserv~ção, administração e liquichçíLo ela herança, assim 
como pr,ra a sna entrega aos herdeiros ou sens mandatarios, 
devidamente autorisaclor:, nos casos seguintes : 

Lo Quando os herdeiros são desconhecidos; 

2.o Quando os herrleiros pertencem fL nacionalidade rlo fi nado, 
e são menores, ausentes ou iucap:::.zes ; 

!J.o Qrtando o executor testamentario cst{L ausento ou não 
acei t:1 o encargo. 

Art. 10. Competem exclusivamente aos consules geraes, 
consnles, vice-consnles c agentes consulares todos os actos 
neces:;;arios p~ra a invent~riação, guanh, aclministrnção, 
l iqni.cla~:ão , e entrega c1:1 herança, quando se trata •1e espolio 
ele marinheiros, passageiros OL1 outros viajantes q•1e pertenç:w1 
Ú. alta parte contract:tnte por quem houver sido nome:\c1o o 
fnuccionario co.usnlar, e que faHecerem em terra ou a bordo elo 
navio ele sua nação elnrante a viagom ou no porto elo eles
tino. 

Art. 20. E m t o elos os casos, nilo eom prehcnclidos nos 
arts. 18 e 19, o inventario, adroinistrn.çiio e a liquidação do es

poli.o competem ao juizo territor ial, de conformidade com as 
leis que os regem. 
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Art. 21. Si em qnalqucr dos cases éh eompetencia ela au
tor idade territorial (art. 20) COll COrrer herdeiro ausent\3, menor 

ou incapaz, que seja ela nacion alidade do fin ado, o consul geral, 

COJlsul, vice-con snl ou agente consnlar terá o direito ele se 

informar junto ch i\.Utoric1ac1e loc::tl ele todos ~s a.ctos ele arre

cac1açl1o, acln:tinistraç::ío e liqu id::tçito ela herança e ele fazer n.a 
r eclamações qne lhe parecerem fu ndadas. 

O agente consular poderá r equerer á COIDJ)eteute autoridade 

local a nomeação ele tutor on cmaclor par:1 o herdeiro menor, 

ausente ou incapaz, e a dita autoridade poderá nomear o mesmo 

agente, si elle o solicit:1r e a isso se nfi;o oppuzerem motivos 

legaes ou outros que lhe pareça.m p,ttencliveis. 
,) 

, 
Si a tutela dos menorEs competir por lei ou c1iRposição · 

testamentaria a qualquer outrn. pessoa, o fuuccionario con· 

sular poderá ser inv,esticlo nas attribuições el e curador elos 

ditos rnenores si a isto se não oppuzer o direito telTitorial. Si o 

tutor cle<.:larado fallecer ou fôr r emovido, observar-se-ha o que 

cliGpõe a pc,rte anterior deste artigo. 

Art. 22. Feita a partilha pela autorida_de loeal, arrec:t

clará o funcci onario consul ar nos casos elo artigo anterior a 

qnota h ereditaria q ne couber aos seus r epresentados, e con· 

tinuará na aclministrn yíio dos b ens a~F;im como das pessoas 

dos menores e Ü1capazes. 

A r t . 23. Aos :filbos de subc1ito allernão nascido no B razil 

será applicac1o o estado civil el e seu pai até á sua maiori

dade, nos termos da Lei ele 10 de Setembro de 1860, e 

para os effeitos do qne 6 estipulado na pTesente convetlção. 

Do mesmo modo e para os mesmos e:ffeitos, será appli

caclo aos fi lhos ele bTazileiro, nascido na Allemanba, o es

tado civil el e sen pai. 

Nos e:ffeitos de que t r :üa est e artigo 11ão se comprehcn

cl em as tutebs e Cl! r:l tcb a, a.s qu::tes s6 1)ocle1n ser confe

ridas p ela antoriclaclo locnl c reg uladas p elas leis c1o í1aÍLI• 

\ 
I 
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Art. '! ·L Os ler.;atarios nnivers:::cs são equiparados aos 

herc1 c~ ros, no sentido desta convenção. 

Art. 25 . Quando os herdeiros fo rem maiores poclerí'ío, ele 
livre vontade e por mutno accôrclo, incumbir o f uncciona

rio consu1::u· çl o inve11tario, aclmi ll istraçiLc e liquidação ela 
respectiva hcr:: nça. 

Art. 26 . O fnnccionario consular, nos casos em qne pelo 
art. 18 lhe compete cxclnr.,ivamente a arrecadação, inventa

rio, guarda, aclministra.çrto e li qnichçfi:o ela herança, deverá 

observar as seguintes disposi~·Jes : 

J .• Si o arrolameDto de todos os bens fôr possivel em 
· llJn dia, praticar:1 est::t c1ili gcncil't logo depois elo falleci

rnento, t omando 'Os ditos bens sob sua g uarda e adminis· 
tração; . 

2." Quauclo o ~.lTolam cnto n:Io p ndcr .-er f eito dentro 
c1 e~~e · · · · 11 b · "· prazo, pnn L wcont;mentt os se os nos ens move1s e 

Papeis el o falb:iclo, fazendo depois o rol ci e todos os bens 
ex istenteP., ao ~; qn:1.cs chrCL o destino cl cclarado ; 

3." Os actos rcfc!·idos no;:; t1ous nnmeros antecedentes serão 
Praticado~' 11:1 prcscnçr" ch autorid ade loc[L], si e~ta depois 

ele prevenid a pelo f nncc ionnrio cons11lar, enten clm· que eleve 
assistir, e ele dtJas testemunhas idoncas ; 

4 ·" Si, clepoi.- do fal1ecimcnto, observado o disposto no 
art . 17, a a utoridr:clc l oc~tl, comparcceuclo na resi cl encia elo 

finado, ahi JJão encont rar o fun ccionari o consular, limitar-
Se-bn, A l ' a appu r os seus F-el or·. 

Chegand o o fnnc e:ionario consular, r;i esti ver presente a 
llrtt . ] 

. OrJc aclc loeal, ficrfi:o l ev~,ntados os sc1los, c o dito fnnc-
Ctonari o proceder{~ na presença ela mesma antoriclacl e ao 
arro 1 a l b ~ . ] . . '111ento c os ens, q uerenuo e L n ass1stn· . 

. Si nU:o estiYcr presen te a mencionada atJtoriclade, o func-
Clonal'io 1 11 , . . . ' . ' ·a - consn ~t. r a e .:L :;e CLiriP,'li'H por escrrp\,o, couv1 an-
do-a 't - 1 t " · , ' comp:u·ecer em um Jll:azo nnnc::t menor c e rcs üJaR, 
ne . . · rn. lllawr de oüo, para que t~nha lngal' o levantamento 
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elos scllos e demais netos enumerr1,rlos. ;rito comparecendo 
n nn toridacle locn1, o f uncc iO!l::Lrio consula r proceder:t por 
Sl SÚ; 

.5." Si dmant e as supracitatbs oper::1.ções ::~pp arecer t es

t am ento entre os papeis elo defunto ou si. existir t esta
mento em qualqner outra par te, a sua aber tnrn se1·á. feita, 
segundo ns formaliÜ:11ll'S ];Jgaes, pelo juiz territoria l, o qual 
r cmettel'á c6pia authm1 tica c1oll c dentro elo p razo de quatro 
dias no funec.ionario consn1n.r ; 

ti. " Dentro elo prazo c1 e quatro dias o f un ccionario con
sular remcttorá ú. ::-,ntoridacl e local côpia authenticn dos 
term os, tanto f1n apposição e levantamento de sellos, comO 

\ 
elo arro1nmentp elos bens; 

7." O funccionario consular an nuncia rá o f allecimcnto c1o 
antor dn her::mça dentro de 15 dias da chta em que ti
v er recebido a noticin . 

. Art. 27 . .As questões el e validade elo testamento serão 

submott ic1as aos juizo!< competentes. 

A T!;. 28. O fnnceion :-~r i o consnlnr, depois ele prn.ticar as 
opomçõe:=J que f'i c:tm meuc ion ada.s no art . 26 , observará D~ 

a.dmi n ü: ~raçfLo c li qui chção ilc heran çn. c,:tc.· pr eceitos : 

1." Pa.ê;:\i'{t :llltcs de t udo as f1espc:t.ns el o f un eral, qne 
tl\'C'rem r;iêlo fcit.as confonnc :1. posiçüo c fortnna elo fal
lcc ir1o; 

2." Venc1er6. immct1in.t :-trncntc, em pnblico leilrto, n:~. f ór Jll!t 

cb s leis c nsos estaJJelccidos, or, bens que se po.::sam c1ete

riora.r on que scjR.m ele c1ií11cil ou c1ispeuc1iosa g uarla; 

P:t·;·n, :J, venrln. c1os immoveis) e fl,fim ele que el l::1. se faç :-t 

com as form ::oli rla(l es pTesCl·i pt::t:> 11olas leif' t enitori:ws, r eqne-
, i' · · 1 · - 1 · " l l oc!l.l. n :;·<L o nnccwnn.n o comm rtr ::t pcr nus~mo ( a antonn:v e 

3.° Cobr:trá ::trnig:wcl on jnc1icin.lmcnte as cliviL1as acti111"' 

r endas, Jividendor:: de acções, juros ele inscripçõos cb c1ivic1a. 
p ublica ou apolices e qtlaesqu el' outros rendimentos c quan

tias devidas á herança e passar{t quitações aos devedores; 
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4.' Pagará, com as quantias p ertencentes á herança ou 

com o producto da venda elos bens, tanto moveis como im

moveis, todos os encargos e clivich:s da bera.nça, cumprindo 

os legados de que ella esteja onerada, conforme as disposi
ções testamenta.rias ; 

5.' Si, :::,llegando a insufficiencia elos valores ela herança, 
0 fnn.ccionario consular se recusar ao pagamento ele toclos 

on de parte dor; creditas clevichmente comprovados, os cre

dores terão o direito el e requerer á autoTiclacle competente, 

si o julgarem conveniente a ·eus interesses, a úwnlclaclc ele 

se constituírem em concurso. 

Obtida est:1 Jaculdade, nos termo8 e pelos meios esü~be 
lecic1os na leg·islação de cada nm dos dons paizes, o func 

cionario consnlar dever{~ immecliat,amenta remettcr á auto 

l"idacle j udicial ou aos syudicos ela fallenc ia, segundo com

Petir, todos os documentos, effeitos ou . valores pertencentes 

á, herança, ficando o referido funccionario encarregado ele 

representar os herdeiros ansentes, os menol'es e os incapazes. 

1: rt 20. A supervenienci~ de .herdeiros ele nacion:üidade 
divcn;a ela elo fallecido 11ão f::tr6. cessar a arrecachçfLo e 

adruinistrayão ela herança, que se e:ffectuar 11 as hypotbescs 

ern que esses actos competem ao ftmccion::nio consular se

gundo o ar t. 18. Terá sem embargo a autorichcle local a 

facnldade elo ordenar em tal caso o deposito ele um:.~ parte 
ac1eqnac1a da bcr::tnça pur~ garantir os direitos elos herdeiros 
811PCl'ven i ente . . 

Art . :;o. Si o L llccimonto se der em local.ida<:l e onde llão 

haja f unccionn.rio coJJsub.r, a autoridade local Ó cornmmii

car{t immcdiatn.mcnte ao fn nccionario consnlar mai:- proximo, 
incluindo m~ sna muticir): eão todos os Gscbcecimcntos que l . J 

Jonver obtido sobTo o' ca~o e suas circumst~nmas, e proce-

derá á apposiçfLo dos sellos, arrolamento dos bens e ac tos 

s.nbsequentes ela admin istração ela herança. O mencionado 

fnuccionario consular poderá compar ecer no lugar ou no 
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roem· sob sua responsabilichcle quem o represente, e eJle 
ou o seu representante r eceberá a l1erança, proscgnindo na. 
liquidação, si não estiver terminada. 

Art. 31. Si o fallecido tiver pertencido a alguma socie
dade commercial, procccler-se-ha. na fórma das ~eis commer
ciacs do lugar em que a sociedade tiver a sua séde. As 
quantias que pela liquidação rcsultn,rem para a herança serão 
entregues ao agente consular nos casos em que a adminis
tração do espolio a clle co~upeti.r. 

Art. 32. Si ao tempo elo fallecimento os bens ou parte 
elos bens ele uma herança, cuja n,clmistração e liquidação 
competem ao f unccionario consular em conformid~de com. 
o estipulado nesta convenção, se acharem embargados, pe
nhorados ou seque. trados, o dito funccionario não lloderá 
tomar posse dellcs antes elo lev:111t:1mento elo mesmo em
bargo, penhora ou sequestro. 

Si durante a liqni(hçiio sobrevier embargo, penhora ou 
sequestro elos bens ele uma, herança, o funccionario consular 
será depositaria dos mesmos bens pcnhorn.clos, embargados 
ou sequestrados. 

As quantias qnc sobrarem do preço alcançado com a 
venda de objeotos penhoracJos, serão entregues ao funccio
nario consular. 

Art. 33. Nos casos dos arts. 31 o 32 o fnnccionario con· 
suJar conserva sempre o direito ele ser onviclo e de velar 
na observancia. das formalichdes exigidas pelas leis, podendo 
em todos os casos requerer o que julgar JJeccssario parn. 
r esguardar os interesses da l1 ern,nça. 

A.rt. 34. L1quiclacla a l1er:mça, o funcc ionario consnJar cx
trahirá elos respcctiyos documentos nm mappa do monte 

partível. e remcttcl-o-ha á autorid ade local com petente, aco.rn· 
}Janbacl o ele nmn: cl omonr;trn.çi'io da admin istração e liqui
dação. 
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Estes dons documentos poderão, si a antol'idade local 
assim o requisitar, ser conferidos com os originaes qne para 
tal fim serão franqueados no archivo consular . 

A autoridaclé local mandará juntar o mappa e demons
tração ás copias authentica:: dos termos ele apposiçito e le-

. Van tamento dos sello e arrolamento elos bens, e, si lhe com
petir de conformidade com as leis que regem a materia, 
far(L a partilha, formando os quinhões e designando as 
tornas, si houver lugar. 

Em nenhum caso os consnles serão juizes elas contesta
Ções relativas aos direitos dos herdeiros, collações á herança., 
legitima e parte sn jeita á li-vre disposição do falleciclo. Estas 
contestações serão stÜ)metticlas aos tribunaes competentes. 

Quando a partilha competir á autoridade local, esta, de
l)Ois de a concluir, remetterá ao fnnccionario consular um 
traslado elo respectivo documento e elo calculo feito. 

Art. 35. Si algum subdito ele uma elas altas partes con
tratantes fallecer no territorio da outra, a sua snccessão no 
que ·respeita á ordem hereditaria e á partilha será regulada 
segundo a lei do paiz a que ell e pertcucer, qualquer que 
seja a natureza elos bens, observaç1as todavia as disposições 
especiaes da lei local que regerem o~ immoveis. 

'Quando, porém, acontecer . que um subdito da alta parte 
contractante em cujo territorio se ab rir a herança concorra 
com herdeiros que não pertençam a essa alta parte contra
ctante, tertL o dito snbclito o direito de preferir que o seu 
quinhão hcreditario seja regulado nos termos elas leis do 
l"efcrido territorio . 

.A.rt . 36 . O Juncciouario consular não poderá fazer remessa 
011 cntl'cga da herança, on ele parte clella aos legítimos her
deiros ou a seus procnradores senão depois ele satisfeitas 
todas as obrigações a que a herança estiver sujeita no paiz 
0111 que fôr regulada, ou depois de haver decorrido um anno, 
a Contar elo fallecimento, sem que se tenha apresentado re
clamação alguma contra a heran9a. 
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Art. 37. Antes de qua.lgncr di. tribniçã:o elo proc1ucto ela 
herança aos herdeiros, devcrfLo ser pagos os direitos fiscaes 
do paiz onde se abrir a successão. 

Estes direitos serão os mesmos · que pagam ou vierem a 
pagar os subditos do paiz em casos analogos. 

O funccionario consular declarará previamente ás auto
ridades fi ·cacs os nomes elos herdeiros e o seu grúo de pa
rentesco, e, pagos os direitos, farão as mesmas autoridades 
a tra.nsferencia elo clominio e posse da hemnça para o nome 
elos hercleiros, nos termos dessa declaração, si assim o exi
girem as leis territoriaes. 

Al't. 38. As clespezas que o funccional'io consular fôr obri
gado a fazer em bem da hirança ou ele parte clella qne 
não estiver sob sua guarda e administração, nos termos 
desta convençü:o, serão abonadas peb autoridade local coDl
petente e pagas como dcspezas de tutoria ou curadoria 
peJas forçar; ch mesma her:mça. 

Art. 30. Si a herança elo subclito de uma das altas partes 
contractantes, fallecido no tcrritorio ela outra, se tornar vag&, 
isto é, si não houvoi' conjuge sobrevivente nem herdeiro 
em gráo snccessivel, será devolvida á :fa.zcnch publica do 
paiz em qne se houv-er c1a.él.o o fallecimento. Qnando, porérll, 
se encontrarem bons pertencentes ÍL herança no territorio cl& 
alta parte contractante de quein o fallecimento houver sidO 
subdito, serão estes entregues ao fisco do paiz em que se 
acharem. 

Por diligencia ela autoridade local competente, sorff.o IJ11-

blicaclos nos jornaes, ele conformidade com as leis e usos 
locaes, os anmmcios neeessarios Telativamente {I pessoa do 
defunto, bem como a data e lugar do fallecimento. 

Si, decol'l'idos élous annos a contar do fallecimeJJto, nãO 
se tiver apresentado coujuge sobrevivente ou herdeiro, quér 
pessoalmente, quér por procurador, a autoridade local or
dena~·:í a entrega da herança ao Estado, sendo e~sa reso· 
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lnção intimada M fnnccionario commlar. A admirüstraç~o 
ela fazenda publica tomP,rá então posse ela mesma herança, 
ficando obrigada a prestar contas aos herdeiros que se ap1·e- . 

sentarem dentro dos prazos em que o direito de petição 

de herança se póde tornar e:ffectivo a favor elos subclitos 

nacionaes em iclenticas circumstancias. 

Art. 40. Depois das vi sitas da saucle e ela policia, os 
con~ules geracs, consnles, vicc-consules e agentes consulares 

Poderão dirigir-se pessoalmente ou m andar r epresentante seu 

a bordo dor; navios da alta parte contractante que ps houver 

nomeado, par& intenogar os offi ciaes e p essoas da equi_ 

Pagem, examinar os papeis de bordo, rcceb\31' declarações 

sobre a viagem "e smw incidentes e sobre o porto elo des

tino, lavrar manifestos, facilitar a entrada e expedição dos 

illesmos navios, e, emfim, acompanhar os ditos ofticiaes e 

Pessoas da equipagem qu::tEc1o tiverem de apresentar-se pe

l'ante as autoridncles jnc1iciariB.s ou administrat ivas do paiz 

e servir-lhes de interpretes sem prejuízo ela justiça e das 
leis ' l F ' ' 1 - f · · ocaes. ~ wa, p orum, entenc I elo que os unccwnanos 

consulares não usal'uo desta faculdade sem avisar previa

lUente a repartiç~o da alfftnclega para que o:; faça acom

Panhar ele um empregado fiscal, si o :julgar conveniente. 

As autoridades jncliciarias, poli.ciaes on fi :;caes, qnanclo 

t iverem de praticar actcs de sna competencia a bordo elos 

navios mer cantes, convidarão o respectivo agente consular 
a assistir a elles, se o julgar conveniente. 

Do mesmo modo, quando os officiaes ou pesr>oas perten
centes á equipagem tiverem de fazer algum depoimento ou 

c1eclaraçuo perante os tribnnaes ou autoricbcles do lugar, 

serão os mencionados funccio narios avisados a tempo para 

(1~e possam comparecer, e sem prejuir.o ela justiça e das 

els locaes, evitem como int erpretes qualquer e qui v oco que 

s~ja prejnclicial aos mencionado~ inclivicluos. O aviso c1iri

glc1o aos consnles genws, consules, vice-consules ou agentes 
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consulares deverá indicar a hora niarcada para o procedi
mento. Não comparecendo os ditos funccionaTios poder-se-ha 
proceder em sua ausencia. 

Art. 41. Em relação á policia elo por to, a carga e des
carga dos navios, :1ssim com•> á segurança das mercn,dorias 
e bagagens, os subditos das altas partes contractantes es
tar ão sujeitos ás leis c aos regulamentos locaes. 

Será, porém, ela exclusiva compctencia elos consules ge· 
raes, c0nsules, vice-collsulcs e agentes consulares a orclcin 
interna a bordo clm; navios ela alta parte contractant.e qne 

os houver nomeado ; a cllcs pertence tomar conhecimento 
elas desavenças que sobrevierem entre o capitão, officiaes, 
marinheiros e outros indiv iduo~ incluidos sob qualquer ti
tulo na matricula ela equipagem, comprdiCndido tudo o que 
fôr relati>o á soldadas c execução de contractos mutuamente 
celebrados. 

As autoridad es loc:10s sú potlerão i11tcnir no caso de 
serem as desordcn~, qtte chh i r<'sultai·cm, ele natureza tal 
que perturbem :1 tnmqnillidade c ordem pulJlica em terra on 
no porto, e 1e .·c acbnr implicach alguma pessoa elo pai:.: 
ou estranha ó. equipagem. 

Em todos os demais caso::; as ditas anloridades se li
mitarão a dar auxilio efiicaz aos agentes consulares, quando 
fôr por e lias req u~sit:do, t:.:lra mandar reconduzir a lJordo 
ou prender algum ind ivíduo cb cquipngcm. 

Art. 4~ . Os consules gcra.es, con ules, viue-co:1sules c ::tgeutes 
consulares lias duas alta:.; p:1rtes contractante poderi!:o r e::;pecti
vamcnte fazer prcm1cr c recnv i :1r, q uér para llon1o, q ué r para 
seus paizes to<1as as p.es~o as p(·r tmweu.tes á eq11ipa.gem dos 11a· 

vi os mercantes e de guerra d:1 alta. parte contractan te que os 
houver nomeado, que tiverem desertad•J de algum desses na

vios em porto da outra . 

Para esse fim se c1irigirão por escripto ú.s competentes 
autoridades locaes, e justilicarito, pela exhibição em originai 
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ou por cópia devidamente legalisada, dos registros do navio 
ou do rol de equipagem, ou por outros documentos officiaes 
que os individnos que 1·ecla.mam faziam parte da dita equi
pagem. 

Si a deserçílo fôr de bordo ele um navio de guerra, 
deverá ser pxovaela por declaração formal do commanelante 
do dito navio, ou elo consul respectivo na sua ausencia. 

Nas localidades em que não houver agentes consulares 
essas diligenciar> serão requisitadas pelos proprios comman
dantes dos navios ou pelo ::tgente consular do districto 
Inais proximo, observadas as mesmas :formalillades. 

A' vista da requisição assim justificada, ní'io poderá ser 
l'ecnsada a entrega de taes indivíduos ; e a autoriclade locnl 
Prestará todo o auxilio e assistenqia necessarios para a busca, 
captura, pi·isão c reconclucção a bordo dos ditos desertores, 
os quaes serão mantidos nas cadeias elo paiz a pedido e 
á cnsta dos referidos agentes até que estes achem occasião 
ele fazel-os pa.rtir. 

Esta detenção .não poderá dmar mais ele tros mezes, de
corridos os quaes, mediante prévio aviso ele tres dias ao 
agente consular, será o encarcerado posto em liberdade, e 
não poderá ser preso pelo mesmo motivo. 

Si o desertor tiver commettic1o algnm delicto em terra, 
a Stla enLrega ser{L adiada até que o tribtwal competente 
Profira sentença e esta tenha plena execuçfLo. 

Os marinheiros e outros inclividLlOS da equipagem, sendo 
Sttbc1itos da alta parte oontractante em cujo territorío se ti
Vesse de e:ffectuar a captma, são exceptuaclos elas estipulações 
elo presente artigo . 

.Art. 43. Todas as vezes que n11o houver estipulações 
contrarias entre os armadores caneO":tclol'l ' <;;egaraàoTcs dos 

' r- '-' na · Vlos ele uma elas altas partes contracta ntl:'~. · p se ~irig ; , , ;1 

aos portos da outr::t voluntariameute ou p< ~orça maior, 
as avarias serão regnl:lchs pelos respectivos cu usulos geraes, 

c. c.- 16 
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cousnles, vice-consules, ou agentes consular es, salvo si ncllas 
fo rem interessados indivíduos pertencentes íL alta parte cou
tractantc em cujo ierritorio resiclirem os ditos f nnccionarios, 
ott do t e1·ceira potcncia, porquanto nes te ca:o, a niio h aver 
compromisso ou ::tccordo entre todos os interess::tclos, deverfio ser 
regul ados pel:t autoridade local competente. 

Art. 44. Quando um navio pcr teJJCCntc ao governo ou a. 
subdit o ele uma das ::tltas partes coutractantcs encalhar ou 
naufragar nas aguas territor iac~ ela outra, as antoriclacleS 
locncs dever:Io prevenir imm eelia.tam::mto do occorrielo ao 
fnnccion:trio com;nlar mais proximo elo lngar elo sinistro. 

'l,o<l:1s as operações ele sn1vamento concernentes a navioS 
b rn.zilciros, n:wfrn.gados ou c:çcalhn.dos nas aguas tcrritori::tCS 
:1llcmfi:es serão feitas ele conformichcle com as leis allcm.í:Les i 
e, vice-versa, todas as opcraçõe: elo salvamento eoncernent<JS 
a n:1vios allem[cs naufragados ou encalhados nas agttas tcr
ritoriaes brazileiras sedo feitas ele conformidade com as leis 

brazilciras. Os f uuccionarios consulares s6 terão de intervir 
p:~ra fiscalisar as meclirlas que fo rem tomadas em r ela91í0 

aos concertos, :10 novo aba. tccimento, ou, claclo o caso, {I 

venda elo navio naufragado e clamnificaclo na costa. 

Para a remnueraçí:ío ch actív iclnfle da :tntoric1ac1es locaes 
nas operações elo salvamento niio se poderão cobrar outros 
emolumentos senão os que foycm pagos em casos icleuticos 

pelos navios nacionacs. 

As m ercadorias e eí:Icitos salvados nã.o serão suj eitos :>_ 

nenhum direito ela alfanclcga, ~alvo si f orem ac1mittic1os ll 

consumo interno. 

No caso de dnvida sobre a nacionalichcle elos navios, n.s 
attribuições mcncionachs no presente artigo serão ela e.·cclusivll 

· compcteucia cl:t autoridade locn.l. 

Art. 45 . Os consulcs gcraes, consul es, vice-consnles e 

agentes com;luares poclerão delegar todas ou parte elas 11t
tJ:·i.bqi ~iõés que ihe"S c·ompctem nos tetmog ela p1•es·ente 0011

-
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Venção ; e os agentes ou delegados, que sob sua responsa
bilidade nmnearem para representai-os, procederão dentro 

elos limites elos poderes que lhes forem conferidos, mas não 
gozarão ele nenhum elos privilegias concedidos nos arts. 3. o 

e 4." 

Art. 46. As autoridades locaes limitar-se-Mo :1 prestar aos 
fnnccionarios consulares todo o auxilio neccssario_, que elles 
requisitarem para o pel"foito cumprimento das disposições cl2. 
present e convell<;ão ; e será nullo t udo quanto em contrario 
a esta fôr praticado. 

Art. 47. Os consules gcraes, consnles, seus cLancolleres e 
vice-co~snles, bem como os ageutes consulares, gozarão nos 
dous paizes, sob :;t, condição ele reciprocic1ac1e, de todas ou 
qnaesqner outra~ n:Ltribuições, p1:erogativas e immuniclades 
que já tenham sido ou venham a ser concedidas a.os agentes 
ela mesma categoria da nação mais favorecida. 

Art. 48. A presente convenção será appro vach e ratifi
cada pelas duas altas partes contractautes, e as ratificações 
serão trocadas no Rio ele Janeiro no mais curto prazo pos-
sivei. · 

bnrará por cinco annos contados da troca elas ratifi
ca(\ -yOes. Comtudo, si doze mezes antes de findar esse prazo 
nenhuma das altas partes contractante~ notificar a intenção 
de a ·f' . , ' - . t, azer cessar, contmuarn, a conveuçu.o em v1gor a e 
qne se faça a devida notificação ; ele modo que só expirará 
lll1l anuo depois elo clia em que houver sido denunciac1a. 

Em fé do que os plonipotenciarios res} ectivos assignaram 
eJn duplicata a presente convenção e a sellaram com os seus 
~ellos. 

Feita no Rio ele Janeiro aos dez dias çlo mez de J a
lleiro elo anuo ele Nosso Senhor Jesus Christo de- mil oi

tocentos e oitenta e dons. - Fmnklin A . de Jli. Do?·ia, 
ll. Le 21fctist?·e. . 

E sendo-nos presente a mesma convenção cujo t eor fica 
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acima inserido, c bem visto, co11sideraL1o e examinado })01' 

nós tudo quanto nella se contém, a npprovamos, confir· 
mamas e ratificamos assim no todo como em cada um dos 
seus artigos e estipulações, e }Jela presente a damos por 
firme e valiosa 1ntra procluz.ir os seus devidos efieitos, pro· 
mettcndo em fé e palavra imperial observai-a cumpril-a invio
lavelmente, fazcl-a cumprir e observar por qualquer mo lo 
que possa ser. 

Em testemunho e fi rmezrt do que :Gzcmos passar a pro· 
sente carta, por nós ass:ignacla, scllada com o sello daS 
Armas do lm})erio e referendada pelo lli:in:istro c Secreta
rio de Estado abaixo assignado. 

Dada no Palacio do Rio dG Janeiro aos treze dias do me~ 
de Maio do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo 
de mil oitocentos e oitenta. e dons. 

(L. S.) 

PEDRO, hiPERADOR ( Com Guarda ) 

Felippe Franco de Sá. 
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Pareceu-nos conveninente não só para intelligencia das dispo
s!ções do Codigo Cil'il da Prussia (land1•echt) o qual publicado em 1794: 
ainda actualmente por elle se rege o Imperio Allemão, mas ai~da 
a bem dÇJ. comprehensão das que regulam a materia das successões nos 
diversos cantões da Confederac~o Helvetica, a que nos referimos a p(lg• 
212 fazer preceder a tran;cripção dos artigos daquelle C,odigo 
das considerações expendidas pelo professor Ernesto Lehr sobre o 
Direito Civil Germanico extrahidas da sua obra intitulada- Éléments 
d~ lJ?·oit civil ge1·maniqu~ considé1·és en eua;-mêmes et dans let'r 
''az;port avec la législatiO?t (1·ançaise. 

E' uma aprecit~ção importante por .ll1ílis de up:1. titulo, tendo-se 
Principalmente em vista a variedade de costumes arrastando 
diversidade de disposicões amalgamadas em parte com os principio~ 
de Direito romano. • 

:ti 0 
caracter do direito de sucocssão nas antigas 

1egis1ações gern1.anioas j 

I 

DO DIREITO HEllED!UniO D.\ FAMILIA 

359. Aos olhos dos Romanos, a liberdade de testar absoluta 
iassava por uma prerogativa das mais preciosas. A successlto tes
a~llJe?taria constituía entre elles a regra, e não admittiam a herança 

1 
2ntestado senão em ft~lta de testamento e de insti1micão de 

l d • 
ser .eiro, <~ ssim como o exprime já o proprio termo de que se 
ervJarn para designar as successõcs reguladas pela Jo.i. 

b Os Principias e usos dos povos germanicos eram a este respeito 
al solutamente differeutes. Os Germt~nos não tinham consideracão a • 
lllguma para <~s disposições feitas pelo finado, não lhe reconheciam 
d esmo o direito de fazcl-as; os filhos eram de direito herdeiros 
a 

0 
seus paes e a successão passava igualmente de pleno direito 

so~ hlais proximos parentes, seguindo a ordem de proximidt~de. 
' 

0 
us lJeu.s lum·edem (ace1·e 2JOtest, non lwmo. (') O titule de her-

------------------------------ -------
n (') Glauvilla de Zen. Anglice, VII, I. Conf. Tacito IJe moTe 
.. e,-'19'!, xxr. , " 
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deiro era reservado aos fllhos ou aos parentes consanguineos; 
nunca o recebia um extranho. A família possuía um direito de 
successão positivo e directo c não como em Roma um simples 
direito nrgutivo. 

, Nunca tão pouco um filho nascido fóra do matrimonio era. con
siderado da família, debaixo do ponto de vista da successão. 
Sobre este ultimo ponto, a1iús, as legislações do Norte eram menos 
rigorosas que as do Sul. 

360. Na família mesmo os descendentes constituíam a primeira classe 
de herdeiros, e na origem era tüo strictamente observado o principio: 
Je nG!ltC?' am Bh1t, ~~m so n@ltC?' am Gut, que os filhos excluíam 
os netos. Foi entre os Francos e na Lombardia, que a princípio 
se admittiu o direito de representação, e só muito lentamente poneLrou 
do outro lado do Hheno e dos Alp t>s. 

Originariamente tambem os filhos tinham direitos mais extensos que 
as filhas, ou de um modo mais geral, as mulheres não eram admittidas 
a uma parLilha igual com os herdeiros masculinos da mes'rna classe 
e do mesmo gráo. Essa desigualdade de posição tinha duas cau sas: 
primeiro o exercício do direito hereclitario, principalmente quanto 
a~s bens de raiz, se prendia a certos deveres politicos e militares 
que as mulheres nüo es.tavam no estado de pn~cncher; depois a 
regra era, que esses bens ficassem na família e sühiriam della se 
uma filha casada podesse levar o seu quinhão. Todavia, mesmo 
em materia de immoveis patrimoniaes, as diversas legislações 
germanicas não eram igualmente rigorosas. 

Assim segundo as leis burgundias (XIV§ 1.0 ) e Alemanicas (LVII) 
as filhas cediam o passo a seus irmãos; mas na ausencia de irmãoS 
não erão afastadas pelos outros parentes masculinos. Segundo a lei 
sali ca as mulheres não eram excluídas senão da successão da ter?·a 
salica . E' provavel que a Igreja usasse cedo ele sua inOuencia, para 
fazer ampli ar o direito hereditario das mulheres. Por outro lado, 
com o anelar dos tempos a importancia relativa da terra dirninuío; 
scnLiu-se cada vez menos a nec~ssi cl a cle de regular a sorte eloS 
immoveis por modo diverso da fortuna mov ei; c . as mulh eres 
admittídas desde os tempos os mais remotos a tomar o seu quinhãO 
nesLa , puderam tarnbem pouco a pouco concorrer com seus irmãoS 
aos bens de raiz ela successão pa terna . 
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Foi em Fra nconia que esta evolução primeiro se operou do 
lll odo o mais assignalado; dep ois verificou-se nas cidades commer
ciantes, em Magdeburgo, ,Bremcn, Lubeck, onde desde o XIII secnlo 
as mulheres hP.rdam corno os homens . 

Segund0 o Sarlunspiegel (l. 17, § l ) ellas não podiam ainda 
Pretender senão a um dote de .bens movei s, Ge?·ade, quando haviam 
filhos ; não herdavam immoveis senEto em fa lta delles. O Ve?'me
k?·te?· Sacltenspzegel as colloca em pé de perfeita igualdade. O 
Sckmabcnspir,qeZ não reconhece nos filhos um direi to exclusivo senão 
aos bens patrimoniaes ( das 'IHEte?·Ziche Ansiedel ). Todos os outros 
bens, mo veis e immoveis partilham -se entre os filhos e as filhas . 

361. Qu ando não havia descendentes e a herança não podia caber, 
segundo a ordem natural, do pae aos ílihos , subia aos ascendentes. 
Aqui ainda os do sexo masculino gozavam de· um direito de prefe-
re · c • . ·nela ; a successao devolvia-s. ao pae e só no caso de morte do pae 
a miie . Depois du pae c da mãe vinham os irmãos e irmãs , ou para 
fallar com mais exactidiio, os irmãos, e em fa lta dos irmãos as irmãs. 
( Saclten,•p. , I , 17 § l,o) 

}!'. ora deste circulo estre itíssimo, não havia mais consideraçitO ao 
sexq a a herança era devolvida aos mais proximos pare'n tes, conforme 
OS t!'('S . . . . ' pnnc1p10s seguwtes: 

J .o O P<ll'C'Ut0sro m;ú proximo e ·(']ue o mais remoto; pois dizem 
os inrisc, •nsultos a!lPmâes, do mesmo modo que o sangue passa dos 
asc r: ndentes aos d~: sccnt!entes , assi m tambcm a fortuna tende a 
d oscrr dos ascendentPs pa ra os descendentes, logo qne h a descendrmtcs 
Para recol h el-a · 

2.o No me~mo parentesco , o parente mais proximo excll'e os 
outros ; 

3." No mesmo gráo , a partilha se faz pe?' c apita. (Saclunsp ., l , 3, 
§ 3. o) 

No sentido lato a palavra paren tesco abrange todos os parentes 
que têm um autor c0rnmum eotre os aotepassadqs directos do finado, 
todas as prssoas descendentes de um mesmo tron co. No sentido 
stricto designa especialmenLo o grupo de parentes descendentes dos 
mes mos avós , dos mesmos bisarós , dos mesmos tntaravós , etc., que 
0 

Gn &do e que concorrem á succcssão em falta uns dos outros, excl uindo 
0 

Parentesco prove nien te do avô o parentesco proveniente sórnento do 
Disa,·ô · . e ass1m por diante. 
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ComprehenJe-se depois disto qual o modo de calcular gráos proprio 
do Direito Germanico e em que di[ere do systema romano e Francez. 
Emquanto o Direito Romano e o francez contam quér subindo, 
quér descendo, em linha recta como em linha collateral, o nu
mero das gerações que separam duas pessoas, os Allemães só 
contam os gráos descendo e a partir do autor commum dessas 
duas pessoas ; especialmente em materia de successão, desde o autor 
commum até o herdeiro, pois os herdeiros não pod~m nunca entrar 
em concurrencia, senão quando pertencem ao mesmo parentesco e 
tem o milsmo autor commum. Assim, emqaanto em Homa o tio avô 
e o primo irmão estavão ambos no quartG gráo e poderiam concorrer, na 
Allemanha o primo irmão excluirá sempre o tio avó, porque pertenco 
a um parentesco mais proximo. 

Se taes são os princípios do Dirpito Germanico quanto á ordem 
das successões, não se encontram todavia por toda a parte em todo 
o seu rigor e pureza. Soffreram em muitas regiões profundas mo
dificações; como -vimos acontece que muitas -vezes os homens 
excluem as mulheres; alli os irmãos e irmãs germanos excluem os 
irmãos simplesmente uterinos ou consanguineos ; os parentes do lado 
paterno excluem os parentes do lado materno ; ou então, ao inverso, 
partilha-se a herança entre as duas linhas, segundo o antigo ada'gio 
costumeiro francez: Patc1'na JJatet"?JÍS, matc?·na mçr,te?·nü. Finalmente, 
restringe-se o direito de succeder a um certo gráo de parentesco, ao 
quarto, quinto, sexto ou setimo. 

362. Emquanto os Romanos consideravam a herança como um 
todo, como uma un iversalidade jurídica, os Allemãcs distinguiam cui
dadosamente entre ns elementos constitutivos do patrimonio do de~ 

funtu ; entre o Hee?'!Jenxete, isto é, o equipamento militar reservado 
ao mais proximo parente masculino e Ct;ja enumeração detalhada póde 
ler-se no Staàt?·cckt de Luneburgo (V. I,§ 3. 0 ); a Ge1·ade, isto é, 
os objectos moveis de uso das mulheres ( at·namenta 1nulieb?'ia }, os 
quaes, ao inverso, eram attribuidos em primeira linha ás Illbas c o 
E?·be, a successáo propriamente dita: moveis, immoveis, dividas 
acti-vas e passivas ; entre os moveis c os immovcis ; entre os allodiaes 
e os feudaes; e a devolução, de cada uma dessas especics de bens 
era sujeita a regras particulares. 

363. A theoria romana em virtude da qual reputa-se o defunto 
reviver na pessoa do hel'deiro, e o herdeiro continuar a pessoa do 
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defun to, ficou estranha ao velho Direito Germanico. Os Allemües pre
occupavam-se menos da pessoa do defunto do que da do herdeiro, 
que ~cgundo seus princípios, entrava no gozo do bem deixado, não 
por effcito de urna attribuicào mais ou menos bcnevola da parte do 
defunto, mas em virtude. de direito proprio. Conseguintemente o 
herdeiro em vez de se r pessoalmente obrigado pelas dilridas do de
funto, só respondia na proporção em que :>s proprios bens here
ditarios formavam o penhor dos credores : aLé a eoncurrencia de seu 
emolumento e nunca ztlt?·a vi?·es he?·eclita?·ias. Segundo o Espelho ela 
flaxonia o herdeiro não era mesmo obrigado a abandonar aos cre
dores senão os t eres moveis elo finado; recebia os immoveis livres e 
desembaraçados ele qualquer onus. Encontra-se ainda vestígios deste 
Principio nas regras sobre a transmissão dos feudos, fideicommissos, 
tnorgados. 

Devemos todavia acrescentar, que principalmente nas cidades mer
cantes, as exigencias elo credito pouco a poucw assignala ram aos 
credores uma situação menos desfavoravcl. 

364. O Di reito Tiomano, que fazia depender a aLtribuição de uma 
8!-!Ccessão ela boa vontade do testador devia admiLtir, por uma na
tura~ correlação, que sórnente torna':a-se realmente hcrdPiro aquelle 
que tinha aceitado o beneficio de sua institu ição. Na Allcmanha, pelo 
co ntrario, onde o Jwrdeiro succcclia de direito e em razão do paren
tesco, e.ra inuLil esperar sua aceitação. EnconLramos ptlr isso ahi a 
Velha rnaxirna francezn: o morto apprehenele o vi vo . ( j)[O?'t?ts saisit 
'l!i'IJ!~?n, lJe?· Toclte e?·bt den Lebendigen) maxima tanto menos perigosa 
quanto segundo acima dissemos, o herdeiro não se rcsponsabilisava 
Pelas dividas do finado senão aLé a concorrente heranca. Demais, 
tinha o direito de repudiar a herança; não era f'o? ·çaclo .a aceita i-a. 

Eis aqui nlgumas das consequcncins desses princípios : 

] .o Pelo proprio facto da morte do individuo, o seu mais 
Ptoxirno parente tomava-se immcdiaLamente seu herdeiro, quando 
lhesrno' ainda não houvesse sido informado elo obito. Nilo havia 
lte?'eclitas J. d . . ' cl. . 2cens, nem a ttw t&e?'e ztatzs. 

2.o Quaodo o herdeiro mais proximo vinha a morrer depois 
do autor ela heranca, mas an tos de ter sabido ela morte deste ul-
timo o b • , d. . . , s en3 que herdara de pleno Irello passavam a se us pro-
Prto 1 · 8 1erde1ros com a sua for tuna pessoal. 
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3. o O herdeiro t inha a faculdade de repudi ar a herança, mas 
emqunnto não usava della era reputado herdei ro e tratado como 
tal. Muitas vezes havia um prazo além do qual elle não po dia mais 
repud ial -a. 

4.0 O herdeiro t ir!ha a npprr.h er.srw juríd ica nii o stíme ntc no sen
tido de cuntinuar a posse do fi nado , mas no senti do de ter di reito 
como o finado teria em vida de reclam ar u posse devida ao seu 
autor. 

Demais, os herdeiros consnnguin eos eram os unicos as;i m in
ves tidos , os lcgatarios ou herdeiros tes tamentarios n<i o o eram. 

5." Os di rei tos her dita rias dos interessados se ach nvam , por
tanto, fl ~ados e limitados immrcliatamente drpois da morte do auto r 
da herança . !\Ias nno se procedia immecliatnm r. nt . áparti1ha de seus bens. 
Ge!·alm en te deixava-se passar um mez, dunmte o qual os herdeiros 
podiam to mar medidas co nservadoras , mas deviam em respeito 
á mcmoria do fi nado, abster-se de pwticar ac tos de propric· 
ta rios . 

A viuva .fl cavJ á fr ente da casa, os crindos não orão despe
didos c os credo res dcriam esperar a expiração do prazo p(lra faze r 
val er col.ão as suas pret.enções . 

Qn nnto á partilha mesmo, era en tão o mais velho elos her
deiros quem fazia os quin hões, c o m3is moço quem csr,>lhia, ou 
a mn11H?r qu ero pa rLilhava. OuLras vezes fazia -se intervi r a sorte. 

3G5. Se be m fosse a devolução das successões regulada do modo 
muilo rigoroso, não se achava pOt" isso o floaclo absolutamente pri
vado ela facul dacl n de deixa r uma pa rte de seus bens a uma pessoa 
ele sua rscolha. Quanto 110s irnmoYe is podia em sua virla conferir 
a um l.rr·ce iro um direi to rral, valioso d~'p oi s ela mol'lc, por via 
de ' cc ss~o ju ridic~, saln1 a op posição el os hcnJco iros naturaes quando 
se real isassc. Quan to aos moveis , que niio eram transmissíveis por 
via ele cessão juridica , era pn'ciso que o dondor dclles se despo
jasse immediatam onte em provei to rlo doado. Applicava-so a vel ha 
maxima cosLumei ra : " Dar c reter não vale >>. 

De ou tra parte, o herdci t·o podia renun ci ar peraoLe ' a justiça 
no exe rcício eventual de srus direi tos succcssorjos ; era o que acan
tecia prin cipalm enLo, quando t inha recebido o seu quinhão em vida, 
so·b a fórma de dote. Do direito negativo resultante para o finado 
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desta renuncia, não houve senão um passo a dar, para reconhecer
lhe tambem de alguma sorte, o direito positivo de d•ispôr de seus 
bens, quando os herdei ros não lhe punham obstaculo. O primeiro 
U~o que foi feito desse direito positivo se encontra em ma
teria do convencões matrimoniaes e sob a fórma de estipulacão 
denominada l ucro~ de sobreviveTicia (gains de szwvic) . • 

366. Quanto aos testamentos propriamente ditos eram quasi des
conhecidos na Allemanha e só muito lentamente se introduziram 
nos costumes e na legislação, po is corria como proverbio - Gott, 
nicltt de?' 1/iensck macltt die /.l1·ben ( Deos e não o hom r.m faz os 
herd ei ros). Foi no começo a Igt·eja quem contribuiu mais para 
modifi ca r a antiga regra germanica, favorecendo as fundações e 
as disposições testamentarias em seu proveito, ou segundo o eu
Phernismo &coito, para a salvação da alma do doador ou de seus 
Parentes . 

Mais tarde os Hohenstnufen hevendo expressamente concedido ao 
clero o direito de fazer tes tamentos , generalisou-se o uso de disp~r 
de uma parte de seus bens por neto de ultima vontade, e dos 
si tnpl es Soelgerro thc (disposições pias) passo u- se insensivelmente 
aos Jegados propriamente ditos ( Gemrochte ). Nào foi que os cpÇ 
turues tivessem inopi nadamente mudado ao ponto de substituir-se a li
berdade de tes tar dos Romanos ao ant1rro rirror do Direito Germa-. D o 

llico. Os testadores acharam-se ainda muito emharacados; não pu-
deram, tanto como no passado, dispôr de seus imm;vcis por outra 
fórma que nito fosse a via regular da cessito jurídica, mas admit
ltu-se que em mataria do moveis não eram obrigados a despojar-se 
~tnmediatamente do objccto dado, quando manisfestavnm a sua ui-
1111U vontade na fúrma prescripta; islo é, pcrnntc o senhor ou 
P~:>rante o ndvogado do convento OLl perante o magistrado nas ci
dades • 

. O papel que desempenhavam essas autoridades não era um pape 
~IIUplcsm eutc passivo. Quando julgayam que a disposição po dia pre
JUdi car direitos hcreditarios respeitaveis, tinham a faculdade de recusar 
0 

se u assentimento e os interessados podiam fazer opposiçüo, quér 
no momento da declaracfio do testndor CJ Uér depois de sua morte. s o ' 

1 
em _se prender a uma cruota fixa, sem reconhecer em proYcito dos 

lerdetros uma legitima no sentido rigoroso da l)a]avra, a autoridade 



252 O I.IVRO DAS CONVEl'(ÇÕES CONSULARES 

competente reduzia a liberalidade á concorrente quantia do que lhe 
parecia equitativo deixar á família. 

O Gemmcltte(ou Geschmft como tambcm se chamava) não comportava 
instituição de herdeiro, fóra do caso excepcional em que não havia 
herdei ro natttral. Consistia em legados de c0usa.s moveis na maior 
parte dos casos. 

367. Antes de chegar a p~rmittir que o testador instituísse her
deiro, reconheceu-se o direito de desberdar seus herdeiros naturaes 
ou pelo menos aquelles, a respeito dos quaes ti I ' esse mo ti vos 
graves de mostrar-se rigoroso c com reserva do direito dos outros 
herdeiros innocentes. 

Encontra-se sobre este assumpto no Espcllto de S7!aúia os mesmos 
princípios consagrados na novella 115 de JusLiniano. 

~ 

Da successão legitima no direito moderno 

DOS REllDEIROS mi GERAL 

368. O principio fundamental do Direito G.ermani co em materia de 
successão é ainda hoje, crue todo o direito hereditario decorre essen~ 
cialmon te dos laços de parentesco, dos laços de sangue e que os 
parentes devem ser chamarlos a recolher uma successão na ordem de 
proximidade. Em outros termos, a successão é essencialmente 
legitima, é um direito de famí lia; e o seu caracter proprio serí:1 
falseado designando-a sob a expressão romana, corno se a llisposiçftO 
por tes tamento formasse a regra e a successão legitima a excepção. 
Na Allemanha é o inverso. 

36\J. Os filhos naturaes est.ão hoje grralmenbe co1lucados na situação 
que os imp eradores romanos crearam para os filhos proveni entes não 
ele justas nupcias , mas de um concubinato. Em r elaç~\0 a sLJa mãe 
são absolutamente assemelhados a fllllos legí timos ; o são igualmente 
as vozes em relação aos parentes de sua mãe ( Soleure, Gri sões, 
Buviera , Zuricb, Saxonia) . Mas na Alle'manha e na Suissa como em 
França, não se lhes reconhece em relaçào a seu pae a qualidade de 
ke?·dei?·os, que presuppõe antes de tudo uma flliação legitima; não 
tem direito senão a alimentos o.u enLão são classificados entre os 
succcssores irregulares. Ainda assim varios Codigos os privam de · 
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to~o o direito á success_üo paterna, quando concorrem com desceu~ 
dentes legítimos. n 

Quanto aos filhos nascidos depois de esponsacs (B?·azttkinde?·), a. 
maior parto dos Codigos Allemües os collgcarn debaixo do ponto ele 
Vista dos direitos hered itarios na mesma linha, qlle os filhos legitimas, 
o que se explica pela importancia capital dada no Direito Germanico á 

lJ?·omessa de casamento; seguindo~se a cobabitação a semelhante pro
messa era i·eputado legitimo e cousummava de al gu ma sorte a unii'to 
resolvida en bre as partes. ( Conf. o Cod. de Zurich .303.) 

370. O Direito modero o fiel a um pnncipio admittido na Allemanha 
e na Saissa de tempos immcmoriaes, colloca o esposo sobrrwivl'nte 
nüo entre os herdeiros irregulares, mas entre os herdeiros, e mesmo 
entre os herdeiros mais favorer:idos, ora concede-lhe uma parto em 
Plena propriedade, ora em usofmcto mais ou menos lato e um dil:nito 
de preferencia sol5re certos objectos da successão. Segundo varias 
Codigos mesmo o conjllge goza mesmo de uma l'eserva. 

DO MODO DE PAllTILHA DAS SUCCESSÕES 

371. O principio romano da igualdade das partilhas entre des
cendentes masculinos e femininos acabou por supplantar na Allemanha 
0 dà preemincncia dos primeiros, como expuzcmos no n. 360. Foi a 
Principio adaptado entre os bm·guezes e nas cidades onde as fortunas 
são essencialmente moveis; acabou por s!H-o igualmente entre os 
nobres e camponezes quanto a transmissão de immoveis. 

Não é duvidoso C[lle a igualdade da partilha conforme não só mente ao 
Direito de J ustiniano, mas ainda as nossas doutrinas religiosas e phi
losopbicas se recommenda por argumentos muito serias. No entretanto, 
existe entre os dous sexos uma desigllaldade natural, uma differença 
de aptidão e de forças que se não póde deixar de reconhecer e de que 
:tnuitas legislações germanicas, mesmo muito adiantadas não jt1lgaram 
dever fazer abstracção completa ; attrihuem aos fi lhos que em definitiva 

(•) Landrecht do Palatinado, III, 5; Coa. Maa;im., bavar III, 12 § 3.o 
n. 11; Cocl. autr. 7M; Cocl. do reino de Sax.1874, 2019 e segllill tes; Cod. 
de Zur. 1939, 1941 ; Cocl. dos Grisões 69, 489; Cod. Soleure 545 e seguintes 
úonf. com o Cod. Napoleão 756 e em sentido inteiramente differente 
com o Ood. Italiano 743 e seguintes. 
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continuam a família e supportam os mais pesados encargos ora um 
dirl\ito de prefercncia sobre os immovcis ( Soleure, Zuricb, Argovia ), 
ora um quinhão mais avultado. (•) 

372. Os princípios ela representação e partilha pe?' slt'1'jJIJtn estão 
hoje uni.versalmente adaptados. Está igualmente acQito, que · os filhos 
que receberam de seus paes uma doação entre vi vos, tendo em vista 
estabelecer-se, nem por isso deixam de tomar parte na successão dos 
doadores, sob a condição unica de trazer á massa o que receberaOl 
entre vivos; podem, se o preferem, conservar a doaçã.o, nos limites, 
porém, da quotü disponível, mas com o encargo de renunciar ú 
snccessão. (*') 

Sómente na Allemanha a obrigação de conferir existe neste caso, 
não para toda a sorte de liberalidades feitas pelo finado a um de 
seus successores, mas especial c exclusivam ente para as sommas que 
.he houver entregue para casar-se 'ou qualquer outro estabelccimenLO· 
( Hei?'(ttltS!J1tt, A1tSstat1tng. ) 

373. Se bem o Imperador Fn,derico I se houvesse já pronunciado 
no anno de 11'7'i em fa1·or da introdurção da ordem das successõcs 
do Direito H.omano, quando · não h a descendentes, ficou em vigor 
a ordem do parentesco peculiar ao Direito Germanico até nossos dias 
em um grande numero de paizes, principalmente em Hamburgo 
( Stad1· I li, 3, 12) em Luc~rna ( 4.01, 408) no cantão dos Grisões 
( 4.90) em Zurich (1928) nu Austria ( 73] ) , etc. Em falta de descendentes 
do defunto, os quaes formam o primeiro parentesco, a successãO 
cabe primeiro ao pac e á müe e a seus descendentes ( 2. 0 parentesco) ; 
depois, em falta de parentes dessa linha ( Cod. austr. 751) aos 
irmãos do pae e da mãe e aos descententes desses irmãos ( 3.' 
parentesco) ; depois, em falta de parentes dessa categoria aos bisavóS 
e a sens descendentes (4. 0 parentesco) e assim por diante, o mais 

(*) Foi este systema que prevaleceu principalmente no Codigo d~ 
zurich depois de uma long.a discussão e pelos m0tivos que o redactor da lél, 
Blunhschli, expõe clara c eloquentemente no seu Commental'io (EdaJzlte1' 

ad § 1902.) Entre esses moti1os ha alguns muito plausíveis, sobre~uclO 
quando a desigualdade dos quinhões é moderada; em Zurich os man · 
cebos t êm cinco partes, emquanto as moças só têm qualto. 

(•*) Schwabensp., 128; Stadr, de Bmuswich 34; Cod. austr. 788; Cod· 
real da Saxonia 235·4 e 2371; Cod. do cantão elos Grisões 488; Cod. de 
Zilrieh i9ô'8 e S"eguin tQ·s, · · 
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das vezes até compmhender os taturavós e seus descendentes ( 6. 0 

Parentesco ). 

Em outros paizes da Allem(lnha, pelo contt·aril'l, adaptou-se desde 
0 XV seculo 11 ordem de classes introduzida pelo Direito Rom ano. 
( Cod. real da Saxonia, 2026 ; Cod. da Arg. 876; Cod. de Berna, 

618; Cod. áe Soleure 538. ) 

374. Varias legislações modernas, levando em conta o facto de 
Provir a fortuna do finado ao mesmo tempo d8 lado patern~ e materno, 
sendo no emtanto impossível estabelecer a separação, segundo a pro
Cede:ncia entre os objectos que a constituem, estipulam que essa fortuna 
se dividirá em duas partes, uma para os parentes do lado paterno, 
outra para os parentes elo lado materno (Coei. da Austria 738, '743) 
é O que se chama o systema da (ente. ( * ) Habitualmente essa pllrtilha 
ern dous montas 6 limitada aos dous ou trcs primcit·os parentescos; 
nlém desses, o párente mais proximo recolhe toda a herança ou pelo 
])]enos a partilha se fa:.: 2m· capita, sem respeito á linha. (Coei. de 
Zurich 1937.) 

No mesm@ parentesco, a partilha s a~ faz pe1· cazJita; os succes
sores collocados no mesmo gráo tomam cada um porção igual e 
excluem os parentes mais remotos. A representação não é geralmente 
admittida senão nos clous primeiros parentescos; quanto aos filhos 
ou irmãos elo finado e se us descendentes, a partilha se faz pe1· sti?'jJ erJZ . 

Quanto ao parentescó mnis remoto, cinge-se á regra stricta. O Codigo 
Napoleão limita tambem o beneficio de representação. (742, 743, Landr. 
bavar. lll, 12, 6; Coei. real •la Sax. 20:10, 2035, 2041. ) 

DOS PACTOS SUCCilSSO I\10 5 

375. O Direito Romano prohibia absolutamente os pact@S succcs
sorio~, porque via nelles ao mesmo t&mpo um ataque á liberdade 
de testar, que o cidadão romano devia conservar intacta até o dia 
de sua morte e uma especie de a,nimação contra a vida das partes 
contracta n tes. 

O Direito Germanica quo em principio regulava a devolução 
das heranr;<~s sem ter em consideração alguma a vontade do finado 
Dão Partilhou esses escrupulos ; e quando consentiu em deixar-lhe 

(~ )Vide o qire di-ssemo-s no. nota a pa-g. l9l sobi'e esse systcm'a. 
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alguma influencia na diELribuiçüo de sua successão não vio o mínimo 
inconveniente em fazer dclla o objccto de uma convenção synallagma
tica, tanto como de um acto unilateral. Essas convenções ÜTel'ogaTeis 
pareceram mesmo preferíveis em muitos casos, em qtw .Jw serios 
interesses a prover e a resguardar, como, por exemplo, em mataria 
de convenções matrimoniaes. I<oi o que as fez igualmente admit.Lir no 
Direito Francez para as disposições feitas por contracto de casamepLo. 

Infelizmente ós jurisconsultos Allemães dos ultimas seculos pro
curando subtrahir-se á influencia do Direito Romano foram muito mais 
longe. Estabele~ernm em principio, que é inuLil traçar para os pactos 
successorios outras regras de validade, que para q11aesquer outros 
contractos em ge.ral, principalmente de precisar os casos em que esses 
pactos são licitas ou illicitos em razão de sua natureza propria, ou 
de rodeal-os de certas formalidades protectoras. 

Essa theoria poderia ser perigosa se em falta da lei, os costumes 
e o bom senso do publico não ti,·essem posto limites a essa excessiva 
liberdade. Tambem não preYa]eceu uniformemente em todos os 
paizes allemües; na Austria, por exemplo, cln mesmo modo que el!l 
Frnnça, os pactos succcssorios não sito auLurisados senão entre con · 
jugos (o02) c na fórma de um testamento regular (1249). Na Saxonia, 
onde os pactos podem ser concluídos mesmo fóra desse caso especial, 
não são igual mente válidos senão sob a condiçào de serem passados 
em fórrna de um testamento jlldiciario . 

Os pactos successorios influem na ordem legitima das successõeS 
para confirmai-a ou invalidai-a. Uns tem por fim a instituição de 
herdeiros ou de legatarios (pactos affi?·;nativos , ou J.iOSitivos) outros 
a desberdação de pessoas que em falta de pacto, teriam alcançado 
a successão (pactos negativos) . 

376. Não se deve confundir os pactos succcssorios propriamente 
ditos com os contractos tendo por objecto a successno de terceiro. 
Estes ultimas contractos eram já admittidos pelo Direito Uomaoo 
e o são ainda no Direito Francez, emquanto se referem a uron 
successão aber ta . O Direito Allemão vai mais longe e os autorisa 
mesmo quando se trata de urna successão futura (contn~ Landr. do 
Palat. II, 26, § 3.•) rodeando-os todavia de certas garantias; assi!ll 
o terceiro cuja successão faz objecto de contracto eleve ser avisado 
e o contracto lavrado por tabellião. E' o mais das vezes entre 
irmãos e irmãs, que se fazem esses pactos sobre successões futuras, 
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e têm então geralmente por effeito fazer com que um ou outro 
dos co-herdeiros renuncie a seus direitos eventuaes, mediante certas 
vantagens concedidas immediatamente. 

DO CONTRACTO DE INSTITUIÇÃO DE HERDEIRO E~l !'ARTICULAR 

3'77. Designa-se pelo nome de contracto de instituição de her
deiro ou · de instituição contraetual ( E1·beinsetz2utgsvertrqg) um 
contracto pelo qual uma das partes se obriga para com outra a .deí
x~r-Jhe toda ou parte de sua herança. O herdeiro íns.titqid!> tem em 
Vrda do instituidor, um direito em espectativa, qQ.e se converte pqr 
lllorte deste ultimo em um direito hereditario. · 

Para que o contracto seja vãlido .é mister : l. o, que p instituidor 
goze de plena capacidade jurídica, da· capacidade de testa!.' e de coa . ., 
~ractar ( Landt·. p1'2,S. I, 12 § 618) ; 2.0 , que em razão de seu caracter 
~rrevogavel, que fâz com que as suas diversas elausulas duplamente 
;mportantes devam ser bem precisas, o contracto seja passadq d,e 

tma authentíca ou pelo menos sob a fórma exigicfa para, .a validad(;l 
08 testamentos. ( Ibid; § 621, C()d. de Zurich 2116.) 

b .. O caracter essencial da instituição contrartual é a :SUa ir~evo.ga., 
lltdat!e. O instituidor póde continuar a dispôr em vidll. lia sua for

tuna, como bem entender, ma~ não póde por um .aeto de ultim:a 
vo~tade causar prejuízo aos direitos garantirias ao instituído. Quando 
a Jnstituição só tem por objecto uma quota da fortuna do instituidor, 
nada impede que a restante se devolva quér aos herdeiros legítimos, 
~uér a um herdeiro testamentario. O instituído não goza do direito 
e accrescer. 

:p 0 instituído não é obrigado a aceit~r a successão e.m espectativa. 
óde repudial-a, ou aceital· a a beneficio de inventario. Questionou

se. se el!r. goza da apprehensão hereditaria ou se deve requerer a ím
mls -sao de posse. 

ll Esta ultima solucão foi a mais geralmeute adaptada na AUema~ha. 
ahi resulta princip~lmente que se o instituído fallece antes de haver 

addido · h ' · · d" · de a erança, não transmitte a seus proprws herdm~os o 1relto 
que se achava investido excepcão feita bem entend1do do caso 

em ' • ' . 
. que os filhos seJ·am expressa ou tacitamente substituto~ do pae 
lnsr 
• ltuido em primeiro gráo. (CO?~{. Cod. ~a.poleão 10821 que 1pe· 
·~m e que toda a instituição contractual feita no momento do casa-

. c. c.-17 
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mento em proveito de um dos conjugos, é feita « em proveito dos 

filhos e descendentes que provenham do casamento».) 

A instituicão contractual nüo póde de modo algum prejudicar os 
direitos dos h~rdeiros á reserva. Assiste-lhes o direito do atacai-a 
sempro que affecta'r-lhes a legitima e fazel-a reduzir á quota dispo
nivc!. (Co n(. Cod. austr. 125-t)· 

A superveniencia de filhos posterior á instituição contractual não 
é considerada na A.llemanha uma causa de revogação , mas expõe 0 

instituído a uma acção de reducção, se o contracto a!Iecta o cruinhãO 
dos filhos. Em França, admitte-se geralmente ao contrario, que a 
instituição contractual é rcvogavel pela superveniencia dos filhos. 

37.8. Assim corno um tes tador póde instituir por acto de ultima 
vontade um herdeiro ou lcga ta"rios particulares , assim tambem existe 
na Allcrnanba a par da ins ti tuição ,contrn cLual propriamente dita, u!11 
contrac.Lo inte?' vivos e causa mo?'l is conhecido pelo nome de Vc1'
mwchtnissvc?'i?'a(J , em virtude do qual o insti tu ido r compromcttc-se 
a não dispôr em testamento em preJ uízo do instituído de um obj ecto 
determinado comprehendido no seu patrimonio, a deixar-lhe, por 
exemplo, o usofructo de toda ou de parte de sua fortuna. 

Esse contracto está sujeito ás mesmas regras da instituição con
tractual e apresenta caracteres e effeitos analogos. 

o contra cto d e renu:n.c!.a e~n. p a rti cular 

3~·9. O contracto de renuncia ( E?·bve?·zickt) é um contrac:to passado 
entre o herdeiro n;! tural e seu autor em Yirtude do qual o primeit:~ 
renuncia de bom grado a todos os seus direitos eventuacs . Era Ja 
usado na idade média quando filhos recebiam entre vivos o seu ' 
quinhüo proporcional nn fortuna de seus paes. ( Sachensp, I, 13, § z.•, 
SchmabenstJ, 144. ) Mais tarde manteve-se em varias paizes, prin
cipalmente entre as famílias soberanas c as famílias nobres, afiJ'll 
de evitar o parccllamento excessivo dos domínios patrirooniaes e 
impedir que cahindo no quinhão de uma filha sahissem da família. 
As filhas são obrigadas qu ando se casam, n renunciar mediante u!ll 
dote uma vez p·ago, a todo. o dire ito sobre a heranca paterna r. materna· 

A instituição não pertence aliás exclusivamente ao Direito PubliCO· 
O contracto do renuncia entra no numero dos pactos successorioS 
autorisados pelas legislações civis, qLtíl admittem esse modo de 
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dispôr; é formalmente reconhecido e regulamentado pelo Land?'ªcht 
bavaro (III, 11) pelo Co digo de Zurich ( 2131) e pelo Co digo 
Saxonio (2560 ). . · 

380 . A renuncia póde ter por objecto toda a successão ou parte 
della, do mesmo modo que, ao inverso, uma instituição contractual 
Póde affec.tar a totalidade ou uma parte do patrimonio do insti·· 
tuidor. Ella póde mesmo referir-se a certos objectos isolados, espe
cialmente ·determinados, como, por exemplo, um domínio patrimonial. 

Por outra parte, póde ser absoluta ou simplesmente condicional. 
Assim ha liberdade de não renunciar a seus direitos se nüo em 
Proveito de certos herdeiros designados de antemão, reservando-se 
fazel-os valer em falta dos ditos herdeiros. Assim ainda succede 
muitas vezes que as filhas nüo renunciam a se~s direitos heredi
tarios senão no ,caso de deixar o pae herdeiros de sexo masculino. 

A renuncia tem a rrincipio um effeito negativo. Tem porventura 
aléni disso a forca de eonferir direitos positivos aos herdeiros em 
favor dos quaes. foi feita? A renuncia não se realisa sempr'~ e 
necessariamente em proveito de urn outro herdeiro; as partes podem 
tambem não ter tido por fim senào assegurar ao de cujtts uma 
liberdade illimitada. 

Em geral, porém, o fim de semelhantes contractos é assegurar 
toda a successão a otttros herdeiros e nesse caso convem distinguir: 
ou esses herdeiros intervem no contracto ou não intervem. 
. Se não intervem ni'to adquirem direito algum á parte do renun

Ciante; só aproveitam indirecta~entc da renuncia e em virtude de 
seus direitos hereditarios pessoaes. Se intervem, o contracto de 
renunciu envolve na realidade uma instituicão contractual em seu 
Proveito, c podem invocar os direitos resultantes para elles desse 
Ultimo contracto. 

Está hoje admittido geralmente que a renuncia prende não sómente 
aquene que pessoalmente consentiu, mas ainda seus herdeiros, quando 
lDcsmo renunciassem á successüo, se se pretendessem com direito 
Pro · · PrJo para reclamar a sua parte do patrimonio do autor commum. 
0 

_fim de semelhantes arranjos de família seria falho se por um 
1~e10 indirecto, os herdeiros fossem admittidos a prevalecer-se dos 
~lreitos abdicados e o mais das vezes vendidos por seu autor. O 
· Odigo S.axonio dispõe todavia que a renuncia não alcança os her 
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de!ros do renunciante, senão quando isso fôr estipulado formalmente 
no acto ; e de outra parte quando a renuncia fôr anterior ao falle
cimento do de c~~j~ts , que provenha de um herdeiro necessario e 
que no momento da morte a successão seja vacante e a ponto de 
passar para o Estado, a renuncia é reputada nulla e sem effeito, 
a menos que esse caso tenha sido expressamente previsto. 

DGS PACTOS DE SUCCESSÃO RECIPROCA 

381. Uma outra instituição que se encontra frequentemente nos 
annaes das casas soberanas da Allemanha, porém, essencialmente 
do domínio do Direito P ublico é a denominada E?·bve?'01'itde?·mzg, 
pactos de successão reeiproca. Na idade média e até uma época 
.relativamente recente, succedeu muitas vezes que duas ou mais 
famílias fizessem um tratado, em vi!i\tade do qual no caso de extincgão 
total de uma dellas, todos os seus domínios deviam passar por 
direito hereditario ás outras em uma proporção determinada. Existe, 
por exemplo, um tratado dessa :aature.za datado do anno de 1614 entre 
as casas da Saxonia, de Brandeburgo e de Hesse. 

O Direito civil admitte aliãs tambem esses pactos recíprocos pria
cipalmente entre esposos. ( Cod. de Zurich 2116.) 

DOS PAC~OS SUCESSORIOS ENTRE COl'íWGES 

382. Os pactos successorios entre conjuges differem das convençõeS 
matrimoniaes propriamente ditas em regular não as relações dos 
esposos durante o casamento, mas os direitos do sobrevivente ã sue
cessão do premorto; differem dos testamentos recíprocos por sere01 
irrevogaveis; podetp. ser feitos quér pelos noivos em yista do casa~ 

menta ( Cod. J.11a!1Jim. bavar., I, 6, 29), quér pelos conjuges durante 
o matrimonio. A maior parte das legislações os sujeitam com razãO 
a certas condições de validade extrínseca. ( Cod. austr. 124.9). Demais, 
podem ter por objecto uma disposição quér a titulo universal, quér 
a titulo particular. 

Os pactos em 'Vista de casamento e no interesse reciproco doS 

esposos caducam, se feitos pelos noivos, não se segue o casamento 
( Hofdeer aust1·. d'e 25 de Junho de 1817 ), e se feitos pelos esposos 
o divorcio vem mais tarde quebrar o vinculo matrimonial. 
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Em principio os herdeiros reservatarios têm nesta, como em qual
quer outra materia, o direito de atacar as disposições que affectarem 
a sua legitima. Todavia esta regra geral comporta certas excepçÕes 
em razão da natureza especial das convenções matrimonia.es. Assim em 
certos paizes a superveniencia de filhos legítimos acarreta a nullidade 
do. pacto: Kinde1·zeugung b?·ickt Ekestift'lm[J . Em outros, pelo contrario, 
princtpalmente · naquelles em que domina o regimen da communhão 
de bens e onde se considera que o direito concedido ao conjuge sobre
vivente aproveita indirectamente a seus filhos, a superveniencia dest~s 
não traz nenhuma nullidade ao contracto. 
. O Co digo austríaco decide expressamente ( 1252 ), que se Q esposo 
lnstituido herdeiro morre primeiro, não tra:nsmitte a seus proprios 
successores nenhum dos direitos, que deviam decórrer do contracto 
ern si. De outro lado, um conjuge não póde privar-se absolutamente 
P.or contracto d; faculdade de testar. «Fica sempre reservada em 
Ylrtude da lei uma quarta parte para as livres disposições da ultima 
vontade e sobr~ a qual ní:lo póde haver nenhum onus. Se não dispõe 
dessa quarta parte, não é o herdeiro instituído contractualmente quem 
0
. recolhe, por· mais geraes que st>jam os termos da instituição, mas 

81tn os herdeiros legítimos n (1253). 

DAS SUCCESSÕES TESTA~1ENTARIAS 

383. Se bem tenham os Allemães chegado a reconhecer no d~ 
C!t}!ts o direito de modificar de alguma sorte por um acto de ultima 
~ontade a ordem de successão legitima, e hajam adaptado, quanto 
as. condições de validade dos testamentos, as regras tão precisas do 
Direito Romano, nem por isso deixa a successão legitima de formar 
entre elles a regra, sendo a successão testamentaria· a excepçãó. 
Etn outros termos, a devolucão das successões se faz segundo a 
O~dem legitima, em quanto não. fôr expressamente derogada por uma 
disposição testamentaria e a famosa maxima: Nemo p?'O parte testatus, 
PriJ Pa?·te intestatus decede?'e potest não tem applicaeão alguma no n· , . 

Ireito Germanico ; nada impede como o declaram expressamente 
~ Land?·ecltt prussiano (I , 12, 45) e o Codigo Austríaco ( 534), que 
e devolva uma successão, parte segundo as ultimas vontades do 

testador, parte segundo os pactos successorios que póde ter con
cluído . 
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Encontra-se ~om pequenas diiTerenças de fórma na maior parte 
das legislações allemães, os tres modos de testar reconhecidos pelo 
Codigo Francez: o testam ento authentico, o testamento mystico e o 
testament o olographo. Nellas concebe-se a noção do testamento do 

· mesmo modo, isto é, como um acto qúe encerrando as ultimas von
tades do testador, póde conter uma instituição de herdeiro, mas que 
póde tambem perfeitamente não conter senão disposições particu
lares. ( Stad1·. de Hamburgo, UI, l, 22.) O principio romano mantido 
pelos Codigos da Austria (553 ), de Berna (572 ), de Vaud ( 617 ), 
que a instituição do herdeiro é da essencia do testamento propria
mente dito, não foi mais admi'ttido nos Codigos recentes e por con
seguinte não se faz nelles mais a mesma distincção entre testa
mento e codicillo. (*) 

Essas duas especies de actos de ultima vontade podem indifl'eren
temente conter uma instituição de herdeiro ou simples legado a titulo 
particular e são sujeitos ás mesmas regras. 

DOS HERDEIROS NECESSARIOS 

384. Os testadores apesar da liberdade relativa. crue lhes foi con· 
cedida, acham -se na Allemanha encerrados em limites mais apertados 
do que o eram em Roma. O direito germanico reconhece h(;lrdeiros 
necessarios ( Nothe?·ben ), que tem direi to a uma certa quota do pa
trimonio do finado e não podem ser privados senlto nos casos de 
desherda ção expressamente previstos na lei. 

A lista dos herdeiros reservatarios e a importaneia da rPserva são 
diversamente :fixados segundo os paizes. 

Na Aústria as pessoas a quem o testador é obrigado por acto de 
. ultima vontade a attribuir uma partr. hereditaria são seus filhos e em sua 
falta os paes. Debaixo do nome de filhos estão cornprehendidos todos 
os d()sccndentes e sob o de paes os ascendentes. A reserva de cada 
filho se eleva á metade do que lhe caberia aô intestato; a dos ascen
dentes ao terço do que teriam recolhido na mesma hypothese. ( Cod· 
Austr . 762 - 5. ) 

(') Cocl. Sax,, 2063; Cod . de Zurich, 2076; Cod. c1e Soleu.re, 554; 

Cod. doe Grisões, 501. 
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Na Saxonia, a reserva cabe não sómentc aos descendentes e as
cendentes, mas tambem ao conjuge sobrevivente. Esta reserva. é fixarla 
Para os descendentes, se são cinco ou mais, na metade, e se são .quatro 
ou menos de quatro no terço do que rcce b ~r iam ((na auscncia de tes
tamento e de pacto successorio >> . A dos '1\SCAndentcs é como na Aus
tria do terço de seu quinhão aó ·intes~ato. Finalmente, a do conjugo 
Yaria, segundo a proximidade dos herdeiros com quem concone, da 
quarta parte á metade da successão. ( Cod. Sax. 2.564. ) 

No cantão de Soleure são as mesmas pessoas que têm direito a- uma 
reserva, mas a sua importancia é diversamente fixada. O testador que 
deixà descendentes só póde dispôr da quarta parte do seu patrimon!o 
( 566) ; os ascendentes podem reclamar a titulo de legitim.:t , a metad~ 
de seu quinhão ab intestato ( 570, interpretação da Lei de 29 de Januiro 
d~ l 85Q ). Finalmente, o testador póde por testamento ((privar o sett 
conjuge de todo o direito hercditario: 1. 0 , sobre os seus proprios bens; 
2.", sobre o ultimo terço dos acqucs t.os)) ( 571 ). o resto fórma uma 
reserva em proveito do .conjuge. 

Em geral os Codigos da Suissa allemã restringem ainda mais quo 
os da propria Allcmanha a faculdade de di spô r dcixaua ao testado r; 
diminuem a cifm da quot.:t dlspo nivel e augmcntam a li sta dos her
deiros necessarios. 

Sem fallar da legislação do cantiio d'Appenzcll, segundo a qual a 
quota disponível varia ele 2 a 5°/o e do de Glaris , onde foi elevada re
centemente ( 1874) por um voto popular do 4 a 15 °/o, encontmmos nos 
Codigos, em g~ral tão liberaes do cantiio de Zuri ch e dos G;·i~ões, di spo
sições ainda muito mais ri gorosas do que as que acabamos d1~ dar 
noticia. , 

Em Zurich, o testador se tem filhos, n4o póde dispô r senão de um 
decimo de sua fortuna em favor de estranhos (de um quinto se as 
disposições são em favor de um dos filhos); do quar to se deixa pae 
e mãe ; do terço se deixa irmãos ou irmãs ; d~ metade se deixa des
cendentes de irmãos ou iFmãs; dos dous terços se deixa avoengos; de 
~uatro quintos se deixa tios, tias ou primos irmãos. A reserva do con
Juge sobrevivente é fi xada em tres quartos do sua quota hercdi
taria (2027). 

Segundo o Codigo do3 Grisões, faz-so dist incção entre a fortuna 
Patrimonial e os acques tos . Se o testador deixa descendentes, póde 
dispôr de um decimo de uma e do terço de outra ; se deixa parente 
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do lado paterno ( pae, ma e, irmãos ou seus descendentes) respectiva
mente de um quinto e da metade; finalmente se deixa parentes do 
terceiro ou quarto parentesco,- pois o Codigo concede uma reserva 
até esses gráos afastados - de um terço de sua fortuna patrimonial a 
da totalidàde dos acquestos ( 509) . 

385. Alguns desses Codigos, como o da Austria, da Saxonia e de 
Zurich, ao mesmo tempo, que concedem em principio uma reserva a 
certos herdeiros, autorisam o testador a privai-os della expressamente 
por causas graves que enumeram. Essas causas são na Austria ('768) 
e em Zurich ( 2042) : I. o, haver deixado o testador soffrer necessi
dades; 2. 0, ter incorrido em pena infamante; 3.0, levar uma vida 
dissol\lta. O Codigo Saxonio ( 2515 ) não menciona essas duas causas, 
substitue-as pelo facto de ter attentado contra a vida do testador, ou 
intentado contra elle uma accusaçã,\'1 crime julgada calumniosa ou con
tractado casamento em desp r•~zo de uma opposição fundada de sua 
parte. Aliás, em geral, as causas de indignidade são motivos va
liosos de deslm·dação . (Cod . Austr ., '7'70.) 



OODJIGO CIVIL JP'RUS§IANO '~-

DAS SUCCESSÕES 

389. As sucessões se abrem pela morte natural. 
35 a 38. P resum e-se a morte de um individuo quando, ferido 

gravemente no exercito, não deu ~lle noticias suas um anno depois da 
assignatura da paz, ou quando a bordo de um navio que pereceu 
ern um naufragió, passaram-se tres annos sem noticias. 
. Fóra desses casos é preciso ou certidão de obito, ou uma sentença 
JUdiciaria para firmar a morte de uma pessoa, de quem se quer herdar. 

39. Se muitas pessoas morrem lle um mesmo acontecimento 
ou ao mesmo tempo, de modo a que não se possa r econhecer 
~ual morreu primeiro, não haverã presumpção de sobrevivencia para 

enhuma dellas. 

lO. - 12. E' preciso estar concebido para ser herdeiro. 
f 14. Os gemeos possuem iguaes direitos; se se trata, porém, <:l.e 
sa~er applicação do direito de primogenitura, tira-se á sorte para 
a er qual aquelle que deve gozar delle. 

8
. (*) O docligo da Prussia ( Landrecht), vulgarmente conhecido sob a de

P11~~ção ~e Oodigo Frederico, como o francez só e sêl-o pela de Co digo Na
d 0 eao fo1 trabalhado primitivamente pelo Jurisconsulto Cocceu de ordem e!: Fr:de~ico o Grande . A. morte de Oocceu fez suspender os traba:lhos da 
~ boraçao do Codigo até que reatados começou finalmente a ter execu
~ao em 1794 o Coàigo geral dos Estad~s àa P1•ussia. Este Codigo, diz 
d oelho da Rocha, obteve um applauso immenso, assim pela abundancia 
das dontrinas, como pelo mothodo e pela redacção concisa e terminante 
a~s artigos, inbeiramente despida elas apparencias ela legislação romana, 

nela quando delle são extrahidas as disposições. 
ent Servimo-nos da conhecida obra de Saint Joseph- Conco1·àance 
do re les C odes civils étrangers et le C ode Napoldon- para a traducção 

8 artigos concernentes a matel'ia do texto supra. 
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19. · Quando ha Ulhos bermaphroditas, os paes determinarão o 
sexo em que devem si! r educados. Quando elles a Ltingcm os dezoito 
annos, escolhem o sexo para regular seus direitos, ruas se ha de
pendencia de in Lcresscs de terceiros, pessoas habilitadas ser~ o 
judicialmen te chamadas para decidir. 

40. São indignos de succeder; 
Os criminosos de lesa magestade; 
Os desertores ; 
Os paes ou parentes que deixaram de fornecer alimentos 

áquelle a cuja successiio são chamados. 
As successões de1 ol l'em-se na ordem seguinte: 
1.0 Aos descendentes legítimos; 
2. 0 Aos ascendentes do primeiro gráo; 
3. 0 Aos irmãos germanos e a seus descendentes; 

4.0 Aos irmãos uterinos c consanguineos e a seus descendentes 
assim como aos ascendentes do primeiro gráo ; 

5. 0 Aos outros parentes. Em falta ue descendentes c de ascendentes 
do primeiro gráo, os fllhos de um casamento morganatico (isto é, 
da mão esquerda, no qual a mulher não goz<t do es tado civi l do 
marido) assim corno os filhos naturaes tomam parte na successão · 

Os ascendentes e descendontes recebem a denominaação de paes 
e de filhos. 

41. Parentes são aquelles que têm um tronco commum. 
42. - 43 . Alliados são os filhos ou parentes ào outro conjuge. 
49. Todo o herdeiro capaz de succeder pertencente a um grão 

mais proximo do finado exclue os parentes do grão seguinte. 
51. Os herdeiros do mesmo gráo succedcm todos igualmente, ~ 

menos que seus autorrs figurem sómente na quinta classe. 
59 -352 e 353. Não existe direito de representação. O direito 

de uma pessoa morta on renuncian te em uma linha passa ao interessado 
na mesma linha. 

A succcssão partilha-se pm· stz'?·pem. Póuc-se fazer pnrtc de muitas 
stirpes, a menos que se não lraLP da quinta classe. 

45. Existem tantos gráos quanlas forem ns gerações. 
318. Herda-se JW' stú·pem e lJC?' capita . 
489. Os paes do finado ou um delles succcdem no todo em falta de 

descendentes, e com exclusão de todos os collateraes. 
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36 - 39. Se nüo ha senüo irmãos, a partilha opera-se pe1· capita ; 
lUas se deixam descendeu tes faz-se então pe1· sti?-perrt. 

49:3. Em falta das tres ordens precedentes, a successão divide-se 
em duas partes iguaes : uma para os ascendentes al ém do primeiro · 
gráo e a outra para os irmnos uterinos ou, consanguineos e seus 
descenelen tes. · 

43. O ascendente mais pi·oxi mo exclue o mais remoto. Os col
latcraes não germanos partilham entre si a herança como os germanos. 

46. Se não existe herdei ro algum das ordens precedentes, os outros 
Parentes do finado são chamados á successüo segundo a proxinttdude 
do gráo. 

2. Não se faz nes ta classe distincção enLre os parentes germanos 
e Ós de leito di verso. 

63"/. Além dq sexto gráo, a conjugo sobrevivente e os filhos de 
casamento morganatico excl uem os outros parentes. 

657. O~ filhos naturaes não têm sobre a successflo de seu pae 
ou'tro direito senão o de reclamar o sustento e educacão até a idade 
de 14 annos. • 

Não têm direito algum hereditario quando o pae deixa filhos de 
casamento de miw direita ou de mão esLruerda. Se não existirem e 
Uào houver institui çi10 alguma tcstam entaria , a sexta parte da s~c
cessão pertenc"-lhu2, a justiflcarem reconhecimen to voluntario ou 
Pronunciado pela justiça; mas u pae não é obrigado a dar-lhes legitima 
alguma. 

656. Elles têm todos os direitos dos filhos legitimas sobre os 
bens da mãe, mas nEto sobre a successão de nenhum de seus avós. 
lleciprocamente a mãe herda de seu filho natural como de um filho 
legitimo. 

. 1027. A mulher que cohabitou com um homem tem direi to a uma 
IUd ornn isação, principalmente quando nasceram filhos desse concubi
nato. 

383 -386. Ha a faculdade de aceitar ou de repudiar uma sue
cessão durao te seis semanas, e quando se estú afastado mais de 40 
Ulllhas do domicilio do finado, tem-se t res mczes a datar do mo
mento em que houve conhecimento da abc rtt ,ra .da successão. 

4.60. O juiz deve pôr os sellos nos objectos dependentes de uma sue
cessão cujos herdeiros são desconhecidos ou estão ausentes ; mas esta 
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formalidade não tem nunca lugar, quando existe conjuge sobrevivente 
e presente. 

465. Se o herdeiro é desconhecido ou ignora-se o seu domicilio, o 
juiz deve nomear-lhe curador e avisai-o pelas folhas publicas. 

482. O herdeiro ao intestato é obrigado a affirmar sob juramento 
que não conhece parentes mais proximos do finado; o juiz prevenirá 
os outros parentes por annuncios nas folhas publicas, fixando-lhes um 
termo para se apresentarem. Se não se apresentarem no prazo :fixado 
ficarão obrigados por tudo quanto houver feito aquelle, a quem houver 
sido entregue a succcssão. 

115- 126. Cada herdeiro a titulo universal tem o direito de 
provocar a partilha sem embargo de qualquer prohibição. 

O testador póde no entanto ordenar a indivisão de quaesquer 'partes 
de sua successão. 

127. Os herdeiros respondem solidariamente aos credores pelas 
dividas da successão ; mas entre si não contribuem senão em razão 
de suas quotas. Os credores podem, portanto, dirigir-se a um só 
herdeiro ou a todos; exercendo os seus direitos em relação a um só 
não perdem a faculdade de faz~r uso delles em relação aos outros. 

137. Se os herdeiros, porém, fizeram pelas folhas publicas tres avi
sos da partilha, não serão obrigados senão cada um por sua parte e 
quinhão para com os credore&, que não se houverem apresentado em 
tempo util. 

147. Cada herdeiro póde exigir de seu co-herdeiro a prova de 
haver elle satisfeito os encargos de que f('Ji gravada a su1.1. parte. 

151. Emquanto o espolio está indiviso, os herdeiros não podelll 
propôr acção senão em commum para o pagamento do activo da sue· 
cessão. Depois da partilha o devedor póde exonerar-se para com aquel!e 
dos herdeiros que lhe apresentar o titulo creditorio. 

159. Si se apresentarem varios pretendentes a uma successão pro· 
ceder-se-ha ã nomeação de um curador até a decisão judiciaria. 

359. Sómente os dzscendenLes são obrigados a conferir o quere
ceberem em vida do ascendente. Os descendentes que não forem do 
primeiro gráo, trazem á successão o que seus paes receberam do fi
nado; partilham unicamente com seus irmãos o quo elles proprios 
receberam. 

384- 389. O testador póde dispensar a collação ou moderar a sua 
importancia, mas não póde exigir que seja feita em natura. 
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328-305. Os objectos sujeitos á collaçiio e considerados como 
adiantamentos, são : o dote das filhas, as doações causa mm·tis, o 
contra-dote, o preço de uma acquisiçiio de venda, as doações nupciaes 
e toda a especie de doações. 

30'7. Os juros de quantias ou os fructos dos objectos conferiveis não 
são nunca exigidos. 

308. Os adiantamentos promettidos por contracto são conside
rados divida da successão. 

309. Se varios filhos foram dotados, os menos favorecidos podem 
exigir uma compensação na successão. Se ella fôr insufficiente, os que 
houverem sido avantajados são excluídos da partilha. 

312. Os filhos estabelecidos pelo testador não são sujeitos a ne
nhuma collação para com ~eus irmãos . Não podem ser a isso obri
gados senão quando se trata de estabelecimento nos termos 'dos 
arts. 232 e 283. · 

315. Neste caso, porém, não pod!;'m ser obrigados senão a con~ 
ferir o terço do que receberam. 

Existem duas especies de substituição : 

. l.a A substit1dção comrmtm, isto é, aquella pela qual o testador 
Indica um segundo herdeiro ou um segundo legatario, para o caso de 
não poder ou não querer o primeiro aceitar. 

Q.~ A s~~bstituição j~~d·icia1·ia, que contém sempre virtualmente a 
substituição commum, e consiste em impôr a um herdeiro ou a um 
legatario o dever de deixar, sob certas condições, a successão ou o 
legado a um terceiro. 
. 538. Uma substituição em proveito de um herdeiro feita por um 
Individuo a seus filhos, sem progenitura na época do testamento, é 
nuua desde que lhes sobrevem descendencia posteriormente. 

3. Os irmiios não têm direito a exigir legitima. 
502. A parte da legitima dos ascendentes consiste na metade do 

que teriam herdado ao úztestato. 
392. A legitima dos descendentes é a terça parte do que teriam 

recebido ab intestato, se nlto houvesse senão um ou dous filhos, a 
lnetade, se houvesse tres ou quatro, e dous terços, quando ha maior 
nurnero. 

. 631. A l<.>gitima dos esposos é metade da que teriam recebido alJ
zr~testato. 
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Póde-se dispôr dos bens por causa de morte ou por contracto, 
por testamento ou por codicillo. 

Dispõe-se de uma succcssão inteira por testamento, c de algumas 
partes da successüo por codicillo. Pó de existia· codicillo sem testa
mento. 

9 - 10. Aquelle que pódc dispôr i?tle?' vi·vos pódc dispôr ca~tsa 
m01·tis, a menos que esteja privado dessa faculdade por um contracto 
de herança . 

11-15. A capacidade ou incapacidade do ies tador é fi xada FIO 

momento de testar. No cmLan to, se a incapacidade é resultado de um 
crime, essa causa é retroactiva ao testamento c o atrccta de nullidade. 
Um criminoso não póde testar, se inr.orreu na pe::1a de confisco. 

17- 19. As pessoas de idade de 18 annos podem validamente 
testar. O mesmo succede com as -1n ulhcrcs e filhos, que es Liio ainda 
debaixo do patt·io poder. De 14 a 18 annos, o íl lho não pó de testar 
senão verbalmente perante o tribunal, sem que haja necossidade de 
consentimento algum. 

23 - 24. A excepçüo de violencia c de do lo nüo pó de ser prod tt· 
zida contra um testamento judiciario, a menos de accusar-se ao mesm o 
tempo o Juiz. 

20. As pessoas que não estão senão transitoriamente privadas da 
razão podem tes tar durante os lucidos intervallo~ . 

27-34. Os prodigos não podem em prejuízo de seus herdeiros 
legues dispôr em testamento senão da metade de sua fortuna . Todavia, 
quando levantar-se a interdicção, qualquer disposição de ultima von
tade, se não foi revogada, recebe o seu eiieito, mesmo se o prodigo 
fallece sem deixar conjugo nem parentes até o sexto gríto. 

O testamento an terior ú deciaração de prodigalidade é válido, 
qttando foi feito antes do pedido de interdicção. 

36. Todos aquelles que podem adquirir bens no Estado tem igual
mente a capacidade de receber por testamento . 

43. Esta capacidade do lega ~ario ou do herdeiro é fi xada no roo· 
menta da abertura da successão. 

45 - 49. Pó de-se nomear um ou varios herdeiros a uma parte ou 
á totalidade da suecessãu; ~as, nào se póde confiar a terceiro a no· 
mcacão de herdei ro . 

66-82. Em geral, um testamento ou nm codicillo deve ser feito 
perante um tribu nal ou p:rantc wua commissão nomeada para 0558 
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eJieito. :Esta contmissão devo compor-se pelo menos de um Juiz ju
ramentado e de um escrivão igualmente juramentado, ou de dous 
homens probos com juramento prestado em falta de escrivüo. Esta 
eommissão é nomeada pelo presidente do tribunal. 

93. Nas cidades e aldeias onde não ha tribunal, o burgo-mestre 
assistido por dous cidadãos, e mesmo o cura ou um tabellião podem 
substituir o Juiz, se houver perigo em esperar a nomeação da com
missão, mas com a obrigaçilo de avisai-o incontinente. 

96 - 100. Póde-se tambem entregar o testamento sellado aos tri
bunaes, que entüo não tem outra pergunta a dirigir ao testador, senão 
para saber se o escreveu e assignou de proprio punho . O testador faz 
sempre com que o tribunal lhe dê um recibo em troca do deposito do 
testamento . 

113-115. Os cegos e aquellcs que niio podem ler ou escrever 
não podem testar senão de viva voz. o signal dos que não sabr.n:i 
escrever deve s~:·r atLestado por duas pessoas, que nilo forem lega
tarias nem parentes do J ui2. 

126. Si se quizer testar em língua estrangeira, requer-se a pre
sença de dous interpretes juramentados para traduzir para língua 
conhecida. Neste caso o testamento deve ser escripto rias duas línguas. 

133. SalYo o caso em que o testamento é depositado scllado, não 
se pó de deixar co usa alguma ao Juiz ou a alguma das testemunhas. 

139. A inobservancia de alguma das formalidades exigidas importa a 
nuUidade do testamento. O Juiz respondo civilmente por sua negli
gencia. 

O Juiz deve ainda observar as regras seguintes. A sua inobservancia 
Porém não importa a nu!! idade do te~tam c o to : 

142. O Juiz deYe certificar-se da identidade do testador e indicar 
no protocollo de que maneira averiguou essa identidade. 

145 -14.8 . Deve convencer-se por meio de algumas perguntas se 
0 tes tador está são de espírito, principahuente no caso de haver 
alguma ausencia mental, devendo então ser assistido por um perito. 

150. Se s orgauisação do acto houver sido interrompida por 
alguma circumstancia, a causa da interrupçüo deve ser consignada 
no testamento. 

151. O Juiz deve tambem indagar, se o testador tem o direito de 
dispor do sua fortuna, e principalmente de obstar a que faça qual
qual' declaração equivaca. 
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155. Deve evitar no corpo do testamento rasuras ou emendas. Se 
houver mudanças a efl:'ectuar, acrescental-as-ha no final do acto. 

158. Se a negligencia do Juiz em cousequencia da inobservancia 
das formalidades prescriptas pelos arts. 42 a 157 der lugar a processos, 
elle carregará com as custas assim como com a multa, em que in
correr por fraude contra as leis do sello; mas, o testamento não 
deixará por isso de ser vãlido. 

160. O primeiro dever de um Juiz é guardar religioso silencio 
sobre o a c to e seu conteúdo. 

161. Os legado~ não excedentes á vigesima parte da successão 
podem ser feitos por codicillos. Esses codicillos devem ser escriptos, 
datados e assignados do punho do testador. 

Póde-se tambem mandal-os escrever por um tabellião e uma tes· 
tem unha. 

163. No testamento judiciario o testador póde se reservar suppril-o 
por meio de codicillos extra-judiciarios; mas, pÓ de tambem renunciar 
a essa faculdade. 

Hl5. Se houver muitos codicillos desse genero, os legados reunidos 
de que dispuzerem, não podem exceder da vigesima parte de toda a 
successão. Se as disposições desses codicillos ultrupassurcm essa taxa , 
serão todas proporcionalmente reduzidas. 

1'72. Póde-se tambem de viva voz e perante tl:)stemunbas empe· 
nhar validamente o seu herdeiro a pagar legados até a importancia da 
vigesima parte àa herança. Estíl missão recebe o nvme de mandato. 

254. Se resultar dos termos do testamento que o testador teve in· 
tencão de transmittir a totalidade da successão a uma ou mais pessoas, 
os Í1 erdeiros ab intestato não podem reclamar parte alguma della, 
quando mesmo a disposição fosse omissa sobre algLimas partes ou 
dependencias da herança. 

255. Se o testador, porém, teve sómente intenção de dispor de 
partes determinadas da successão, o resto perter.ce aos herdeiros na
turaes, quando mesmo o testador houvesse dado aos instituídos a 
qualificação de herdeiros. Não serão, em todo o caso, considel'ados 
senão como legatarios em relação aos herdeiros ab intestato. 

259. A disposição em virtude da qual um herdeiro só é instituído 
para um tempo limitado, ou a contar de uma época determinada, é 
equiparada a uma substituição fidei-commissaria. 
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261. Os herdeiros instituídos sem attribuição fazem a partilha em 
partes iguaes. 

263. lVIas se a cousa legada é determinada, o instituído relativa
mente a esse objecto é considerado legatario. 

264- 266. Se : o proprio testador fez a partilha entre seus her
deiros e nfto esgotou os bens da suc~:essão, o excedente será partilhado 
entre os herdeiros conforme a instituicão · se não forem herdeiros a ti
tulo universal fa zem a partilha em q~inhões iguaes. Quanto aos le
gatarios não participam de!la . 

268-269. Se o testador fixou a parte de um ou de varios her
deiros e não houver determinado a dos outros, estes dividem o 
resto da succes~ão em partes iguaes. 

Se o testador fixando as quotas esgotou a successão, de modo a não 
restar nada mais para os outros herdeiros, as quotas dos primeiros 
serão propo:·cionalmentc reduzidas, de modo ·que cada um dos her
deiros esquecidos tenha uma parte igual á mais fraca das assignadas 
n? testamento ; tudo isso depois da reducção dos legados e das le
gttirnas. 

277. No caso de não aceitacão de uma institui cão testamentaria, de
Volve-se a suocessão aos herd~iros ab intestato .; mas, nem por isso 
d . 01Xam de ser entregues os legados. 

~81. Se um dos herdeiros recusa aceitar a successào, a sua parte 
accresce aos ouLros herdeiros ern proporção de seus direitos ; os 
Sótnente legatarios não aproveitam. 

286. Não se póde neste caso recusar o accrescimo e conservar a 
sua Parte. 

557. A instituiç1to de testamenteiro participa da natureza do man
doto. 

562. Como administrador tem de dar contas de sua gestão. 
A.s mulheres não podem ser nomeadas testamenteiras. 

a. a.~ 18 





GONVEI~GÃ.O ~OM A BELGIGA 
' 

Decretou. 9.023 (le 29 4:1e Setcm.bro de 1883 

Promulga a couvençito consular concluida entre o Brazil e a Belgica em 
30 de Setembro de 1882. 

rrenelo-se concluído e assign::tdo nest::t Cúrte aos :-lO dias elo 
lllcz de Setembro elo an'no proximo passado uma convenção con
sular entre o Bra.zil e a Belgic::t, c tendo sido c~sa oonvençfLo 
11.1 utuamentc ratificada, trocando-se as ratificações em 4 elo cor
l'ente mcz de -Setembro, Hei por bem que seja ol1servada c cum
pl'id::t tão inteiramente como nella se contém. 

Francisco ele Carvalho Soares Brandão, elo :Meu Conselho, 
Senador elo Imperio, Ministro e Secretario ele Estodo dos N e- . 
gocios Estrangeiros, ossim o tenha entcncli.do c faça executar . 
Palacio elo Rio de Janeiro em 20 ele Setembro ele 1883, 52.• 

da Indepcnclencia c elo Imperio. 

Com a rubrica ele Sua JYiagestade o ImpenJ.dor. - F. de G. 
Som·es B?'Ctndão. 

Nós, D . Pedro II, Imperador Constittlüional c Defensor Per· 
Petuo elo Brazil, etc. : 

Fazemos Sl'Lber a todos os que a presente carta ele approva
S!ão, confirmação c ratificação virem, que aos 30 dias elo mez ele 

Setembro de 1882 se concluiu e assignou nesta Côrte, entre n6s 

e S. M. o Rei dos Belgas, pelos respectivos plcuipotcnciarios 
qac se ach::wam muu.ic1os elos competentes plenos I oc1eres uma 

conveu9ão consular
1 

cujo teor 6 o seguinte : 
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CONVENÇÃO CONSULAR ENTnE O BRAZIL E A BELGICA 

S. M. o Imperador do Brazil e S. lVI. o Rei dos Belgas, am
mados do desejo de determinar com toda a extensão e clareza 
possíveis os direitos, privilegias e immunidades recíprocos elos 
respectivos agentes consulares, bem como as suas funcções e 
obrigações nos dous paizes1 resolveram celebrar uma convenção 
consular, '3 .para esse fim. nomearam seus plenipotenciarios, a 
saber: 

'S. M. o Imperador êto Brazil a S. Ex. o Sr. LOl{renço Ca
valcanti ele Albuquerque, do seu conselho, ministro e secretario 
de estado dos negocios estrangeiros e deputado á asscmbléa 
geral; 

E S. M. o Rei dos Belgas o Sr. Frederico Hoor:ickx, o:fficial 
da 01·dem de S. I"eopoldo, grande o:ffiéial da ordem da Corôa 
da Rotnania, commendaclor das ordens ele S. Mauricio e S. La
zaro da Italia, da Corôa ele Ferro da Austria c ela Guaclelupe do 
Mexico, etc., etc., seu ministro residente jt111to a S. M. o Impe
rador do Brazil ; 

Os quae·s, depois de trocarem seus plenos poderes que forarn 
achados em boa e devida f6rma, convieram nos artigos se
guintes: 

Art. I. • Cada uma das altas partes contractantes consente em 
admittir consules geraes, consules, vice-consules e agentes con
sulares da outra em todos os seus portos, cidades e lugares, 
excepto nas localidades onde não seja conveniente o estabeleci
mento de taes agentes. 

Esta reserva, porém, não serú. applicada a uma das altas . 
partes contractantes sem o ser igualmente a qualquer outra 
potencia. 

Art. 2.0 Os consules ger:tes, consules, vice-consules e agenteS 
consulares de cada uma das duaf:l altas partes contractantes go· 
zarão reciprocamente nos Estados da outra de toclos os privile
gias, isenções e immunidades de que goza..m os agentes da. 
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mesma categoria e qualidade ela nação mai~ favorecida. Os 
ditos agentes, antes ele serem ac1mittic1os ao exercício de suas 
funcções e ao gozo elas immuniclades que lhes competem, deve· 
rão exhibir uma carta patente e segundo a f6rma estabelecida 
pelas leis dos respectivos paizes. O governo de cada uma c1as 
altas partes contractantes lhes expedir/i, gratis o exeq~tat~w ne
cessario para aquelle exercício, e, á vista deste ~:locumento, go
zarão elos direitos, prerogativas e iPlJ:llUTJiclaqes cm1ceç1ic1as pela 
presente convenção. 

Art. ;::.o Os consules gePaes, cpnsulElS, vice-cQnstlles e agentes 
consulares, cidadãos do Estado que os houver nomeado, ficarão 
isentos de prisão preventiva, excepto pelos actos que a legisla
ção penal elo ~razil qualifica de crimes ina:fiançaveis (graves) e 
a cla··.Belgica ele crimes ; serão isentos elo alistamento militar, e 
de todo serviço no exercito regular de terra ou de mar,. como 
na guarda nacional ou cívica ou na milícia ; 13erão igualmente 
isentos ele quaesquer contribuições directas iJ:llpostas por conta 
do Estado das províncias, communas ou :pJ.unicipios sobre as 
Pessoas, quér a titulo ele capitação, Otl pelo13 ben13 de sua pro
Priedade, salvo si taes contribuições fo1:em lançadas em razão 
da posse de immoveis, ou sobre os juros elo capital emprGgaclo 
no Estado onde os mesmos agentes desempenharem o seu cargo. 
Todavia, esta isenção não será applicavel aos consule;:; geraes, 
consules, vice-consules ou agentes consulares que exercerem 
Urna profissão, inclustria ou commercio, os quaes ficarão sujeitos 
ao pagamento das taxas devidas por qualquer outro estrangeiro 
nas mesmas condições. 

Quando uma das altas partes contractantes nomear para seu 
agente consular no terrítorio ela outra um subclíto desta, esse 
agente consular continuará a ser considerado como subdito da 
nação a que pertence, e ficará sujeit0 ás leis e regulamentos que 
reg ·a · em os nacionaes uo lugar ele S~la res1 enma, SCJ:ll qtl.(:l entre-
tanto semelhante obrigas:ão possa por f6rma alguma coarctf!.r o 
exe · · rc1c1o de suas funcções. 
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Art. 4.0 Quando a justiça de um dos dons paizes tiver ele 
receber a1gnma declaração judicial ou depoimento de um consul 
geral, consul, vice-consul ou agente consular que seja ciclaclü:o 
elo Estado qne o nomeon .e nfLo exerça algum commercio, con
viclal-o-ha por escripto a se lhe apresentar, c, em caso ele impe
climent.o, deverá pedir seu cle1 oimento por eseripto, ou ir á sua 
resiclencia ou chancellaria p:na obtel-o ele viva voz. 

O dito agente cleverú satisfazer esse pedido no mais c~uto 
prazo possível. 

Art. 5." Os consules geraes, consules, vice-consules c agentes 
consulares poderão collocar por cima da porta exterior da sua 
chancellaria as armas de sua Haçfio com as guinte inscripç::Lo : 
" Consulado geral, Con.·ulado, Vice-con .. ulaclo ou Agencia con
subr do Brazil ou da Belgica ",e ahi arvorar a respectiva ban-
deira. ' 

Poderão igualmente arvorar a b::1.ndcira nacion::1.l nos escale
res em que embarcarem para exercer :funcçõcs consulares. 

Art. 6. 0 As chanccllarias consulares seri:ío sempre inviola: 
vcis. As autoridades locaes nfio poderão invaclil-as sol) qunl
quer 1netexLo que seja, nem em caso algum, examinar on 
apprchender os papeis que nclla estiverem dcpositaclos. Em ue
uhum caso poc1errro as ditas chance11a1'ias servir de lngn.res de 
asylo, e se um agente consular 1'e achar envolvido em outros 
negocias, ser:Io t:rnardados scpar::tdamente os papeis referentes 
ao cousnbclo. 

Art. 7.0 Em caso ele morte, impedimen to ou ansenci:t doa 
consulcs gcracs, con nles, vice-consules c :1n·entcs consnbres os 
chanccllcre:; ou r;ccret;arior~, depois r1c notifi :v1o o seu carn.cLCl' 
oífieinl ao JPinisLro dos ncgoeios esLrangcit·os no Braúl orL na 
Delgica, serão de pleno (lireito aclJliÍttido:; a gerir interina· 
mente os negocias elo coiJsuhdo, c gozarão clurante essa gest~o 
temporaria ele toclos os direitos, prerogativas e immunidac1eS 
concec1i.c1os aos titulares. 

Art. 8." Os consules geraes c consules poclcrão nos casos por-
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mittidos pel::ts leis elo seu paiz, nomear, com approvação dos 

re,.pectivos governos, vice-consules e agentes consulares 11as 

cidades, porto~ c lugares comprehencliclos no seu districto. E sses 

agentes poclerrLo ser escolhidos inc1istinctamente entre os Brazi
lciros, os Belgas ou os cidftcl[Los ele outros pa izes. Serão munidos 

ele nmrt carti1-patente regular e gozaruo dos privilegias estipu
lados nesta convenção a f::tvor dos agentes elo serviço consular, 

ficando sujeitos ás excepçõcs estabelecidas nos arts .. 3.0 e 4." 

Art. 9.0 Os consules geracs, consules, vice-cousulcs e agentes 

consulares, ou aquellcs quo suas vezes fizerem, poderão dirig ir
se ás autoridades elo sou clistricto, e, em cftso ele necessidade, 

na falta de agcnt~ diplomatico de sua naçiLo, recorrer ao go· 
\Terno elo paiz em que exercerem suas fnncções IJ::tra reclamar 

contra qualque;· infracção elos tratados ou convenções existentes, 
ou contra os abusos ele que se queixem seus 11acionaes. 

Art. 10. Os consules ger:tes, consules, v ice-consules e agentes 

conrmlares terão o direito :ele receber na sua chancell:ll'ia, na sua 
casa particular, n:1 êlas partes, ou a bordo das embarcações, as 

declarações elos capitães e tri polações dos navios elo seu paiz, 
dos l)assageiros qne se achem a bordo e ele qualquer ontro cicla

clão ele sun. nação. Além disso, terão o direito de receber, de 

eon:formielaclc com as leis e regulamentos do seu pai r., nas suas 
chanccllarias on escriptorios, qnaesquer aetos convencionaes 
entre seus concichc1iLos c cic1 ac111os on outros lt:tbitantes do prtiz 

e1u. 'lue resíclire1~1, c mesmo entre cfitcs Hlt:m l;s, comtanto quo se 
l'Cfit·um a bcus rsi tnaclos ou a negocias q nc tcn ham de ser trftta
elos no terri.tori.o da nação a que pertencer o consul ou n.gcnto 

perante o qual forem passados. 

Os tmsl::tclo.~ elos ditos actos, c os clocnme!ltos ofTiciacs (lo 

qnn.lqner espccie, quér em originn.l, ou por cópia ou trnr1ncçi.io, 
dcvichmento legalisados pelos con~nles geraes, coJlsule~, vicc
consules ou agentes consul:wes, e mnniclos elo respec tivo sello 

oflicial, :far::í.o fé per.ante qualquer tribunal do Brazil ou da Bcl
gica. 
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Art. ll. Os consules geraes, consnlcs, vice-c0nsules c agentes 
consulares respectivo , serão exclusivamente encarregados ele 
manter a ordem interior a bordo elos navios ele commercio de 
sua nação, e serão os unicos competentes para. conhecer elo tochs 
as desavenças que tiverem sobrevindo no mar on que sobre· 
vierem nos portos entre os c::tpiLães, os officiaes c os homens ela 
tripolação, por qualquer moti,·o quo seja, especialmente as que 
disserem respeito ao aj uste dos salarios e á execução elas obri
gações rcciprocmnento consentidas. As antoriclacles locaes nfLo 
voclerão intervir nessas clesavençafl, salvo se forem ele natureza 
tal que perturbem a tranqu1lliclade c a ordem publica em terra 
ou no porto, ou se pcs, o a elo paiz on estranha á t ri polação 
nellas se achar envol viela. 

Em todos os ontros casos as referidas antoriclacles se limi
tarão a prestar aos consules c vicc-consules ou agentes constl
lares todo auxilio, se este fôr requisitado, para fazer prender e 
encarcerar qualquer i nc1ivic1uo inscripto no rol ela equipagem, 
tochs as vezes que por algum motivo os ditos agentes o jul
garem conveniente. 

Art. 12. Os consules gcraes, consulcs, vicc-consnles c 
agentes consulares poderão :fn.zer prenaer os o-fficiacs, mari
nheiros e outras pessoas pertencentes, por qualquer t itulo que 
seja, á tripolação elos navios ele guerra ou merc::mtcs ele sua. 
nação, que forem culpados ou accusaclos ele terem desertado 

dos c1itos navios, c reenviai-os para bordo ou para seus pai~es. 

Para este fim elles se dirigirão por cscripto ás autoridades 

locaes competentes elos respectivos paizes, peclindo a entreg:~o 
desses desertores, c justificando pela exhibição los registros 
do navio ou do rol da equipagem, ou por outros documentos 
officiaes, que os homens reclamados faziam parte da dita. 
tripolação . 

.A' vista deste pedido, assim justificado, a entrega elos 
descrtoi·cs nüo lhos po lor6. sor recusada, salvo se Jic~r de· 
vidamente provada que no momento ela sua inscrÍ}JÇão no rol 
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da equipagem eram cidadãos elo paiz onde a extradição fôr 
reclamada. Dar-se-lhes-ha todo auxilio e protecção para a 
busca c captura dos ditos desertores, que serii:o detidos e con
servados nas caclúas do paiz a pedido e 6. custa dos con
sules at6 que estes agentes achem occa.sião de os fazer partir. 
Se comtndo essa occasião não se apresentar no prazo ele tres 
lllezes, a contar do dia da prisão, os desertores serão postos em 
liberdade e não poderão mais ser presos pela mesma causa. 

Se o desertor tiver commettido algum clelicto, e o tribunal 
competente para conhecer da causa, reclamar e exercer o seu 
direito, a entrega será adiada até que a sentença do mesmo 

. tribunal haja sido proferida e executada. 

Art. 1!3. Nã~o hn.vendo estipulações em contrario entro os 
armadores, carregadores e segura.clores, todas as avarias sof
friclas no mar pelos navios dos dons lJaizes, qnér elles entrem 
'Voluntariamente no porto, ou po;: arribada forçada, serão re
guladas pelos consulcs geracs, consules, vice-consules ou agentes 
oonsnln.res dos paizes respectivos . 

. Se; entretanto, habitantes elo paiz ou cidadãos ele uma ter
ceira nação, forem int<>rossados nas ditas avarias, c as partes 
llão se p uderem entender amigavelmente, terão o direito de re
correr {L autoridade local competente. 

Art. 14. Todas as operaç~es relativas ao salvamento elos 
na'Vios brazil ciros naufragad~s nas costas da Belgica e dos 
navios belgns naufragados nas costas elo Brazil, serão dirigidas 
Pelos consnles geracs, consules e vice-consules elos c1ous paizes, 
0

' at6 á sua chegada, pclof! agentes consulares respectivos 
em. qualquer parte onde existirem agencias ; nos lugares e 
Portos o J - • • ·a d l · noc lHLO existem agencias, as auton a es ocacs, em-
quanto 1 · J • • 

1 c~perarem pela chegada do consu em CUJO mstncto 
lonvor . J f . J , • d. occorriCtO o nau Tagw, e que CLevera ser unme Iata-
lU.eutc informado, tomarão todas as medidas necessarias para 
a. 

Protec<;~ão dos inliviclnos e a conservação elos objectos nau
ft·agad os. 
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As a.ntoriclades locaes s6 terão ele intervir para. manter a 
ordem, garantir os interesses dos salvados, se forem estranhos 
ás tripolações naufragadas, e assegurar a execução das dispo
sições que se deverão observar para a entrada e a. sahicla das 
mercadorias sal v as. 

Fica cntcncliclo qne essas mercadorias não serão sujeitas a 
direito algum ele al.fanclega, excepto se forem aclmitticlas a 
consumo no paiz onde Retiver claclo o naufragio. 

A intervenção elas rtntoriclacles locacs nestes differeRtes 
casos não motivarú despezas ele qnalichde alguma., excepto 
aquellas a qne podem d:tr lugar as operações de s:üvamento e 
a conservação dos objetos sal Yrtclos, c ontras a que nas meslllas 
circumstancias estiverem. :-;njci tos os navios nacionacs. 

Art. 15. Em caso ele f::Lllccimento de snbdito brazileiro Jl:l 
Belgica ou ele subclito belga no Brazil, se não houver herdeiro 
conhecido ou presente ou executor tcstamentario instituído pelo 
falleciclo, as autoridades locaes competentes informarão clest::L 
circnmstancia os COllSnles ou agentes consulares da nação a <1118 

tiver pertencido o finado, afim de que a rcspecti va commn
nicação possa ser feita (ts partes interess:tchs. (83) 

(83) Em virtude da disposição supra que parece ter sido tomada 
para modelo de fllturas convencões no tocante a materia de sue
cessões, visto como a recente Con.veoção com a llepublica do Paragun)' 
a consagra ipsis vc?·bis no art. 33, o funccionario co nsulnr, na hypothcsc 
de não existi r herdeiro conhecido ou presen te ou tes tamenwi ros 
instituídos pelo fall eci dll , exe rce simplesmente o papel de administrador 
dos bens do espolio no interesse dos herdeiros ou credores, ausentes ou 
menores até que se achem representados. 

Não sendo liquidanlü, cslú o consul inhihido de di spor do cspaiio, 
vendendo bens moveis, títulos, etc., como autorisavam as antigas c~o
vcnções c aindt~ as subsisten tcs com a llalia, França, o Imperio Allcnlao, 
ele., que mais ou menos cingi ram-se ao typo da Convenção Portuguez~ 
de 1876, Adslr.icto ás funcções de mero administrador o conserl'ado 
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Os consules geraes, consnles, vice-consulcs ou agentes con
sulares terão o direito de praticar por si mesmos, ou por meio 

ele delegados, todos os actos uecessarios para a conservação e 
administraçü.o da herança, no interesse dos herdeiros ou cre
dores, ausentes ou menores, até que se achem represt3ntados. 

Art. 16. A presente convenção fic:>rá em vigor por espaço 

ele cinco annos, a contar ' ela troca das ratificações, a qnal se 

lll'ocec1ení no R io de Janeiro logo que fôr possível. No caso 
0111 que nenhuma das partes houver notificado, doze mezes 
antes de :findar o dito prazo de cinco annos, a sua intençlío 

ele lllÍO renovar esta convençlío, continuará ella em vigor por 
111::tis um anno, e assim por diante, de anuo em anuo, até á ex

Piração ele um anno, a contar do dia em que uma elas duas 
}lartes a tiver denunciado. 

Em f~ d.o que, os plenipotenciarios respectivos a assignaram 
e sellaram em c1uplic:Lta. 

dos ,bens arrecadados, desapparecerito as especialidades referentes ás 
ltquiclações perante o con sulado ou perante a autoridade judicial. 
. Esta conserva, no en:t11nto, se mpre o direito ele intervir quando exis
tirem herdeiros, conltPcitlos, presentes .o u testamenteiros. 

I-la, porém, ques tões quo o artigo nüo resolvo, co mo sejam, por 
ex01llplo, sobre a lei quo eleve regular a partilha entre os herdeiros 
do finado, e qu~nto ao pr:tzo para a decretação da vacancia . Parece 
que nüo tendo havido n.sl.ipttlação alguma, vigoram a respeito do uma 
~· onll'a os principias de Direito applicave is ú especie. Assim as dis
lncçõcs e ntre o~ bens move is e immoveís pura determinar a obser-
~'«nci·l d 1 · - d . ' o estatuto possoal ou do estatuto rea, ser,•truo segun o a 
0
Pinino mais geralmente aceita dos escriptores de Direito interna

Cionul, para applicar-se a lei do paiz a que pertence o finado ou aqnella 
Onde est . d I O . -avam s1Lua · os os seus )CUs. prazo para a vacancw. nao 
Podct·l\ d . d . d d -' etxar do ser sup [10mos o de um anno epo1s a arreca acuo 
la · ' ' ' • ' 
v p,so de tempo mais que sufficienLo para que os herdeiros, se os hou-t Lratem de fazer valer os seus direitos. ( Avs. ccrc. de lO e 18 
e Outubro de 1859. ) 
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Feita no Rio de Janeiro, aos 30 dias do mez de Setembro 
de 1882, 

(L. S.) L . Cavalcanti ele .Alb~tqum·q~te. 
(L. S.) JJirédé?·ic Hoo?·iclcx . 

E sendo-nos presente a mesma convenção, que :fica acima 
inserida, e bem visto, cousiderado e examinado por nós tudo 
quanto nella se contém, a approvamos, confirmamos e ratifi-

' camos, assim no todo, como em cada um de seus artigos e 
estipulações ; e pela presente a damos por :firme e valiosa para 
produzir o seu devido effeito ; promettendo em fé ele palavra 
imperial cumpril-a inviolavelmente e fazel-a cumprir e observar 
por qualquer modo que possa ser. 

Em testemunho e :firmeza elo que :fizemos passar a presente 
carta por nós assignada, sellacla com o sello elas armas do IJll
perio, e referenc1ada pela ministro c secretario de estado abaiJCO 
assignado. 

Dada no palacio do Rio de Janeiro, aos 11 dias do rocz de 
Agosto do anno do Nascimento de Nosso Senhor J csus Cbristo 
de 1883. - PEDRo, IMPERADOR, com Rubrica e Guarda. -]!'. 
de O. Soar·es Bmnclão. 

• 



GONVENOÃO GOM O PARAGUAY 
' 

DECRETO N. 8234- de 28 de Junho de 1884 

Promulga o tratado de amizade, commcrcio G naveg:;tção concluido 
entre o Brazil e a Republica do Paraguay em 7 de Junho de 1883. 

Tendo-se concluído e assignado na cidade de Assumpção 
aos 7 c1ias do mez de Junho do anuo proximo passado, um 
tratado de amizade, commercio e navegação entre o Brazü 
e a Rcpublica do Paragnay, e tendo sido esse tratado mu
tualnente ratificado trocando-se as ratificações em 28 de Maio 
~ c~rre:lte anuo, }lei por bem que seja observado e cumprido 
ao Intenaruente como nelle se contém. 

João da Matta Machado, elo Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos N egocios Estrangeires, assim o 
tenha entendido e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Junho de 1884, 

Ga.o da Independencia e do Imperio. 

Oom a rubrica de Sua Magestade o Imperador 

Dr. João da llfatta llfctcT~ado. 

~ós, D. Pedro II, por Graça de Deus e Unanime Accla
ll:Ja,.,-

:~ao dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Per-
Petuo do Brazil, etc. Fazemos saber a todos os que a presente 
carta d - :6. "fi - . d" e approvaçao, con· rmação e rat1 caçao vuem que no 

0

1
a 7 de Junho do corrente anno se concluiu e assignou 
a cidade de Assumpção, entre N6s e o Presidente da Re-
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publica elo Paraguay, pelos respectivos P lcnipotenciarios mn· 
niclos elos competentes plenos poderes, um tratado ele amizade, 
commercio e navegação elo teor seguinte: 

Tratado de amizacZe, C0?1WM?'cio e naveg·ação ent?·e o IinJ..?e?·io 
do B1·azil e a .RepttbZica do Pa?·agttety 

Sna Magestade o Imperador elo Brazil e S. Ex. o Pre· 
siclente ela Republica elo Paraguay, tendo concorelaclo cDl 
rever o tratado de amizade, commercio e navegação ele 1. 8 dt;l 
Janeiro de 1872 e o accôrdo de 30 ele Abril de 1874 (84) con· 
cernente a algumas de suas estipulações, resolveram substi· 
t uil-os por um tratado em que se façam as modificações e 
alterações convenientes, e para este fim nomearam seus pleni· 
potenciarios, a saber: 

Sua Magestade o Imperador do Brazil ao Bacharel Hen· 
rique ele Barros Cavalcanti ele Lacerda, :Moço F idalgo coDl 
exercício na Sua Imperial Ca:;a, Cavalleiro da Ordem da 
Rosa c da Ordem de Nosso Senhor Jesus Christo de Por· 
tugal, encarregado de Ncgocios interino na Rcpublica do 
Paraguay. 

S. Ex. o P re::Jidentc da Repul:>lica do Paraguay a S. E x. 0 

Sr. Dr. José Segundo Decoud, Minist.ro c Secretario de Esta elo 
na Repartição das Relações Exteriores ; 

Os guaes, depois ele trocarem os seus plenos poderes, 
que acharam em boa e devida f6rma, convieram nos artigos 
seguintes : 

Art. 1.0 Haverá paz perfeita, firme e inviolavel, c sin· 
cera amizade entre o Imperio do Brazil e a Republica elo 
Paraguay, assim como entre os c.ic1ac1ãos elos dous EstadoS, 
em todas as suas poss·~ssõcs e territorios, sem clistincção ele 

pessoas e lugares. 
Art. 2. 0 Todo favor especial, concedido por uma elas altas 

partes contracta~tes a qualquer Estado, tornar-se-ha comrou].)l 

(84) Vide a pag. 115. 
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á outra parte, immediata e gratuitamente si fôr grat uito, 

mediante a mesma compensação ou umn. equivalente si fôr 
conclicional ; 

Art. 3.0 Os cidadãos brazileiros e paraguayos poderão entrar 
reciproca e livremente com seus navios e carregamentos em 

todos os lngn.res, portos ou rios elo Paraguay e do Brazil que 

estão ou forem habilitados para o commcrcio estrangeiro. 
Os brazileiros 110 Pnr;;guay e os paragun.yos no Brazil gozarão 

a este respeito ela mesma liberdade e segurança de que gozarem 
os nacionaes. 

Art. 4. o Os cidadãos de um e outro Estado gozarão de 

inteira e perfeitn. libercln.de ele consciencia, e não poderão 

ser perseguidos nem inquietados por causa de suas crenças 
religios:ts emquanto se conformarem com as leis e usos res
pectivamente estabcleciclos nos clou.s paízes no que concerne 
á praticn. exterior de seus cultos. 

Teríio o dil'eito de enterrar seus mortos nos cemiterios de suas 
00lllmuuhões religiosas consagmclos 110 paiz, on uaquelles que 
designarem ou estabelecerem com o assentimento da auto

ridade competente, ou, em falta ele cemiterios, em outros 

lugar<!s convenientes c decentes, que deverão ser protegidos 
Contra qualquer profanação. 

Art. 5.0 Os cidadãos elas cluas altas partes coutractantes 
Poderão, do mesmo moclo que os nacionaes, entrar recipro

camente em qualquer parte dos territorios respectivos, nellcs 
r·esidir, viajar, negociar tanto por atacado como a. retalho; 

alugar c possuir as casas, armazens e lojas ele que precisarem, 

e~ectuar transportes ele mercadorias c dinheiro, receber con

srguações, assim do interior elo paiz com? elo exterior, sem 

que sejam em caso algum sujeitos a contribuições, quér geraes 
<J.Uér lo · b · -_ caes, nem a qun.esquer rmpo.tos ou o ngaçoes a que 
nao cst . . . . ·eJam ou não possam estar suJertos os 11acwnacs. 

Em suas veuc1as, compras trausacções c coutractos, terão 

plena. libel'(lade de estabelecer qnaesquer condições permitticlas 
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l)Or lei, c de fixar o preço elos effeitos, mercadorias ou outros 
objectos naturaes ou mauufacturados que sejam importados 
de paiz estrangeiro ou produzidos naquelle em que residirem, 
quér os vendam para o interior, quér o destinem á cxrortaçíio 
comtanto que se confórmem com as leis e regulamentos do paiz. 

·Poderão com igual libcrchde gerir os seus nego cios, apre
sentar nas alfandegas as snas proprias declarações ou recorrer 
á . assistencia de mandatarios, agentes, consignatarios, inter
pretes, ou de quem quizerem, tanto para a compra ou venda 
de seus bens, effeitos ou mercadorias, e outras transacções 
ou contractos, como para o carregamento e descarga ou ex
pediçü:o ' ele seus navios, comtanto que se conformem com 

• I 

as leis e regulamentos em vigor no paiz. 

':Cerão igualmente o d1reito ele exercer as mesmas fnncções 
quando lhes forem confiadas por seus compatriotas, por estran
geiros ou naeionaes, c em nenhum caso :ficarão suj-eitos a onus, 
taxas e impostos a qne não est ejam sujeitos os nacionaes. 

Art. 6 ." Os cidadãos de cada uma das altas par tes con· 
tractantes terão nos respectivos territorios o direito de adquirir 
e possuir bens moveis e immoveis, assim como de dispôr delles 
por compra, venda, doação, troca, casamento ou qualquer 
outro modo; e aquellcs que herdarem bens situados no oRtro 
Estado poderão sem obstaculo entrar, por si ou por outrem 
em seu lugar, na posse da paTte elos bens que- lhes tocar 
por testamento ou ab intestctto, na qualidade de herdeiros 
ou na ele legatarios, e terão a faculclade ele clispôr da herança 
ou legado como lhes aprouver, sem pagar outros nem maiores 
direitos do que aquelles a que em casos identicos estiverem 
sujeitos os nacionaes do petiz onde os bens forem situados. 

Art. 7." Os cidadãos das altas partes contractantes gozarão 
em um e outro Estado ela mais completa e constante pro
tecção quanto ás suas pe&'Soas c bens. 

Terão por conseguinte livre e facil accesso perante os 
tribunaes elo paiz para fazer valer ou defender seus direitos 
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t~m qualquer instancia e em toüos os g rúos de jurisdicção 
estabelecidos pelas leis, e para esse fim poderão empregar 
os advogados, procuradores otl agentes de qualquer especie 
que escolherem, e assistir ·ás ancliencias, debates e sen
tenças elos tribunaes nas cansas em que forem partes inte
ressadas, bem como lLS vistorias, exames e inquirições de 
testemunhas que tenham de verificar-se por occasião elos 
mesmos julgamentos, sempre qne as leis elos respectivos paizes 
permittam a publicidade daquelles actos. Em summn. ser[ o 
tratados a esse respeito sobre a base da mn.is perfeita igual
dade com os nacionaes. 

Art . 8.0 ÜB cidadãos brazileiros 110 Pal'agnay e rec ipro
cameutc os cidadãos p:uaguayos 110 Brazil serão isentos de 
todo e qualquer serviço pessoal, tanto nas forças de t erra 
e ele mar, como nas guardas e milícias nacionaes, e de todas e 
quaesquer contribuições extr:wrdinarias de guerra, empres
tiníos forçosos, angaria e requisições ou serviço militar de 
qnalquer genero . que seja. 

':rambc.m não pocler1ío em caso algum ser sujeitos por causa 
de f]eus bons moveis ou immoveis a ouus, taxa13 ou impostos 
a que não estejam · obrigados oR nacionaes. 

Art. 0.0 Sem prej nizo da estipulação contida no prece
dente artigo, os cidadãos ele qualquer das partes contractantes 
Poderão entrar livremente para o serviço militar da outra. 
Os set{s contractos ele alistamento deverão ser registrados 
ll.o respectivo consulado, e sem o cumprimento desta for
ll.l.aliclade não serão validos. 

Os consules on vice-consules respectivos uão deverão recusar 
0 registro daquelles contractos, uma vez que lhes conste 
qt\e o iucli vicluo que se contra.cton o fez livremente, e não 
é desertor das forças ele mar ou de tona elo paiz ele que 
6 cidadão. No caso porém de o recusarem, deverão declarar 
no contracto os motivos ela recusa e c1a.r clclles conhecimento 

c. o.- 1() 
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ao seu governo, afim de que possam ter lugar as reclamações 
de go.-erno a governo quando taes motivos não forem attendidos. 

Si depois de registrado o contracto, si vier a conhecer 
que o individuo alistado é desertor, deverá este ser entregue. 

Art. 10. Quando por extrema necessidade de guerra se 
dispnzer de alguma porção de gado vaccum ou cavallar per
tencente a cidadãos de qualquer das partes contract::mte , 
o chofe on o gvverno que o fizer entregará ao pro1Jrictario 
nesse mesmo acto um clocnm~nto, em que declare o numero 
e qualidade do que recebe, e á vista deste documento será 
elle devida e completamente indemnizado. 

Art. 11. Si (o que Deus não pernút.La) houver quebra 
de amizade entre as dnas a~tas partes contractantcs, será 
outorgado o prazo de seis mezes aos negociantes que resi
direm nas costas e nos portos de cada uma clellas, e o prazo 
de um anuo aos qne habitarem no interior, para arr;J.njarern 
sens negocias e clispo,rcm de seus bens ou transportal-os para 
onde quizerem . .Além disso ser-lhes-La dado nm s:\lvo-conclucto 
para que embarquem no porto que de ignarcm, comtanto 
que esse porto não esteja occupado ou sitiado pelo inimigo, 
c qne sua propria segtuança, ou a elo Estado, não se opponha 
a que sejam encaminhados para aqnelle porto. 

Neste ultimo caso serão dirigidos para onde fôr ron.is 

conveniente . 

•roaos os outros ciclaclitos, qne tiverem estabelecimentos 
fixos e permanentes para o exercício ele qualquer profjssuo 
ou industria, poderão conser-ml-os })ara esse fim sem qne 
sejam molestados, e terão o pleno gozo ele sua liberdacle pes
soal e cle su.n. propriedade emqn::mto se comportarem paci
ficamente. 

Em nenhum caso de guerra ou collisão entre as dna.s naçõeS 
as proprieàn.cles ou bens, qualquer que seja a sua natureza, elos 
cidadãos respectivos estarão sujeiLos a embargo ou seqnestl·o, 
nem a onus Oll imposições que níi:o sejnm exigidos dos na-
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cionaes. Outrosim não poderão ser sequestradn.s nem confis

cadas em seu prejuizo ::ts quantias qne lhes forem devidas por 
particulares, nem tambem os títulos de credito publico e acções 
de bancos ou sociedades que lhes pertençam. 

Art. 12. Não Rerão impostos outros nem maiores direitos 

sobre a importação legalmente feita na republica elo Paraguay, 

onde o commercio estrangeiro é ou vier a ser permitti lo, elos 
artigos provenientes do solo ou · cb industria elo Braúl, e reci

procamente não serão impostos outros nem ma,iores direitos 

sobre a importação, nos portos elo I mperio do Br::tzil, dos ar
tigos provenientes uo solo ou ela inclustria do Para.guay elo 

que os que são ou forem impostos sobre o .. mesmos artigos pro · 
Yenientes elo solo ou ela inclustria ela n::tção m:.~is favorecida. 

O mesmo 'principio será observado a respeito dos direitos 
de exportação e de transito. 

Oach uma elas altas partes contractltntes se obriga a não 
estabelecer prohibições na importação ele artigos p1·ovenientes 
do solo ou da indus tria ela outra, nem na exportação de artigos 
de commercio para essa outra parte, sal v o quando as mesmas 
pl·ohibições se estenclereru igualmente a qualquer outro Estado 
estrangeiro. 

Art. 18. Com o fi m ele aproveitarem os elementos especiacs, 

que para o desenvolvimento elo commercio e inà.ustria elos clo us 

ERtttclos o:fferecem as circumstancias da vizinhança ele seus 
territorios e ela facilidade das commmücações entre elles, 

~onvém as altas partes contracta,ntes em que sejam isentos ele 

todos e quaesqner direitos de importação os productos do solo 
e ela inclnstria elo Paragn::ty, que forem . .int roduzidos clirect::t

lllcllte na provincia de J\'bto Grosso pelos portos elo seu lit

toral, e pontos cb fronteira terrestre habilitados para o com

lU.ercio estrangeiro ; e reciprocamente os proclnetos do solo, e 

~a iudns tría ela província ele MaLo Grosso que forem introclu-
Ztdos a· . . · nectamente no Par:1gnay pelos portos do seu l!ttoral e 
Ponto d · f' . h b'l' ~ . · :~ ·-rontell'a tenestro a 1 ttaüos para o commerc1o es-
ttangeiro. 
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Para evitar que o commercio illicito se utilise das van· 
tagens a.a precedente estipulação, os consules e vice-consules 
de cada um dos Estados, na occasião de ::mthentioarem os. 
manifestos das emba.rcações que se destinarem aos r espectivos 
portos habilitados do outro, deverão certificar si os productos 
são e:ffectivamente do paiz que os exporta, c o mesmo farão, 
nos lugares onde não houver agente consular, as pessoas ou 
autoridades a quem incumbir authenticar os manifestos elas em· 
baroações que se destinarem aos portos habilitados do Pa
raguay ou da referida província. 

Art. 14. Os productos de toda especie, importados dire
ctamente nos portos do Brazil ou Paraguay pelos navios ele 
uma ou de outra potencia, p,odcrão ser despachados par::L 
consumo, transito, reexportação, on finalmente postos em de
posito á vontade de seus clonos on consignatq.rios, sem guc 
por isso fiquem sujeitos a outros ou maiores direitos de ar
mazenagem, verificação, fiscalisação ou ontros encargos ela 
da mesma natnreza, do que aquelles a qne estão ou estivermn 
sujeitas as me1·cadorias transportadas em navios nacionaes. 

Art. 15. As mercadorias de qualquer especie, que forero 
exportadas do Paraguay em navios brazileiros, ou do Bra:úl 
em navios paraguayos, não serão sujeitas a direitos e for
malidades de sahida diversos dos que forem impostos ás ex
portadas em navios nacionacs, e gozarão, debaixo de tuna 
ou de outra bandeira, de todos os premios, restituição ele 
direitos ou outros favores, que são ou forem. concecliclos ero 
cada um los clous paizes á navegação uacioual. 

Todavia, exceptua-se da estipulação precedente o que possa 
dizer respeito aos incentivos particulares de que a pesca na
cional é ou viet· a ser objecto em um e outro paiz. 

Art. 16. Os navios brazileiros que entrarem nos portos 
paraguayos ou delles sahirem, e os navios paraguayos na sua 
entrada ou sahida dos portos do Brazil, não estarão sujeitos 
a direitos de ancoragem, tonelagem, pilotagem, balisa, cáes' 
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quarentena, porto, pharoes ou outros que pesam sobre o casco 
ch embarcaçEío, diversos nem maiores do que aquelles a que 
forem sujeitos os navios da nação mais favorecida. 

Os direitos ele navegação, de tonelagem e outros que são 
percebidos na razão ela capacidade do n:wio serão cobrados, 
quanto aos nn.vios brazi.leiros nos portos elo Paraguay, segundo 
as dec larações enunciadas no manifesto ou out ros papeis de 
bordo; a mesma regra será observada quanto aos nàvios t)a
raguayos nos portos do Brazil. 

Os favores Otl franquezas que são objecto do presente 
artigo não se estendem á quota que pagam ou deverão pagar 
os navios em rn.zão do uso que fazem ou :fi7.erem dos molhes 
construidos, quér com em prezas particulares, quér pelo Estado; 
conseguintemente os navios de ambas as partes contraotantes 
ficarão sujeitos á.s condições on tarifas que bão ou forem fixadas 
pelos emprezarios ou pelo governo aos navios estrangeiros; 
gozarão sómente a este respeito das concessões outorgadas á 
nação mais favorecida . 

.Art. 17. As altas partes contractantes, desejando promover 
e facilitar ·a navegação a vapor entre os portos dos dons 
Paizes, quér directa, quór ele transito pelos rios Paràná e Pa
l'aguay concordam em conceder ás linhas ele vapores bra
zileiros ou paraguayos, que se emptegarem no serviço regular 
0 periodico de transportar passageiros e mercadorias entre 
seus respectivos portos, todos os favores, privilegids e fl'an
quezas que tenham outorgado ou venham a outorgar a ctualquer 
outra linha de navegação a vapor, e convem em ctne fiquem 
desde já garantidos aos vapore:s subvencionados peJo governo 
brazileiro, qne actualme11te navegam elo porto ele ]i[ontevicléo 
ao de Cuyabá com escala pelo de Assumpção, e o~ltros in
ternlediarios, os seguintes favores : 

1.• Serão dispensados ele dar entrada nas alfandegàs ou 
l'epartiçõcs fiscacs elos portos elo Patagttay em que toquem 
Para largar ou receber passageiros, uma vez que não tra-
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gam carga para esses portos, devendo a autoridade do lu
gar prestar-se a visital-os, desde o nascer do sol até ús 10 

hora:-; ch noite clnrante o estio, e até ás nove horas da 
noite durante o inverno, e, no acto ela visita a bordo, per
mittir o clesernbarque dos passageiros e de sua bagagem, 
c declarai-os desembaraçados para seguir viagem ; 

2." Nos portos para os quaes trouxerem carga &erão 
aclmittidos á immecliata descarga pelo seu manifesto, e a 
despacharem nova carga que hajam ele receber, sem ficarem 
sujeit"os á escala, t endo assim preferencia sobre quaesquer 
outros navios estrangeiros, e tambem em todas as demais 
franquezas que não sejam contrarias ás leis ela republica ; 

3.0 Ser-lhes-ha permitticlo ·ol serem visitados, finda a des
carga, com o resto dos sobresalentes a bordo, sem obriga
ção de depositai-os na alfandega ; 

4.0 Poderão sahir elos portos paraguayos a qualquer hora. 
do dia ou da noite, observados os regulamentos de poli
cia dos portos. 

Art. 18. Serão consideradas embarcações brazileiras nos 
portos elo Paragua.y c embarcações pn.raguayas nos portos 
do Braúl aqm~lhs que forem possuídas, tripolacl as, ' e lJa

vegaclas segundo as leis elos respectivos paizes. 
Art. 19. Os navios brazileiros no Paragnay, e recipro

camente os navios paraguayos no B raúl, poderão descarre
gar s6 mcnte uma parte do seu carregamento no primeiro 
porto em que entrarem, e depois dirig ir-se a outros portos 
do mesmo Estado com o resto para t1escarregal-o, sem pa
gar em cada um dos portos outros nem mais elevados 
direitos do que aquelles que pagariam os navios naciona.es 

em circ umstancias analogas ; o mesmo p:::incipio ser{L appli

cac1o ao commercio de escala clestinaclo a completar os 
carregamentos de retorno. 

Art. 20. As altas parte& contractantes concordam em que 
as disposições do presente tratado não sejam consideradas 
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applicaveis á navegação de cabotagem, ililto é, á que se 
e:ffectuar entro dons portos situados no tcrritorio ele nma 
dellas ; consegiuntemente esta navegação será regulada pe
las leis peculiares elos dons Estaclos. 

1'oclavia, si uma elas altas p:.utes contractantes, dero
gando os seus direitos de navegação relativos á cabotagem, 
conceder a uma terceira potencia o beneficio dessa nave
gação, a outra parte poderá recbmar o mesmo beneficio, 
gratuitamente si a concessão houver sido g ratnita, ou me
diante compensação equivalente si a concessão houver sido 
condicional. 

Art. 21. Em tudo qnanto diga respeito á. collocação dos 
navios, seu carregamento e descarga nos por tos, babias, 
enseadas e ancoradouros dos dons Estados ; ao uso dos ar
mazens publicas, balanças, guindastes e outros semelhantes 
mecani~mos, e em geral quanto a tochs as formalidades de 
ordem e de policia a que possam estar su jeitos os navios 
de commercio, suas tripolações e carregamentos, uão será 
concedido aos JJavios nacionaes, em cada um dos dons Es
tar1os, privilegio ou bvor algnm qne o não seja igualmente 
aos navios elo outro Estado, sendo a vontade elas altas par
tes contractantes que a esse respeito os navios brazileiros 
e paraguayos se;jam tratados sobre a base ela mais perfeita 
ignalclacle, g narc1 anc1o-se porém as excepções cstabeleeiclas 
no. presente tratado em relação aos vapores elos dons p n,i
zes que se empregarem em ser viço da navegaçli:o regular 
e periodica. 

Art. 22. Os navios pertencentes aos cidadãos ele uma elas 
partes contractantes, que naufragarem on forem arrojados ú 
costa elo outro Estado ou que, em con~cqnencin. de arribad:t 
forçada ou de avarias verifica r1as, entrarem nos portos ou 
tocarem nas costas do outro, n[o ficarão sujeitos a direito 
algum ele navegação, qualquer que seja a sua denrnuinação, 
salvo os direitos ele praticagem, pharoes e outros que repre-



296 O LIVRO DAS CONVENÇÕES CONSULARES 

sentarem snrviços prestados por inc1ustrias privadas, comtauto 
qne essec· n:wios não e:ffectuem operação ele commerc.io, quér 
carregando, qnér descarregando mercadorias. 

Poderão tr::msferir para bordo .ele outro navio ou depositar 
em terra, observadas as cautelas estabelecidas nas leis fiscaes 
dos respectivos paizcs, a totaliclacle ou parte do seu cn.rre
gamcnto para evitar a perda de suas mercadorias, sem que 
elelles se possam exigir outro's direitos além elos que provierem 
elo frete do navio, elo aluguel elos armazens e elo uso elos 
estaleiros publicas necessarios parn. elepositn.r as mercadorias 
e reparar as avarias elo navio. 

Para esse e:ffeito lhes serão concedidas todas as facilidades 
e protecção, assim eomo para sc1proverem ele viveres e ficarem 
habilitados a continuar rma viagem sem obstaculo on estorvo 
de qualidade alguma. 

A rt. 23. Ne11buma elas altas partes contractantes aclrnittirá 
em seus portos piratn.s ou ladrões de mar_, e ambas se obrigam 
a persegail-os por todos os meios a seu alcance, assim como 
os que forem convencidos ele cumplicidade desse crime ou 
accultarem os bens assim roubados. 

Os navios, mercadorias e e:ffeitos pertencentes aos cidadãos 
de uma das altas partes contractantes, que houverem ~;ido 

tomados dentro elos limites de sua j tu·isc1icçi1o ou no alto mar, 
e forem conduzidos ou encontrados nos portos, rios, enseadas 
ou bahias da dominayão ela outra, serão restituídos a se us 
proprietnrio8, procnraclores ou aos agentes dos respectivos 
governos, mediante pagamento 1névio, si fô r caso disso, das 
despezas de r epreza que forem determinadas pelos tribunaes 
competentes, e quando o direito ele propriedade houver sido 
provado perante ef;ses mesmos tribunaes, ficando entendido 
qnc a reclamação cleYerá ser feita dentro elo prazo de um 

anno pelas proprias parte. , sens procuradores ou pelos agentes 
dos respectivos governos. 

Art. 24. As altas partes cbntractante: convém em que 
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terão mutuamente o direito de estabelecer e manter consules 
geraes, consules, vice-consules e a.;ente~ consulares nas cidades, 
portos e antros lugares de seus respectivos territorios que 
estive1·em aber tos ao commercio estrangeiro e onde fôr auto
risada a residencia de taes agentes. 

Esses agentes, qualquer que se:ja a stut categoria, não 
poderão exercer snas funcções antes de apresentarem suas 
cartas patentes ou t itnlos de nomeação, e de oLterem o exe
q~tcotU?·, o q Ltal lhés sed. concedido g1·::~t u itamente na f6rma 
estabelecida nos respectivos paizes. 

Á vista do dito exequatu?', as autoridades administrativas 
e judiciarias do lugar de sua residencia os reconhecerão ,no 
exercício de suas fnncções consuln.res, c os farão gozar imme
diatamente das prerogati v as, privilegias e honras inherentes 
ao seu cargo no respectivo districto consular. 

As altas partes contractantes reservam-se o direito de re
cusar o seu exequatw· •ás cartas patentes ou títulos ele 
norneação consular, assim como ele retirar o que houver sido 
concedido ; mas convém ao mesni.o tempo, para que esse di
reito seja exercido sem perturbar as suas . relações ele boa 
harmonia, em darem-se conhecimento das razões qne tenham 
motivado í1. rccus:c ou a cessação elo exaquatu?'. 

Art. 25 . Os consnles geTaes, consules, vice-consules e 
agentes consnlares gozarão em ambos O!; pn.izes dos privi
legias, isenções c immnniclacles concediclos ou que forem con
cedidos no p:üz ele sua resiclcncia aos agentes consulares da 
nação mais f:worecida, c especialmente ch isenção dos alo
jamentos mi li t;ues e de todas as contribuições clirectas, trmto 
Pessoaes como de bens moveis e sumptuarias, salvo se taes 
agentes forem cichdãus do paiz onde residirem; ou si nellc 
Jlossuircm bens immoveis ou exercerem commercio ou qualquer 
hlclus1il'ia, porque nesses C<tsos ficarão snjeitos ás mesmas ta

Xas, encargos e ~ontribuições qnc os outros particulares. 
Estes agentes estarão em completa independencia das 
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autoridades locaes em tudo quanto disser respeito no exer· 
cicio de suas fnncções . 

Além disso, si forem c i 'ladãos do Estado que os hou
ver nomc~ado, goz::trão ela immunidacle pessoal, excepto pelos 
crimes que, ~egundo ::J.s leis dos paizeR, não admittem fiança ; 
e, sendo negouiantes, não lhes l)oderft. ser applicada a pena 
de prisão senão por factos de commercio, e em nenhum caso 
por divida proveniente el e causa civil. 

Nrro sendo cichdãos üo paiz em qne residirem c não 
excroemlo nelle commcrcio ou industria, não poderão ser 
obrigados a comparecer como testcmnnhas perante os tribn
naes elo pai:r. ele sn::t resic1encia : quanJo ::t jnstiçn. loc:l.l t iver 
11ecessidade ele receber clelles1 alguma informação jnTidica, 
deverá pcdil-a por escripto ou transportar-se ao seu domi
cilio para recebei-a ele viva voz. 

Poderão collocar por cima ela porta ela exterior de sua casa 
o escudo das armas de sua n::tçü:o com a seguinte inseri p
ção : " Consulado .rJe?'ctl ", " Consulado", " "Vice-consulado ", 
" Agencia Cons~tlcw ele . . . . .. ", e tambam poclerfio arvorar 
a bandeira nacional na casa commlar e nos escaleres que 
os tran~portarem nas agua.s t erritoriaes no desempenho ele 
snas funcções conformando-se quanto ao uso cle~tes signaes 
exteriores com as leis e estylos elo paiz ele sua r esiclencia. 

Art. 26. Em c:tso ele morte, impedimento on ansencia 
dos consnles geraes, consules, vice-consules on agentes con
sulares, o empregado consular mais graduado ela rcsiclencia 
consular será de direito admitticlo a gerir inte1'Í11amente os 
negocias elo estabelecimento consular, sem embaraço on ob

staculo por pmte das autoridades locacs, as quaes, pelo con
trario, llles prestar::Lo toclo o n,uxilio OL1 favor, c lhes ::t" 

seg urarão clnmnte a sna gestfLo o gozo de toclos os direitos pri
vilegias e immnnichcles estipn belos no presente tratado elll 
favor dos consnles e vice-consnles. 

Ar t. 27. Os archivos consulares serão inviolaveis, e as 



O LIVRO DAS CONVENÇÕES CONSULARES 29ll 

autoridades locaes não poderão, sob nenhum pretexto, de
vassar ou seqnestrar os papeis que delles :fizerem parte, e 
que sempre deverão estar completamente separados dos li
vros e ontros papeis relativos ao commercio ou á inclustria 
exercidos pelos consnles, vice-consules e agtmtes consulares 
respectivos. 

Em caso ele morte de um agente consular, sem sub
stituto designado para encarregar-se elo archivo, a ::mtoric1acle 
elo lugar procederá immecliatamcnte á ~ppos ição elos sellos 
no mesmo archivo, na presclJÇa, si fôr possív el, ele um agente 
consular de outra nação notoriamente amiga claquella a que 
pertencia o finado agente consular e ele dons cidadãos elo 
paiz elo con~nlaclo ou, na faltn. destes, ele duas outras pes
soas notavcis do lugar, os quaes uruzurão os seus sellos com 
os da sobredita autoridade. Destes actos lavrar-se-ha termo 
em duplicata, um elos quaes será enviado ao consul a que 

.fôr subordinada a agencia consular. 

Fica declarado qne a autofic1ar1e local, o a:gente con
sular da nação Rm i ga e as ontras pessons cktmudas, no ca8o 
elo paragra1 ho prcecdcnte, :1 pôr os eellos no n.rchivo, ele
verão absolutn.mC'ntc :c1Jsto;:-se ele examinar, ler ou ele qual
quer modo tomn.r conhecimento dos papeis, C!ocumentos e 
qualquer out rn. com;~ que faça parte elo dito archivo. 

Quando os · archi vofl houverem ele ser entregues ao ::tgente 
designado para subs:.it.u ir o únaclo, o levantamento dos sellos 
ser:í, feito em prcscn~:::t el a autoridade local e elas outras 
pesso:ts qne t i n;rem assisti elo á sua apposiç::to, si se acha
rem presentes no lugar. 

Art. 28. Os consules gentes, consnles, vice-consules e 
agentes consulares, poderão reclamar contra qualquer infracção 
elos trataclos existente!', dirigindo-se, pam esse fim, ús auto
l'idadcs do clistricto em que:: residirem, e recorrendo em caso 

de necessidade, ao governo elo Estado, por meio do agente 
diplomatico ou, na falta deste, clirectamente. 
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Art. 29. Todas as vezes que entre os proprietarios, 
armadores ou segtuadores não houver convenção especial 
para a liquidação cbs avarias que soffrerem os navios ou 
mercadorias em viagem para os portos de um elos elous 
Estados, serão essas avarias r eguladas pelos consules res
pectivos, os quaes tomarão conhecimento deJlas, si só inte
ressarem a indivíduos ele sua nação. 

Si outros habitantes elo paiz, onde os consules residi
r em, forem partes interessadas? caberá em todos os casos, 
a.os consules designar os peritos que tiverem de regtllar as 
avarias. A liquidação será feita amigavelmente, sob a cli
r ecção · elos consules, si os interessados nisso consentirem, e, 
no caso contrario, com intervenção da autoi'idade local com
petente. 

Art. 30. Em tudo quanto diga respeito á policia dos 
portos, ao canegamento e descarga dos navios e á segurança 
elas mercadorias, bens e effeitos, os cidadãos dos dous paizes 
serão reciprocamente sujeitos ás leis e regulamentos terri
toriaes. 

Os oonsules geraes, consules, viee-consules ou agentes 
co.usulares,' -serão exclusivamente encarregados ela manutenção 
da ordem interna a bordo elos navios mercantes ele sua 
nação, e decidirão todas e quaesquer contestações que so
brevierem entre o capitão, oiliciaes e individuas qne por 
qualquer titulo que seja estivcnnn comprehendiclos no rol 
da tripolaçfio, especialm~nto as que fo1·em relativas a sol· 
dadas e á execução elos ajustes mutuamente celebrados. 

As autorichcles locaes só poderão intervir quando as 
desordens occorriclas a bordo dos navios fo rem de tal na
tureza que pertUTbem a ctdem c a tranquillidacle publicas, 
em terra ou no porto, ou quando nellas estiverem em-ol
vida aJguma pessr,>a elo paiz ou estranha á tripolação. 

Em todos os demais casos as sobrec11tas autoriclacles se 
limitarão a prestar apoio efficaz aos agentes consulares, Sl 
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·estes o requisitarem para mandar prender e enviar para 
borclú ou conduzir provisoriamente á cadeia os incli vicluos 
iuscriptos no rol ela tripolação, que por qualquer motivo 
julgarem conveniente alli r ecwlher. 

Art. 31. Os consules geraes, consules, vice-consules ou 
agentes consulares poderão mandar prender e remetter ou para 
bordo ou para o se tl respectiv<!l paiz os marinheiros e todas 
as outras pessoas que fizerem regularmente parte da equi
pagem elos navios mercantes ele sua nação, que não sejam 
consic1erac1os como passageiros, e que tiverem desertado elos 
<li tos na vi os. 

Para este fim deverão dirigir-se por escripto ás auto
ridades locaes competentes, e justificar, pela exhibição elo 
registro elo 'navio e ela matricula da equipagem ou, si o 
navio já tiver partido, pela cópia authentica ele taes do
cumentos, que as pessoas reclamadas faziam parte ela equi
pagem. Em vista desta requisição assim justificada, não lhes 
Poderá ser negada a entrega de taes in di viduos. 

, Ser-lhes-ha, além disso, prestado todo o auxilio e assis
teucia para a busca e prisão dos ditos desertores, os quaes serão 
detidos nas cadeias elo paiz, a pedido e á custa dos con
sules, até que esses agentes achem occasião ele fazel-os partir. 

Esta detenção não poderá durar mais ele 60 dias, e, ele
corridos elles, será o encarcerado, mediante aviso prévio 
de tres dias, posto em liberclade, e não poderá ser novamente 
Preso pelo mesmo motivo. 

Comtudo, si o desertor houver commetticlo qualquer de
licto em terra, a sua entrega poderá ser sustada pela auto
ridade local, até que o tribunal profira sentença e tenha plena 
execução. 

As altas partes contractantes convém em que os mari
nheiro~ e outros indivíduos ela equipagem que forem cida
dãos do paiz onde occorrer a deserção, sejam exceptuaclas 
das estipulações elo presente artigo. 
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Art. 32. Quando um navio, pe"rtcncente ao govemo ou 
a cidadãos de uma das altas partes contractantes, naufragar 
ou der á costa no littoral da outra, as at<toridades locaes de
verão prevenir do occcniclo ao consul geral, consul, vice
consul ou agente consular do districto onde se der o sinistro 
ou daquelle que estiver mais proximo. 

Os consules geracs, consules, vice-consules ou agentes 
consulares dirigirão, por si ou pelos delegados que para tal 
fim nomearem, todas as operações relativas ao s:tlvamento elos 
navios de sua nação que naufragarem 011 derem á costa no 
littoral do paiz ele sua 1·esidencia. 

A intervenção das autoridades locaes s6 se poderá ve
rificar nos dons paizeK para facillitar aos referidos agentes con
sulares ou aos seus delegados os soccorros necessarios, manter 
a ordem, garantir os interesses elos salvadores, estranhos á 
equipagem e assegurar a execução elas leis especiaes elo es
tado que t enham de ser observadas para a entrada e sahicla 
das mercadorias salvadas, fiscalisação elos impostos respec
tivos e decisões das questões derivadas do sinistro, si nellas 
estiver interessado algum cidadão do paiz onde o consnl re
sidir. A intervenção elas ::mtoridades locae('nesses d ifforentes 
casos não pocl erá dar lugar a clespezas de qualquer especie, 
excepto as exigidas pelas operações do salvamento e pela 
conservação dos salvados, assim como aquellas a que, em 
caso ident ico, estariam Slljeitos os navios nacionaes. 

Na auseucia e até na chegada dos agentes consulares ou 
ele seus delegados, as autoridades loca.es deverão tomar as 
medidas necessarias p~ua a protecção elos inclivicluos e con
servação dos sal vaclos. 

Em caso de duvida a respeito ela nacionalidade elos navios 
naufragados, ::ts sobreditas disposições elo presente artigo serão 
da exclusiva oompetencia da ::tutoriclacle local. 

Fica, além disso, estipulado que as mercadorias sal
vachs não serão sujeitas ao pagamento ele clireito algum ele 
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alfandega, senão no caso de serem destinac1as a consumo 
in temo. 

Art. 33. Em caso de fallecimento de cidadão brazileiro 
no P aragnay on ele cidadão paraguayo no Brazil, si não 
houver herdeiro conhecido ou parente ou testamenteiro nomeado 
pelo fallecido, as autoridades locaes competentes informarão 
desta circumstancia aos consules ou agentes consulares da 
nação a que tiver pertencido o finado, afim de que a respectiva 
communicação possa ser feita ás partes interessadas. 

Os consules geraes, 0onsules, vice-consules ou agentes 
consulares terão o direito ele praticar por si mesmos OLl 

por meio de delegados todos os actos necessarios para a con· 
servação e aclministrnção ela herança, no interesse dos her· 
cleiros ou créclores, ausentes ou menores, até que se .achem 
representados. 

Art. 34. Os consules gerae3, consules e vice-consules po· 
der[i;o decidir amigavelmente as desavenças que sobrevierem 

entre os seus nacionaes a respeito de negocias commerciaes, 
_bodas as vezes que as partes voluntariamente se submetterem 
ao juizo arbitral elo seu consul e manifestarem por escripto 
esta intenção ; e em tal caso a decisão arbitral do consul, 
logo depois ele homologada pela autol'lclade 1ocal competente, 
terá perante essa mesma autoridade todo o valor ele um do
cumento obrigatorio co~ força executiva para as partes inte
ressadas. 

Art. 3.5. Terão valor legal e poderão fazer fé em juiz·o 
no paiz da resiclencia elo consul os attestados, traclucções, 
certidões e legalisações que expedir e forem revestidos elo 
sello do consulado, comtanto que taes actos se refimm a factos 
Oll convenções havidos entre cidadãos ele sua nação ou sejam 
concernentes a pessoas estabelecidas ou causas situadas no 

territorio de seu paiz. 

A estipulação contida neste artigo será tambem applicada 
aos negocios que interessarem aos cidadãos ele terceira nação, 
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que se acharem acciclentalmente sob a·protecção de um consnl 
brazileiro ou paragnayo. 

Art. 36. No intuito de determinar com precisão· as attri· 
bnições elos consulcs gcracs, consules, vice-consules c agentes 
C011sulares, e de prevmür qualquer duvida gne se possa sus
citar a respeito das immunidades c prerogativas consulares, 
as altas partes contract:tntes convém em adoptar o seguinte 
principio geral: 

Aos consules geraes, consules, vice-consules e agentes con· 
sulares pertence, como attl'ibuição exclusiva e essencialmente 
reservada a seus cargos, o velar na protecção e desenvol
vimento do commercio de seus concidadãos nos lugares de 
sua resiclencia ; e além dessa \ attribuição cabe s6mente aos 
consules geraes, consules, vice-consules, mas de modo snbsi
diario, na falta de agente cliplomatico, a faculcbde de intervir 
nos negocios que se prendmn a interesRes que não sejam 
puramente commerci:les e dm·i,•em ele quacsquer relações com 
os cidadãos do paiz ou com o gov~>rno. 

Fica, outrosim, estipnbdo qne os consulos geraes, consules, 
vice-consules ·e agentes consulares, assim como os agentes di
})lomaticos, cidadãos, navios de commercio e mercadorias do 
Brazil serão ele plano admittidos a gozar no Paraguay de 
todas as franquezas, privilegios e immuniclades outorgados ou 
que forem outorgados á nac,:ão mais favorecida; e por ont ro 
lado, que as estip,ul:~.ções do presente tratado serão applieac1aB 
no Brazil de conformidade com .a execução mais favoravel 
que fôr dada ás clansub s id.euticas dos ajustes celebrados 
com outras nações, e que, além elos favores concedidos por 

essas estipulações, os agentes diplomaticos c consulares elo 
Paraguay, os seus cidadãos, navios ele oommercio e merca
dorias gozarão ele plano de todas as franquezas, privilegias 
e immunidades que forem concedidos á nação mais favorecida . 

Art. 37. As altas pa1·tes contractantes declaram e esti
pulam: 
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I. • Que, si um ou mais ci.dadãos de um d0s dons Estados 
vier.em a infri~gir algum dos artigos do pr~sente tratado, 
serão os ditos cidadãos pessoalmente responsaveis, sem que por 
isso a boa harmonia e a reciprocidade sejam interrompidas 
entre as duas nações, que se· obrigam a não dar protecção 
ao infractor. 

2." Que, si desgraçadamente uma ou mais de uma da11 
estipulações contidas no presente tratado vierem a ser de 
qualquer modo violadas ou infringidas em prejuir.o de uma 
das altas parte!:' contractantes, esta c1evedt dirigir á outra 
parte uma reclamação apoiada em exposição de factos, e em 
documentos e provas necessarios para estalebecer a legiti
J:Uidade ela quejxa, mas não poderá autorisar represalias, nem 
declarar a guena senão no caso de ser recusada ou arbi
trariamente negada a reparação pedida. 

Art. ss. o: presente tratado ficará em vigor durante se;! 
anuos, contados do dia em que se trocarem as ratificações; 
e em vigor continuará até que uma das altas partes ,con
tractantes notifique a intenção de o dar por terminado. Ces 
sará, porém, sómente um anno depois da notificação. 

Art. 39. A troca. chs ratificações elo prer-:ente tratado será 
feita 11:1 cidade do Rio de .Janeiro uo mais breve prazo 
Possível. 

Ern testemunho elo que os plenipontenciario's respectivos 
as · 'Slgnaram o presente tra.tado e lhe puzeram os seus sellos. 

Feito na cidade de Assumpção aos sete clia:-: do mez cle 
Jttnho do anuo do Nascimento ele Nosso Senhor Jesus Ohristo 
ele 1883. 

(L. S.) IIem·ique de' Ba1'1'0S Oalvctcctnti ele Lace1·clct. 

(L. S. ) José S . D ecotu7.. 

. R sendo-nos presente o mesmo tratado: cujo teor fica acima 
Inserido , . . J J • J , t l , e oem v1sto, conslfleracto e exa.mmacto por nos uc o 
C[ltanto 11 • fi · ne e se contem, o approvamos, con rmamos e ra.tl-

o. c.- 20 
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ficamos, assim no todo como em cada um dos seus artigos 
e estipulações, e pela presente o damos por firme e valioso 
para proc1uzir os seus e:ffeitos, promettendo em fé e palaYr::t 
imperial observai-o e cumpril-o inviolavelmente, e fazel-o cum
prir e observar por qualquer modo que possa ser. 

Em testemunho e firmeza do que, fizemos passar a pre· 
sente carta, por nós assignach, sellada com o sello das armas 
do Imperio e referendada pelo ministro ele Estado abaixo 
assignaelo. 

Dada no palacio elo Rio ele Janeiro aos 15 dias elo me:t 
él e Dezembro elo Anuo do N ascimento de Nosso Senhor J esns 
Christo de 1883. 

( l;. S. ) PEDRO r~a·El{AlJOR com Guarda . 

.B. ele O. Som·es B1·ancZtto. 
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Decreto n. 855 de 8 de Novembro de 1851 * 
Regulando as isenções e attribuições elos age)ltes consnlaroo estra.n

- gciros no Imperio, e o modo por que se hão d,e haver na arrecadação 
e administração das heranças de subditos de suas nações dado o Cll!!O 

de reciprocidade, 

Hei por bem em virtude do art. 102 § 12 t'\a Consti· 
tuição e do art. 46 da Lei de 28 de Outubro de' lS4S e 
tendo ouvido o parecer da respectiva. Secção c1o Conselho de 
Estado, ordenar que se execute o regulamento, que com 
este baixa, regulando as isenções e attribuições dos age~

tes consulares estrangeiros no Imperio e o modo ,por que i!e 

hão de haver na arrecadação e administração das he1·anças- de 
subditos de suas nações, dado o caso de reciprocidade, ~ssi
gnado por Paulino José Soares ele Souza, do roeu conse
lho, ministr0 e .secretario de estado dos negocios estr~n
geiros, que assim o tenha entendido e faça executar. 

P alacio do Rio de J aneiro, em 8 de Novem,m·o. de 
1851, trigesiroo da Indepenà.encia a do Imperio. 

Com a. rubrica de S. M. o Imperador. 

Pattlino Jv'Sé Soa1·es de So~taa. 

, (*) As disposições do Decreto de 8 de Novembro de 1851 re1atí1!1::; 
1
! arrecadilcão e administracão das herancas dos subditos est~;,angeiros, 
d~do o cas~ de reciprocidade, são unica~ente applicaveis ás arrecada
Çoes dos subditos estrangeiros fallecidos ou . que fallecerem depois da 
PUblicação dos Deêíetos do Ga.vern ÇJ Imperial, de que trata o art.'.2.1 
do citado :Oecreto. (Av. n . 86 d-e· Í8 de Fevereiro de 1856. )· 



REGULA.J.UJNTO A. QUE SE REFERE o DECRETO N. S55 

DE 8 DE NOVEJIIBRO DE 1851 

Art. 1.• Os agentes consulart>s, isto é, os consules e vice
consules estrangeiros no Imperio, tem1o obtido o exeq?tctt~t?' 
imperial para as suas nomeações, exercitarão livremente as 
funcções de natureza ac1mini trativa proprias do seu corpo, 
que, sem oifensa das leis do paiz, lhes forem incumbidas por 
seus governos. 

Compete-lhes favorecer e promover a navegação e commer
cio legal de seus nacionaes, protegei-os contra medidas ille
gaes; asiistil-os em suas justas pretenções perante as auto· 
ridades locaes ; recorrer, no caso de denegação de justiça 
rla parte delta, ao Governo Imperial por intermedio do 
agente diplomatico da sua naçü:o, on diretamente se o não 
houver ; representar pelo mesmo modo sobre as medidas adop· 
tadas, que a:ffectam ou tendam a prejudicar o commercio e a 
navegação de seu paiz; e finalmente praticar outros aetos 
administrativos, taes como receber as declarações, protestos, 
termos e outros documentos que lhes apresentarem os capitãeS 
de navios de sua nação ; legalisal-os, passar certificados, fazer 
escripturas de contractos ma.ritimos, ele casamentos eutre 
seus nacionaes e outros desta natnreza, segundo seus regula· 
mentos ou ordenanças dos sens governos. 

Art. 2.• Logo que fallecer nm estra.ugeiro domiciliado no 
Brazil, intestado, que não tenha conjuge na terra, ou her· 
deirol!l: reconhecidamente taes, presentes, a.os quaes, conforme a 
D.treito, plilrtensa fiQlU em })Osse e cab';.9a de casal para proce· 
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der a inventario e clar parti lha ; ou mesmo com testamento se 
forem. estrangeiros os herd eiros e estiverem ausentes, e fLmen

tes tambem os testamenteiros, lJroccderÍL o Jc1iz elos Defuntos 
e Ausentes com o respectivo a6·cmte consnlnr ú r,.necac1açft:o ela 
herança, cuja guarda será confiach ao mesmo agente, clanc1o 
logo o dito Juiz principio ao inven ~::trio e:~- offic io, no qnal pro
seguirá em presença elo referido agente consular. (85) 

Não terá lugar essa ingerencia dos agentes consu.bres 
quanclo algum herdeiro, reconhecichmentc tnl , fôr cicbdão bra
zileiro, aincla que cstej:t :tuscnte. 

(85) Procedendo o Juiz dos Orphiios á ar:·ecndaçüo u consul ou 
vice-consul resp1~cL i vo srn·c de curador nnt1J OLI fo rçado. (Or. J:> .;rdi
giio l\ialheiro Jlfannal elo l't·ocu?·adO?' dos Feitos ~ 350.) 

O consul ou vicc-consul póde ser adrniLLido por procurador ou 
delegado a fazer nrrecadações em lugar onde niw haja agente consu
lar. (Decreto n. 2127 de 13 de Ma rco ele 18.38. Autor cit. nota 657.) 

A arrecadaçüo, portanto, de que trata o arti go supra não tem lugar : 
1.• Quando estit presente na terra conjuge quo seja inventa

riante ; 

2.• Ou he rdeiro, drsce nde ntl?, ascendente ou mesmo colla 
teral, reconhecidamente tal, a quem cor.:1pita fi cnr em posse e cabeça 
de casal e ser inventariante; 

3.• Si! houver tcstamentoi i'O prr.scnte nn terra; 
4.u Se estiver presente herdeiro instituido no tt>stamento. 

Não compete ao agente consular a curadoria : 

1.• Quando o fallec,ido não fàr subditõ de sua na ção; 

2.• Qu:mdo algum hr.rdeiro reconhecidamente tal fà r cidadão 
hrazileiro, ainda que esteja ausente ; 

3. • Quando a fa ll ecida, posto que cstrangcir11 de nascimcn to , fô r 
casada com cidadão br.n ilciro ; 

4.• Quando esLiver present':l viuva principalmente brnzilei1·a . (ühra 
cit. §§ 300 e 361.) 

O terceiro e quarto casos são hoje objecto d~t seguinte disposição 
do ar t. 2.• da Lei n. 1096 de 10 de Setembro, de 1860: a estrangeira 
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Art. 3. • Conclnido o inventario, serão os bens da herannça 
confiados ú. administração e liquidação do agente consular, 

· que niLo poderá dispor dos mesmos, ou de seu producto, nem 
devolvt<l-os aos legítimos hercleiros, até se reconhecer, prece
dendo annnncios publicados nos jornaes, immediatamente depois 
da arrecadação, que não comparece, dentro ele um anuo, credor 
algnm {L mesma herança, on emquan to pender alguma questão 
judicial sobre ell a, ou não forem pagos os direitGs a que 
esteja sujeita pelas Leis elo Imperio. Para se verificar se tem 
ou não lngar o pagamento de direitos, deverá o Agente Con
sular mostrar por documentos sufficientes e devidamente le
galisados qual é o gráo de parentesco entre o fall ecido e 
seu herd eiro ou herdeiros. ( 8§ ) 

que casar com brazileiro seguirá a c.;ondição do marido, e semelhan
temente a hraziloira que casar com estrangeiro seguirá a condição 
deste. Se a brazileira enviuYar, recobrará sua condição brazileira, 
uma vêz que declare que quer fixar domicilio no Imperio . 

A brazileira que casada. com estrangeiro, quizer recobrar a sua 
condição de brazileira fará a declaração exigida no art. 2. o da Lei 
de lO de Setembro de 1860 perante a Camara Municipal de setl 
domicilio. (Decreto n. 3509 do 6 de Setembro de 1865.) 

( 86) O Av. n. 404 de 29 de Agosto de 1863 declarou que no caso 
de não ser possível a prova exigida neste artigo se cobrasse os di
reitos pelo maximo da taxa, como é praxe, sem prejuizo da Fazenda 
Nacional. 

Cumpre attender que o Aviso refere-se ao artigo supra, que 
exige prova do grão de parentesco feita por documentos sui:Ticientes 
e plenamente legalisados . O douto autor do !lfan. do P1·oc. dos 
Feitos, indagava na nota 670 ao § 365, qual o imposto a pagar no 
caso de se não saber ou não puder provar a existencia de herdeiros, 
e opinava pelo maximo da taxa. A questão acha-se, pois, hoje 
resolvida; sendo que no caso de insufficiencia de prova, ter-se-ha de 
satisfazer o imposto na razão de 15 "/o, maximo da tabella annexa ao 
Decr. n. 5831 de 31 de Março de 1874 applicavel a parentes. Qnando, 
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Art. 4." Decorrido o anno ele que faUa o artigo antece

dente, não pendendo questão judiciaria sobre a herança, pagos 
os direitos fiscaes, ou verificado que não tem lugar o seu 

pagn.mento, o Agente Consular poderá dispor ela mesma he
rança e remetter o seu proclucto a quem ele direito, segundo 
as instrncções que ti ver, sendo então considerado pelos tri

bunaes elo paiz como -representante elo herdeiro ou herdeiros, 

para com os quaes será o unico re.-ponsavel. ( 87) 

porém, não existirem herdei ros, é questão diversa, igualmente resolvida 
Por outro Aviso : succede o fisco brazileiro. (Av . n. 212 de 13 de 
Maio de 1861. ) Nesta bypothese nito h a pagamento de ímposLo. 
( Decr. cit. dê 1874 art. 13 n. 7. ) · 

O Av. n. 304 de 18 de Outubro de 1858 reconhec.e que, embora 
em alguns juizos se tivesse entendido que, para se mostrar qual o 
gráo de parentesco entre o fallecido e seus herdeiros em cumpri
mento da parte final do art. 3.• do Decr. de 8 de Novembro de 1851, 
bastava a apresentação de documentos suillcientes e devidamente le
galisados, isto é, originaes authenticos e nwestidos das formalidades 
exigidas pelas le i ~ do re8pectivo paiz, legalisados pelos consules 
hrazileiros, com a andiencia imprescindível dos agentes fiscaes com
petentes, esta iutell igcncia nüo era apGJiada pela pratica invariavel dos 
juizos e Tribunaes da Côrte e de outros lugares do Jmperio , em que 
regularmente se procede á habilitaçüo nos termos do Reg. de 9 de 
Muio de 1842 o mais disposições em vigor. 

Dos Avisos de 18 de Janeiro e 22 de Fevereiro de 1861,28 de 
Janeiro e :11 de Março de 1862 se conclue, que só mediante habi
litação regular c, dep0is de satisfeitos os direitos llscaes devidos, é que 
se Póde fazer entrega do espolio arrecadado. ( Dr. Perdigão Malheiro 
S?upplemento ao 1lfam<al do P7·ocuradO?· elos Feitos § 159.) 

( 87) A disposição deste artigo na parte em que se refere a r.ão 
obrigação de di reitos fisca es não tem mais applicação . ÜLltr'ora a isen
Ção desses direitos no caso de successão cansa mM·tis só compre
hendia os ascendentes e descendenb!s, herdeiros forçados. (Av. llO 
de 31 de Março de 1858.) Actualmente, · porém, esse mesmos herdeiros 
satisfazem o imposto de transmissão na razão do sello proporcionai 
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1/10 "/o. (Art. 19, § l. • par te 1.• da Lei n. 1507 de 26 de Setembro 
de 1861, Decrs . de ~~ de Abril de 1889 e de 31 de 1\'Iarço de 1874. ) 

Nii o deixando o est t·an ge iro herdeiro em gráo successivel a herança 
devolve-se ao Estado como vacante. Assim o declara o Aviso Circular 
n . 212 de t3 <;! e 1\'laio de 1861 expedido em ' 'irtude da Resolução 
do Conselho de Estado de 26 de Abril qo mesmo anno , es tabele
cendo a doutrina , que ao Fisco brazilciro co mpete succeder no caso 
de ni'to eXistirem herde iros, que reclamem o espolio de um estrangeiro 
fallecido no Br.azil, po rquanto sendo a successõo por Sl:la ordem, á 
vista de nossa legislaçã o deferida ao Estado em qu in to e ultimo lugar, 
a saber : na falta do descendentes , de ascend entes , de collateracs 
a té o d e cim ~ gríto c do conjugo (O. L. l , T. ~Q , § 1, L. 4, T. 94 à 
cont;·a?' io scnsu) a mesma logislf1,ç1io co mprebeüde tam bem, porque 
a nii o exclue, os bens el os cstrangl)i ros, que são suj eitos ús leis 
do paiz; e nem semelhante exclusão , que consti tui ria uma excepção 
importante, poderia Ler lugar, senflo fazendo-a a lei muito expres
samente. 

E' de notar, entretanto , que o Avi so n. 404 de 29 de Agosto 
de 1863 estabelece doutrin a contraria a es ta. Tratava-se ela recusa 
oppos ta pelo Inspcctor da Theso uraria no Maranhão ú entregar no 
Consui Portugucz o es pol io de um subdito da mesma nação, fa l
leddo sem hel'deiros pres~:: n tes , sr,m que prov~sbe previame nte a 
existencia ou não de herdeiros p<Jra, 110 caso negaLi\' O, ser consi
derado vago e tlevo\vido ú Fazenda. O aviso mandou fa zer en
trega ao C t~ n s ul do espolio em questã o declarando qnc , na hypotb ese 
vertente não tin ha app li cação a disposição do ar t. . ll § 2.• do Regn
lnmcnto de 15 cl u Junho de 1859 c mt~ n os a Ci rc. de ]3 de Maio 
de 1861, que não pódc se r app licavel ús heranças de subditos das 
Na ções com as quaes ex iste Lratauo de reciprocidade. 

O Sr. Comm onàador So\)l'eira ele i\lello proflign com razões muito 
judiciosas uma tn l doutrina , faze ndo ver que a Heso lu ção de Consulta a 
que se refere o Aviso de l i.l de 1\Taio do l S!:il era posLe rior ao Dec. el e 8 
de Novembro de 1851 e nclla nenhuma exccpçf10 se fez , refer iu-se 
á heran ça ele estrange iros nlto ad di clos por fn!Lu ele succcssào. (Vide 
Commenta?·io rí legislação b1·azilei?·a sob1·e os bens de det~~ntos a 
ausentes, v.agos e do evento edição de 18.68 pags . 62 e 151 nota.) 
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Esta materia foi aliás assumpto de hrga controversia entre o ministro 
portuguez nesta Corte e o ministro dos negocios estrangeiros durante as 
negociações para o accõrdo destinado a fixar a interpretação do art. 13 
da Convencüo Consular celebrada entre o Rrazil c Portugal em 4 de 
Abril de ÍSô3. 

Eu tendia o primeiro fundado em princípios exarados na legislação 
consular dos dous paizes, que ao fisco da nação de que o fallecido era 
oriundo devia pertencer o remanescente do espolio, ao qual não ap
parecessem herdeiros legitimamente habili tados, embora reconhecesse 
não se ha1•er regulado quanto se devesse pagar ao fisco da naçüo 
onde succedêra o obilo, a titulo de direi tos rle transmissão do ospolio 
remettido ao deposito publico do paiz da nacionalidade do finado, mas 
esta omissão jamais podia ter, por si só, força sufficiente para justificar 
n derogaçiio de princípios legues regularmente assentes . Apoiava 
além disso os seus argnmcntos em opini ões de illustres jurisconsultos 
como .13e>rges Carneiro (Di?· . civ . Li I ' . l.•, T. 2.•, § 27, n. 9 ), Pimenta 
Bueno (Di?·. int . 2J?"Í' . pag. 51), Teixeira de Freitas ( Cons. das leis 
civ . art. 1260, nota 3), Perdigão Malheiro ( Mnn . do P?·oc. dos Fez.tos 
§ 365, nota 670). 

Combateu o min istro brazilei r•J a pretenção declarando, que o art. 58 
systema consular de H de Abril de 1834 e os nr ts. 184, 185, 188 e ~90 
do Regu l. de ll do Ju nho de 18!7 ni.io favoreciam a opinião do 
diplomata es!J•angeiro, purrtuanto determinam qne os Consul es brazi
leiros conformem o seu procedimento no casos de heranças de seus 
nacionaes com o qLte esLin;r estipulado em tratados ou as leis do paiz 
o permittircm, c por consPguinte mandam respeitar, onde cptiver esta
belscirlo o principio de dt~volução tia herança vaga ao Estado em cujo 
territorio occorrer o fall ccimenlo. Que o Itegul. de 8 de Novembro 
de 1851 não con Lin ha disposição expressa sobre heranças vagas, nem 
u.utorisaya a deducção que delle inferia o mesmo diplomata. 

Com eiTeito, ponderou elle, determina o art. 3.• desse Hegul. que 
(( pnm se 1•eriücar se tem lugar on não o pagamento de direitos, 
deYerá o agente consular mostrar por documentos sumcientes e 
devidamente legalisaclos qual é o gráo de pa rcnt~: sco entre o fallecido 
e seu herdeiro ou herdeiros J>. Combinado este artigo com o seguinte, 
que autorisa o Consul a dispo r da herança depois de decorrido um 
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anno e pagos os direitos ílscaes, resulta que o Consul não tem a facul
dade de dispor dos bens, emquanto não exhibir a prova exigida no 
intuito de garantir os direitos do Estado. 

No caso da herança vaga, não h a ou não apparecem os herdeiros, 
é portanto impossivel preencher a condição que limita a faculdade 
conferida ao Consul, e como essa condiç,ão não póde ser substituída 
por outra, e o legislador não a substituiu por determinação expressa, 
segue-se que o regulamento tratou de casos em que os herdeiros 
existem e comparecem, e foi omisso quanto ás heranças vagas, que 

deixou sujeitas á legislação commum. 

Explicou ainda o ministro, que o direito do fisco brazileiro não 
fôra estabelecido pelo Aviso Circular de 13 de Maio de 1861, mas pelas 
leis por elle declaradas; que nenhui:ba disposição ou preceito continha 
o citado aviso, mas tão sómente a decliu·ação do principio pre
existente de que o direito do Estado comprebende os bens dos estran
geiros sujeitos ás leis do paiz, por não haver, em contrario excepção 
expressa . 

~ão ha duvida, disse ao terminar, quanto ao principio que regula 
semelhante questão : é aquelle mesmo que se acha consagrado pela 
legislação brazileira, e portanto- o da devolução das heranças vagas 
ao Estado em virtude do seu direito eminente sobre tod s os bens 
sem dono existentes no seu territorio, e não o principio que regula 
a successão legitima . 

Finalmente, que por mais respeitavel que fosse a autoridade dos 
j urisconsultos invocada pelo plenipotenciario portuguez em seu auxil io, 
não a podia aceitar para decid ir a questão, não só porque as eon~ 
clusões enunciadas, em suas obras não exprimiam a opinião oillcial 

do Governo Imperial, como porque taes conclusões não tinham valor 
no que tiverem de contrario á legislação actualmente em vigor no 
Imperio. 

-Este resumo da discussão travada pela diplomacia servirá para fun
damento da doutrina exposta sobre a devolução da hernnça do estran
ge iro ao Estado, em cujo territorio existir, na falta de herdeü·o ein grá0 

success ivel. 

Cabe-nos por ultimo acrescentar, que conformanào-se e ministro 
portuguez com· as razões do ministro brazileiro, terminaram as con-



O LIVRO DAS CONVENÇÕES CONSULARES ~17 

Art. 5." Se apparecerem dividas, ou penderem questões que 
affectem s6mente uma parte ela herança, poderá, decórric1o 
o anuo, e cumpridos os requisitos do art. 3.0

, executar-se a 
disposição do artigo antecedente a respeito da parte liquida 
e desembaraçada da herança, feito o deposito publico ele quantia 
correspondente á importancia da divida ou questão pendente, 
ou reservado o objecto da ·mesma questão. ( 88) 

fereneias inserindo-se no accordo interpretativo promulgado sob Decr. 
n. 3935 de 21 de Agosto de 1867 o§ 16 regulando a especie. 

O accordo interpretativo com a França promulgado sob Dec. n. 3711 
de 6 de Outubro de 1866 já havia adaptado identica disposição 
no § 17. ' 

Os princípios sustentados pelo ministro brazileiro encontramos 
Professa.dos por um dos mais notaveis escriptores de direito internacio
nal muitas vezes citado neste trabalho . Na sua excellente obra lJt·oit 
intM·nacional p11ivé assim se exprime Pasquale Fiore : 

. Quanto ao fisco que deve ser preferido para succeder, convém 
observar que, se bem algumas leis , considerem o direito de recolher 
a herança vaga como um direito de successão, poder-se-ha dizer que o 
Estado chamado pela lei nacional deve ser preferido, por isso que é um 
dos successores. Parece-nos, porém, que o fisco não suecede a titulo 
de herdeiro e sim por direito de occupação, como acontece com todas 
as co usas que não tem dono, pertencendo · tal direito ao domínio 
PUblico e concerne ao Estado em cujo territorio se acham os bens. 
CV"ide obra cit. § 402 que se refere a um aresto do Tribunal de Paris 
de 15 de Novembro rJe 1833 em questão em que figurou o Consul dos 
Estados Unidos.) · 

Da mesma opinião é Mantellin i: Ogni demanz'o o fisco piglie~·à i beni 
cke tt·ovet·à vacanti nel SitO. (Lo stato e il codice civile. Part. IH, Lib . I, 
Tit. 7.o Dei beni patrimoniali dello stato.) 

( 88) Isto . é, faz-se entrega da parte liquida da herança, appli
cando-se o principio que o liquido não se demora pelo illiquido. Se a 
questão versar sobre dinheiro será es.te depositado : se comprehender 
Porém, reclamação de ouLra natureza ficará reservada até que seja 

aferida decisão judicial. -
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Art. 6.0 Se fallecer algum estrangeiro domiciliado no Bra
zil nas circumstancias elo art 2.0 deste regulamento em lugar 
onde não existn. agente consular ele sua Nação, o Juiz dos 
Defuntos e Ausentes procederá á arrecadação e ao inventario 
da, herança em presença ele duas testemunhas fidedignas ela 
nacionalidade elo finado e na. falta destas, em presença de 
clous negociantes ou proprietarios ele confiança, sendo aqnclles 
on estes os administradores ou li~tücladores da herança até que 
se proveja sobre o destino elo l)roclncto liquido e não contro
vertido della. 

Art. 7.0 No caso elo artigo antecedente deverá o Jniz re
metter dentro ele quin~:::e dias, depois que tiver noticia que 
falleceu algum estrangeiro em seu districto nas circumstancíaS 

elo art. 2.0 ao Ministro elos Nego oi os Estrangeiros, com a 

certidão de obito, uma informação sobre a iclacle, residencia, 
lugar do nascimento, profissão e o que constar acerca elos bens 
e parentes do mesmo estrangeiro, afim de que o cliLo Ministro 
se entenda com a Legação on agente consular res1)ectivo sobre 

o destino elo liquido ela herança. 

Art. 8." Nem o a.gente consular nem os administradores, 
no caso elo art. 6." poclerl:ío pagar divida alguma elo defunto, 
sem antorisação do Juiz, que não ordenará pagamento seill 
a:uc1iencia do agente consular, ou elos administradores. ( 89 ) 

Exceptua-se as despczas elo funeral, as quaes serão logo 
autorisac1as pelo mesmo Juiz, sendo possivel, ou pela autori
dade policial do districto, com attenção ás forças, ela herança. 

( 89) É de estylo ouvir-se o representante da Fazenda pelo inte
resse event!Jal desta em tar.s inventarius. ( 1."r.fMt . do P~·oc. nota 672.) 

Para prova dessas dividas, como bem observa o M amtal, o artigo 
não exige justificação nem libello forçado, quando excedente a alçada 
do Juiz, mas accroscenta, é de estylo na Côrte e outros lugares 
proceder-se segundo a re&ra geral. 
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Ai't. 9. Quando o estrangeiro tiver sido socio de algum-a 
sociedade C0J11merciar ou t iver credores commer-ciaes de quan
tias dignas de attenção procecler-se-ha na fórma elos arts. 300 

e. 310 do Codigo do Commercio. Ao Juiz dos Ausentes e ao 
respectivo agente consular sómente competirá arrecadar a 
quota liquida que ficar pertencendo á herança. Poderá, porém, 

o agen te c.onsular nos termos dos ditos artigos, requere~ o 
que f ôr a bem ela mesma. ( 90) 

Ensina o mesmo escriptor no § 342 da obra citada, .que sendo 
a divida superior á alçada do Juiz de.ve ser pelo libello; dentro da 
alçada, póde sel-o por justificação, excepto se constar d.e escriptura 
Publica ou titulo equivalen te, segundo as leis civis e commerciaes. 

A alçada dos Juizes Municipaes é de 100$ até 500$ nas causas 
civ·eis com appellação no effeito susp.ensivo para os ;] uizes de Direito. 

A. destes juizes nas comarcas geraes é de ~00$ para o julga
mento de todas as causas cíveis de valor até 5008, competindo o 
.julgamento em primeira instancia das de valor superior a 500fl . 

Nas comarcas especiaes compete-lhes o julgamento em segunda 
instancia das causas cíveis de valor até 1003, o processo e julga
mento em primeira e ultima instancia das de valor de mais de 100fl , 
até 500$, o processo e julgamento em primeira instancia das de 
Valor superior a 5008, e a execuçuo das sentenças nestas causãs. 
( Decr. n. 4.824 de 22 de Novembro de 1871 arts. 64. n. 2, arts. 66, 
f!rl e paragraphos . ) 

( 90) Não são qnaesquer credores que tornam exigi vel a interven~ 
ção do Juizo do Commercio., mas · sim os de quantias importantes, 
como estatue o artigo supra. 

As disposições do Co digo do Co mmercio concernentes á especie 
são as seguintes : 

Art. 309. Falleccndo sem testamento algum 'sacio que não tenha 
herdeiros presentes, quér a sociedade deva dissolver-se pela sua 
morte, quér haja de continuar, .o juizo a que competir a arrecadação 
da fazenda dos ausentes não poderá entrar na arrecadação dos bens 
da. herança do fall ecido que esLiverem na massa social, nem inge~ 
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rir-se por fórma alguma na administração, liquidação e partilha da 
sociedade; competindo sómente ao mesmo juizo arrecadar a quota 
liquida qne ficar pertencendo a dita herança. 

No caso do socio fal lecido ter sido o caixa ou agente da ' socie
dade, ou quando não fosse, sempre que não houver mais de um socio 
sobrevivente, e mesmo fóra dos dous referidos casos so o exigir um 
numero tal de credores que represente metade de todos os credito~, 

nomear-se-ha um novo caix:a ou gerente para a ultimação das ne
gociações pendentes : procedendo-se á liquidação e partilha pela fórma 
determinada na secção VIII deste capitulo ; com a unica difl'erença 
de que os credores terão parte na nomeação da pessoá ou pessoas a 
quem deva encarregar-se a liquidação. 

A nomeação do novo caixa (;m·gerente será feita pela maioria dos 
vQtos dos socios e dos credores, reunidos em assembléa presidida 
pelo Juiz de Direito do Commercio e só poderá recahir sobre socio 
OLl credor que seja commerciante. 

Art. 310. As disposições db artigo precedente tem iguaLmente lugar, 
sempre que algum commerciante que não tenha sociog, ou mesmo 
alguem, ainda que não seja commerciante, fall cccr sem Les tamenLo 
nem herdeiros presentes, e tiver. credores commerciantes; nomean
do-se pela fórma acima declarada, dous' admi~istradores e um fiscal 
para arrecadar, aãministrar e liquidar a herança e satisfazer todas as 
obrigações do fallecido . 

Não existindo credores presentes, mas constando pelos livros do 
fallecido ou por outros títulos authenticos que os ha ausentes, serão 
es dous administradores e fiscal nomeados pelo Tribunal do Com
mercio. 

=São igualmente referentes ao assumpto as disposições crue seguem 
do Reg. n. 737 de 25 de Novembro de 1850: 

Art. 21 Aos Juizes ele Direito do Commercio competem sem re
curso as attribuições seguintes : 

§ 1. o Presidir á nomeação do novo c~>.ixa ou agente das sociedades 
commerciaes no caso de que trata o art. 309 do Codigo. 

§ 2.0 Presidir á nomeação da administração ·commercial quando 
algum negociante que não tenha socio, ou mesmo alguem que não 



O LIVRO . DAS CONVENÇÕES CONSUL ARES 321 

Art. 16. Nos crtsos em que segnndo o art. 6. 0 deste regnla
meuto, forem nomeados administradores ás heranças jacentes de 
estrangeiros, perceberão elles, se o requererem, a porcentagem 
que as leis elo Imperio ti verem estabelecido para os curadores· de 
semelhantes heranças ; e os emolLlmentos do jnizo serão con 
tados . do mesm") mo·do. ( 92) 

seja commerciante, falleça sem tes tamento nem hr.·rd~i ro s presentes, 
e tenha credores co mmerciantes. ( Art. 310, do Cod igo. ) 

A administraçáo que os credoré's commercianLcs podgm requerer 
e nomear no caso deste paragrapho s9meote tem lugar : 

l'{ Lo qua.ndo não ha tes tam ento; 

N. 2. o quando os herde iros ausentes ofw tem procurador; 

N. 3.o Sendo os credores comrnerciaotes matriculados; 

N .. 4. o Sendo a divida commcrcial, correspond ente á meta de de 
todos os creditas, liquida e c:onstan te de titulas autlwnticos ; 

O sequestro compete ao juizo <l.e ausentes, cuja j'lrisdicçáo cessará 
'logo que se verificarem os requisitos mencionados . 

(91) Rs te a r ~ i go parece excluir o consul de qualquer porcetJtagem , 
porquan to o art. 6.0 a que ellc se refe re, é espe~.ia l ao caso de fa lleci
tnento de algum estrangeiro em luga r onde não exista agente consular 
da sua Naçii.e . No entre~anto, declarando o offic to da Directori a Gera l 
do Contencioso do 23 de Setembro de· l852 ao Procurador dos Feitos 
da Fazen da que, cmquanto nãu fossem resolvidas as duvidas susci tadas 
na observancia do Decreto de 8 de Novembro do !851, deviam as dis
Posições deste se r consideradas em harmonia c ele accordo com as 
dispos ições dos Regulamentos de 9 de Iviaio de 18±2 c 27 de Junho 
de 18!5 quanto ser possa no que niio forem dirccta c manif,\sta mente 
contraria, tem sido praiica (testa Corte abona r-se aos Consulcs a por
centagem pelas arrecadações que rcalisam . (JJianuaZ do P9·oc . dos Feitos 
nota 676. l 

Essu porcenta.,.e rn em relacão ás pessoas que i nten'cm na ütTeco
dação acha-se re;ulada pelo D.ecr. n. 2433 de 15 de Junho de 1859 
que assim dispõe : 

e.c . - 21 
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Art. 11. Quando fal.lecer um agente consular estrangeiro 
a sua herança será arrecadada pelo mesmo modo pelo qual 
o são as elos membros do Corpo Diplomatico, excepto se 
o agente consular tiver exercido alguma industria no paiz, 
porque neste caso procecler-se-ha segundo a regra geral. (92) 

Art. 82. Do producto que se arrecadar e apurar dos bens mencio
nados nos artigos antecedentes, depois de abatidas as despezas do 
custeio e expediente delles , se deduzirão 6 l /2 "/o a saber: 

Um por cento para o Juiz. 
Dito para o escrivão além dos emolumentos que lhe pertencerem 

pelos actos dos processos. 
Dito para o Procurador da Fazenda, ou a quem fóra da capital 

servir de fiscal por parte da Fazehda. 
Meio por cento para o solicitador. 
Tres ditos para o Curador, sem outros alguns emolumentos. 
A porcentagem de que tre.ta este artigo será deduzida sómente 

do dinheiro liquido achado em especie no espolio do intestado, ou 
proveniente da cobrança das diYidas activas, dos arrendamentos e 
arrematações dos bens . 

-Em relação á Portugal vigora presentemente a tabellas dos emolu
mentos consulares approvada pela carta de lei de 15 de Abril de 
1874, que adiante vai transcripta na parte relati va ás arrecadações. 

Esses emolumentos, porém, pertencem ao Es tado, á excepção do 
que se denomina pessoal, na importaocia de uma libra, attribuido ao 
Consul, quando assiste a lellão fóra das horas do expediente . Assim 
ficÓu estabelecido desde que o dito funccionar io tem ordenado fixo. 

- Não sendo tão extensas as nossas relações com outros Estados, 
com os quaes, á excepção de Portugal, não estamos actualmente ligados 
por convenção, pareceu-nos ele utilidade somenos a publicação de taes 
tabellas. 

(92) Quando a morte do ministro põe termo á sua missão, deve o 
seu corpo ser enterrado com toda a decencia e as cerem·onias fune
bres se hão de regular, a menos de irem de encontro a disposi
ções testamentarias, pela posição que occupava o finado, dependendo 

as ceremonias religiosas externas das leis e usos do paiz. Se a fa
mília manifestar desejo, conserva o direito de fa.zer transportar 05 
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rPstos mortaes de seu chefe para a sua patria, e a autoridade loca l 
não deve oppor-lhe embaraço algum . 

O secretario da legação organisa_ um inventario dos papeis offi 
ciaes do finado e seila os archivos com o seilo da missão . Se não 
ha secretario de legação, essas mecltdas conservatorias são toma
das pelo ministro de uma corte alliada ou amiga, que serre-se 
para apposição dos se llos do sinote de sua propria Jegaçüo. De 
tado lavra-se urna acta em duplicata ou triplicata . Á chc:gada f: do 
en.viado nomeado para substituir ao ministro fallecido são os sellos 
~evan tados em sua presença pelo agente diplomatico , que procedeu 
a apposição e lavra-se clu facto uma nova ac.ta. . 

A autoridade local não tem direito algum de intervenção, a me
nos de absoluta necessidade, isto é, a menos d'.i se não achar no 
lugar secretario de legação, ministro ou agente diplomatico de uma 
nação amiga para prover á segurança dos archivos . 

Todas as questões relati \'as á successào ab intestato dos bens mo
veis do ministro ou á validade ele sou testamento devem sef deci
didas pelas leis de seu paiz ; é nelle e não no lugar do fallecimento , 
,que se abre a successão . 

Os objectos pertencentes ae espolio podem ser transportados sem 
Pagamento ele direitos . 

. Quanto aos immoveis, como estão sempre collocados sob a juris
dtcção do paiz em que se acham situados, os decretos de mutação 
de qualquer genero e as fo rmalidades inherentes sito reguladas pelas 
lets locaes . 

Estes príncipios são hoje universalmente reconhecidos . É, porém, 
duvidoso se applicaveis á successão do ministro, subdito nato ou 
naturalisado do Estado junto do qual é acreditado. Esta circumstancia 
excepcional apresentou-se alrrumas vezes em varias côr tes allemãs 
e f · " 01 causa de difficuldades. 

Pos to que rigorosamente os privilegias du ministro expir~m com 
~ missão terminada pela mot'te, o costume das nações dá direito 
a vinva e á família do ministro fallecido, assim como ás pessoas 
de sua comitiva, ás mesmas immunidades por tempo limitad o, 
qu e gozavam durante a sua vida. O mesmo succede c.om o pessoal 
efli.cial proprianm1te dite. Até a êhegacla do nová ministro o agente 
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Art. 12. Quanclo um navio estrangeiro naufragar nas 
praias do Brazil e em lugar onde haja agente consular da respec 
tiva nação, poderá este praticar tu elo quanto julgar con
veniente para a salvação elo mesmo navio, elos seue per
tences e carregamento, salva a intervenção das autol'icla

cles territoriaes para soccorrer os naufragos, manter a or- · 
clern, garantir os interesses tanto elos proprietarios elo casco 
e carregamento como as da F azenda P ublica, pam legali
dade do inventario, authenticidacle dos objectos naufraga
elos, seu deposito na Alfandega, e por todos os incidentes 
que possam tornar suspeito o procedimento do · capitão, ou 
quaesguer outros conàuctores do navio naufr agado. (93) 

Art. 13. Os ·agentes con nlares estrangeiros exercerão a 

autoridade de juizes e arbitros nas questões r elativas aos 
salarios elas tripolações, e em todas as cíveis que se mo
verem entre os seus nacionae::; que as compuzerem, entre 

os capitães [de diversos navios de sua nação, e nas cau-

interino que fôr admittido dá providencias sobre os negocios corren
tes . ( Barão de ~1 artens, Guide diplomatiq1~e , IJu déces d1b minis
t?'e § 862, Tome 1 er. ) 

No caso de morte do consul, os offi.c,iaes do consulado procedem 
segundo as circumstancias á apposição dos sel!os e ao inventario 
da successão. O alumno consular ou o · chancellél', encarregado ern 
consequencia do fallecime nto, da gestão interina do consulado , 
apressa-se em prevenir a autoridade local superior, assim como a 
legação de sua nação acreditada junto ao governo terr itoria l e o 
ministro de que depende. (Obra citada, IJe la szbspensio?~ et de la 
fin des fo nct•ions consz6lai?·es § 86.) 

( 93) Vide nota 18 a pag . 38 . O Decr. n. 5863 ele 6 de Fevereiro 
de 1875 reduziu a metade as custas judiciaes a que estD.o SLtjeitas a 
arrecadação e venda dos salvados . 

O Decr . r: . 5865 da me5ma data declara as dcs peza-s a que estüo 
sujeitos os sal v a dos das embarcações estl'angeipas . 
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sas de commercio entre os seus concidadãos, quando estes 
não pre-firam recorrer ás autoridades do Imperio, e nã•J 
se achem envolvidos em taes questões direitos d.e qualquer 
habitante do Imperio de diversa nacionalidade. (94) 

Art. 14. Aos agentes consulares pertence tomar co
nhecimento, segundo os seus regulamentos, dos delictQS com
rn.ettidos a bordo dos navios ele sua nação por individuo 
da tripolação, uns contra os outros durante a viagem, com
tanto que nem o o:ffensor nem o o:ffencliclo eejam subditos 
do Imperio, porque em tal caso, não obstante fazerem parte 
da mesma tripolação, competirá exclusivamente ás autori 
dac1es territoriaes· conhecer de taes delictos. 

Art. 15. Quando os navios mercantes estrangeiros se 
acharem dentro de qualquer dos portos do Brazil, a juris
dicção criminal e . policial dos respectivos agentes consula
res não se estenderá aos delictos graves, ou que por qual
quer modo possam perturbar a tranquillidade publica ou 
affectar particularmente a qualquer habitante do paiz. 

' Art. 16. Os agentes consulares estrangeiros serão auxi
liados, requisitando-o, pelas competentes autoridades terri
toriaes, não s6 quando tiverem necessidade da intervenção 
e apoio dellas para exercício de suas funcções a bordo 
elos ditos navios, mas tambem quando pretenderem a pri
São e entrega dos marinheiros e soldados q'ue delles deser
tarem, ou dos de guerra, :ficando os mesmos agentes con
sulares obrigados pelas clespezas que taes indivíduos :fize
rebJ. nas prisões . 

Art. 17. Os Agentes consulares estrangeiros são sujeitos 
nos negocios cíveis e nos delictos individuaes que commet
terem, a jurisclicção elas autoridades elo Imperio, quér se 

(94) Vide a nota J.a em que se dá noticia de um litigio occorrido 
nesta Côrte entre dous cidadãos fl'ancezes resolvido pelo respecti:vo 
consuJ. 
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trate de um negocio que lhes sej<t clirectamente rebtivo, 

quér pertença a terceiro, e se torne a sna intervenção como 
simples particular nt!cessaria, gual'Clauclo-se, pm·ém, par::t com 
os mesmos agentes todas as attenções usadas no fôro 
quando as citações e intimações se dirigem a }Jessoas qne 
exercem cargos publicaS' de elevada categoria, e dando-se

lhes, não sendo réo em materia crime, assento ao lado da 
au to ridade 011 clG P resichmte elo Tribunal perante o qual tive
rem ele comparecer, salvo quando forem negociantes ou exer

cerem algtmJa outra industria no paiz, e a questão versar 
sobre objectos elo sen commercio ou inclustria ; porque neste 
cn.so observar-se-ba para com elles o mesmo procedimento 
que a respeito de qualquer o't\tro individuo particular. 

Art. 18. Sómente nos delictos que commetter como com
merciante, ou nos de tal gravidade que não admütem fian
ça, se poderá proeeder á prisão de um agente consular 

sem autorisação do Gc•verno Imperial, o qual o fará julgar 

, pelo tribunal competente, quando. entender que, on eln ra
zão das circumstancias de que o delicto é revestido, ou 
por motivo ponderoso, não deve entreg;'Lr o mesmo a.gente 

ao Governo do qual é subclito, para que o faça julgar, ou 
qne nã:o basta expelil-o elo Imperio, ou cassar-lhe o exe

quatur. (ü5) 
Art. 19. Os archivos, documentos e corresponc1encia ofti

cial elos consulados e vice-consulados estrangeiros são isentos de 

( 95) Os consules e vice-consules estrangeiros por isso que en
tram segundo o Direi to na cl.1sse das pessoas egregias não podern 
ser compellidos, sob pena de prisão ou debaixo de vara , a prestar 
depoimento nas causas cíveis ou crimes, cumprindo se clles n[to 
qu!zercm dál-os nas morá das elos Juizes, que estes usem elo arbítrio 
facultado na Ord. Liv. l, Tit. 5, § 14, dando commissão a quem 
assista á inquirição na morada dos agentes consulares . (Av . n. 465 
rJe 17 de Dezembro de 1857 expedido sobre Imperial Resolução de 
Consulta do Conselho de EsLado de 12 de Dezembro do mesmo anno .) 

\ 
I 
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buscas e de toda e qualquer investigação e exame por parte das 
autoridades do Imperio. No caso de prisão ou de expulsão de 
ttm agente consular, sem haver quem o substitua no lu 
gar, deverão ser os ditos archivos, documentos e correspon_ 
clencia cuidadosamente conservados, senclo lacrados e sei
lados pelo dito agente e pela primeira autoridade judicia
l'ia que residir no termo. · 

Art. 20. Oe brazileiros que exercerem as funcções de 
consules ou vice-consules estrangeiros no Brazil, nito dei 
xam por ieso de estar inteiramente sujaitos á jurisdicção or
dinaria do paiz, e serão processados e punidos pelos !leus 
tribunaes sempre que commctterem algnm crime, qualquer 
que seja sua gravidade. Taes funcções tambem não os isenta 
dos encargos publicas e do serviço da Guarda Nacional, 
qttando por motivo especial não obtenham isenção ou dis
PGJnsa delle. 

Art. 2 L. As casas em que residem os Agentes consu
lares estrangeiros não gozam elo direito de asylo, nem obs
tam ás citaçõas, prisões, e execução de quaesquer mandados 
elas Justiças do paiz, guardadas as devidas attenções, e as 
garantias e formalidades estabelecidas pelas leis. 

Art. 22. Um decreto do Governo designará os pontos 
do Imperio em que são ou serão admittidos agentes con-
11lllares. 

Art. 2~. As disposições dos arts. 1.•, 13, 14, 16, 18 e 19 

cleste regulamento deixarão de aproveitar aos agentes con· 
sulares e subditos daqtlellas nações entre os quaes os agen
tes consulares e subditos brazileiros não encontrarem reci
procidade, declarando o Governo Imperial qual ou quae11 
claquellas disposições devam por semelhante motivo deixar 
ele ter execução. 

_ Ar. 24. Os arts. 2.0 , s .•, 4.•, 5.", e.•, 7.•, s.• e 11, sómente te
l'ao -vigor a respeito dos Agentes consulares e subditos de 
llll1a nação depois que, em virtude ele accôrdo, fôr a re-
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ciprocidacle estabel ecida por meio de notas reversaes, e sendo, 
em cor1sequenC:ia, numdad os executar a respeito ele tal na
ção por Decreto êlo Govemo. (96) 

Palacio do Rio 1.le Janeiro em 8 ele Novembro ele 1851. 

Pattlino José Sow·es de Souza. 

(1:10) As Nações com as quncs existe accordo estabelecendo arecipro
cidadc para os e!reitos deste arLigo são : 

l .0 Portugal ( Decr . n. 882 de 9 de Bezembro de 1851). 
2. 0 A Confetloraçito Suissa ( De.::r. n. 11)62 de (i de Novembro 

de 1852). 
3. 0 A Rcpul;lica Oriental do Uruguay por notas revcrsaes de 13 

de Novembro a 2 l de Dezembro de 1857 . (Relatorio do Ministerio dos 
Negocias Estrangeiros de 1858.) 

A reciprocidade se dá unicamente por meio de accordo prévio 
a resp r~ ilo elos artigos citados nesta disposição . Quanto aos mencionados 
na antecedente, são applicaveis a Lo dos os consu!es, e só deixam de 
sê[-o á algum ou á algun&, precedendo dec1aração especial do Go,'erno 
nos termos do final do art . 23. ( Hesol. de Cons. e Av. de 185'7 
citados na no~a 95 .) 



Modelo de uns autos de 11rrecadação processada segundo o 
Hecreto de 8 de Novembro de 1851 

188., 

R io de J aneiro. 

Juizo de ausentes. 

Escri Yão, F . . , 

José N oguei.r::t, falleci elo. 

O con~nl geral de Portugal, curador. 

ARREC.I.DAÇÃO 

Anuo elo N ascímento ele Nosso Senhor Jesus Christo de mil 

oitocentos c oitenta e . . , no Rio de J :mciro em meu car
torio ::to nove ele Jullio ào dito anno autuei a participação do 
consul com despacho que adiante se segue. Eu F . , escrivão 
0 escre,, i. 

CONSULADO GERAT.J DE PORTUGAL 

R io ele J~ · . c1 uneuo ... e .. ... . ele 188., 

lllm. e Exm. Sr. 

Tenho a honra de commnnicar a V . Ex. para os fins con· 
"e . 
1 

Dlentes, que falleceu no rl ia ... deste mez aó intestato e sem 

lerdciros presentes o snb di to portngne~ José N og ucira1 m o

l'acloT na rua do Aloant:.l.r:t n . 63, 
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Deus guarde a V . Ex. Illm. e Exm. Sr. Dr. juiz dos ausentes 
da primeira vara. 

Arrecade-se. 

F., 

Consul Geral. 

D ESPACHO DO JUIZ. 

( Data e assignattwa de_ 7·ub?'ica.) 

Marco o dia . . . do corrente á 1 hora da tarde. Rio, ... de ... 
de 188 ... 

O eserivão, 1'<"
1

• 

JUNTADA.. 

Aos ... de . .. de mil oitocentos e oitenta e ... no R io de 
Janeiro em meu cartorio junto a estes autos a procuração · 
que adiante se segue. E u F., escrivão que o escrevi. 

CONSULADO GERAL DE PORTUGAL 

F . Consul Geral de P ortugal no R io de Janeiro por Sua 
Magestade Ficlelissima que Deus guarde. 

Pelo presente autoriso. o Sr. F . empregado desta chancel
laria a represent;ar-me na arrecadação elo subdito portnguez 
José Nogueira tomando conta dos respecti vos bens conforme 

as leis em vigor. 
E para constar se passou o presente que vae assignado e 

sellaclo .com o sello das Armas Reae:>. 

Commlado geral de Portugal no Rio de Janeiro, . . . de 

.... ... de 188 .. . 

O Consul Geral, F. 
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Certifico que intimei por carta ao consul geral e ao s.oli
citaclor da Fazenda Nacional para aSfJistirem á arrecadação no 
dia e hora retro designados, do que :ficavam scientes e dou fé· 

Rio, . . . de ...... ele. iss ... 

O escrivão, F . 

AUTO DE ARRECADAÇÃO 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Oh ris to de 
lllil oitocentos e oitenta e .. . no Rio de Janeiro aos .. . 
<'lo mez de . . . do dito armo em a rua elo AÍcantat:a numero 
sessenta e tres onde foi vindo o meretissimo Dr. F . JUIZ 

de direito da _primeira vara dos ausentes desta Oôrte commigo 
escrivão de seu cargo abaixo assignado para o effeito ele 
arrecadar os bens pertencentes á herança jacente elo :finado 
subclito portuguez, José Nogueira, fallecído sem testamento 
e sem herdeiros co!lhecidos perante o em pregado do consulado 
Portuguez F . devidamente autorisaclo pelo consul geral de 
:t:ort.ugal para repr:esental-o nesse acto e o solicitador da 
fazenda llftcional F. procedeu-se a arrecadação dos bens 
seguintes : 

Tres mesas grandes ovaes de pinho. 
'l'rcs ditas pequenas com tampos ele m:umores. 
Dma escrivaninha com papeis. 
tT ma caixa para guardar pão. 
Dm pequeno balcão. 
Dma mesa velha . 
1J tna escada de mão. 
Dous cabi 1es compridos com vinte e tres braços. 
Dous espelhos com mnldura donrada sendo um grande e 

Otltro pequeno. 

Trinta e quatro cadeiras de madeira branca austríacas. 
Seis moringas de barr~ . 
tT ma tina. 
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Um balde. 
Dous algnidarcs de barro. 
Um grande lote de copos para agua. 
Dous lavatorios de ferro com bacia. 
Duas tinas com palmeiras. 
Um relogio a111ericano. 
Seis quadros diversos. 
Um grande lote ele pratos ordin:trios. 
Uma banicn com farinha, etc., etc., etc. 

E nada mais podendo se arrolar por causa ch hor:t acli:m
tada, mandou o ministro suspender os trabalhos para se conti
nuar no di:t seguinte do que pam constar la v rei o presente 
auto que assigna com o encar regado do consulado c o solici-

\ 
tador da fazenda. E cu escrivrt.o o escrevi e assigno. 

F ... (Juiz. ) 
F ... ( Encarregaclo do Consulado. ) 
F .. . ( Solicitador da Fazenda. ) 
F . .. ( Escrivão. ) 

CERTIDÃO 

Certifico que intimei por carta ao con:wl geral ele Portugal 
e ao solicitador da fazenda n acionai para assistirem á con
tinuação da arrecadação gue deverá realisar-se amanLü: ás 
11 hOTas, elo qne ftea ram scicmtes e dou fé. Rio, .. . de . . . 188 .. · 

O escrivü.o, 

F. 

CONTINUAÇÃO DO AUTO DE ARRECADAÇÃO 

Anuo clo N asci.meuto ele Nosso Senhor Jesus Ohristo de 
mil oitocentos c oitenta e . . . no Rio de Janeiro em o dia . · · 
de . . . elo dito ::mno na rua elo Alcantara numero sessenta e tres 
onde foi vindo o mel'etissimo Dr. juiz ele direito ela primeira 
vm·a dos auseJ1tes F., commigo cscTivão de seu cargo par~ O 
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efl'eito ele arrecadar os bens pertencentes 6. he_rança jacente elo 
:finado José Nogueira, sub dito portuguez, fallec ido sem tes
tamento e sem . herdeiros presentes conhecidos e sendo ahi 
presente F . empregado elo. consulado portuguez devidamente 
<llltorisado pelo consul portng11ez par:1 representa.l··o nesse acto 
e F. solicitador da fazenda nacional procedeu-se na conti
nuação ela arrecadaçã.o elos bens seguintes : 

Uma caixa ele madeira com papeis. 
Uma barrica com areia . 
Uma dita com pinhas. 
Seis caldeiras grandes ele ferro. 
Oito panellas ele dito. 
Quatro cassarolas. 
Uma escmí1acleira. 

Um fogü:o grande de patente, etc., etc., etc., 

E nada mais hàvenclo que ::trrecadar fiz entreg·a c1o arre
cac1ac10 ao dito F . encarregado do consnl::tclo portngnez que 
assigna com o juiz e solicitaclor. E en F ., escrivão o escrevi 
e assigno. 

F . . . ( J uiz.) 
F. . . (Encarregado do Consttlado Por tuguez. ) 
F .. . ( Solicitador ch li'azencla. ) 
F ... (Escrivão .. ) 

ClW.TII>ÃO 

Cer tifico que intimei por carta ao consul ger:1l de Portugal 

e ao solicitador da F azollíla para assistirem á coutinnaçiLo da 
al·recadas· ~io elos preclios do illtestato José Nogueira, quo deverá 
realisar-se amauhü. ás J O horas elo dia 11:1 Travessa ele B. Vicente 

ele Panlo numero vinte c oito, do que Iic:1ram scicntes e dou fé. 

Ric, . . . c1~3 . . . ele 188 .. . 

Ü eSCl'Í\'tÍO, 

F. 
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AUTO DE ARRECADAÇÃO DAS CASAS D.A. TRAVESSA DE S. VI
CENTE DE PAULO NS. 28 e 30 

Anuo elo N a::;cimento ele Nosso Senhor J esns C h ris to de 

mil oitocentos e . . . no R io ele Janeiro aos ... do mez 
de .. . do dito anuo na Travessa de S. Vicente de Paulo 

onde foi vindo o meretissimo juiz de direito da primeira vara. 

dos ausentes F . commigo escrivão ele seu cargo para o ef

fcito de arrecaclar as casas n umeros v in te e oito · e trinta 

pertencentes á herança jacente elo finado José Nogueira, sub

dito portuguez, presente o empregado do consulado devida

mente autorisaclo pelo consul ger:1.l ele Portugal para repre
sentai-o nesse acto e o solicitnclor ela fazenda nacional, pro 

cedeu-5e á arrecadação de uma casa de porta c duas janellas, 
numero vinte e oito, crne é occnpada por Pedro da Costa 
Pint0 Oliveira, qne paga de aluguel vencido a quantia de 
trinta e cinco mil r éis e pagou até o dia ultimo de l\1aio. 

Casa de dL1as janellas e portão numero trinta occupac1a 

por Antonino Pereira Ramos, o qual paga de aluguel mensal 
vencido a quantia de trinta e cinco mil réis, e está pago 

até o ultimo de Maio. 
E nada mais se arrecadou por não haver. Do arrecadado 

fiz entrega ao empregado do consulado portuguez 1mpra men
cionado qne a~E:ignou com o juiz e o solicitador da fazenda. 

E eu F ., escrivão o escrevi c asBJgno. 

F ... ( Juiz. ) 

F ... ( Empregado do Consulado Portug uez.) 

F . . . ( Solicitador da Fazenda. ) 

F . .. ( Escrivão. ) 

Cli:RTIDÃO 

Certifico que intimei aos mo~·adores elas casas nnmeros vi.nte 

e oito e trinta da Travessa de S. Vicente de Paulo paro. 
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não pagarem mais os respectivos alugueis senão ao consul 

geral· de Portugal. 

Rio, ... de .. . de 188 ... 

JUNT.A.D.A. 

O escrivão, 
F. 

Aos . .. de . .. de mil oitocentos e oitenta e . .. no R io de 
Janeiro em meu cartorio junto a estes autos a petição com 

despacho e procuração que adiante se seguem. E u F., es· 
cri vão o escrevi. 

Illm . Sr. Dr. Juiz dos Ausentes da primeira vara. 
F . consul geral de Portugal nesta Oôr te em cumpri· 

tneuto do regulamento em vigor precisa proceder á avaliação 

dos bens pertenuentes ao espolio arreca.L1ado do finado sub

dito portuguez José N ogucira e para esse fim propõe por 
sna parte a .. . que jun to com o que fôr nomeado pela da 
fazenda nacional procedam á dita a valiac;ão, depois ele pres

tado juramento e em vista cl0 mandado que fOr expedido. 

Para esse e:ffeito 

P . a V . S. deferimeuto 

E. R. M . 

DESP.A.CHO DO JUIZ 

Diga o Dr.· procurador da fazenla. 

Data. 

Assignatura. 

l{J~SPOST..'. DO PROCURADOR DA FAZENDA 

Approvo o proposto e pela fazenda nacional lou vo·me em .. 

Data. 

Assignatura. 
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DESP .ACHO DO JUIZ 

.Approvo os avaliadores propostos sejam jnramentados, pas
sando em f'egnida mandato de avaliação a que se proceder5. 
no dia e hora q ne fôr designado pelo escrivão. 

(Data.) 
(Assignatura.) 

Marco o dia . . . elo corrente {~., 11 hora~. Rio, .. . ele . .. 

ele 188 . . . 

O Escrivão, 
F . 

DESPACllO DO PROCURADOR DA FAZENDA 

Soiente e seja presente á avaliação o solicitador F . 

Data . 

.Assiguatura. 

CERTIDÃO 

Certifico qtle intimei ao Dr. procurador dos fe itos da fa
zenda e ao solic itaclor por elle designado para sciencia do 
dia marcado parn. a avaliaçfLo, ele qne ficaram scientes e dou 

fé. 

Rio, .. . de . .. ele ISS ... 

O Escrivão, 
F . 

CONSULADO GERAL DE PORTUGAL 
NO RIO DE JANEIRO 

F. comnl geral de Po rt11gal nn R io de Janeiro pol' 

Sua Magestacle Fidclissimn. que Deus g uarde, etc . 

Pelo pre ente, em yj rt uc1 e dos poderes e regalias qne xne 

süo conferidos pelas leis e regulamentos em vigor, nomeio _e 

constiLuo meus bastantes procuradores os Srs. Drs F . e F . soJici· 
taclor V. ao:l fjnn.cs ron(·<•ll'l e ontorgo toclos 08 potte1·esen1 
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direito permittidos, para qne em meu nome, como se pre
sente fôra possam em juizo e fóra delle requerer, allegar e 
defender todo o direito e justiça que me pertençam na qua
lidade referida de consul geral em quaesquer causas, ou de
:tnandas, em que na mesma figurar como autor ou réo, oa 
representante de menoret- ausentes, etc., podendo o men dito 
procurador comparecer ou chamar a quem convier a qu:o.l
quer juizo, não s6 de paz, para o que lhe dou poderes ell
peciaes e i llimitados, mas contencioso, orphanologico ou ad
lllinistrativo, requerendo testemunhas, contrariando e pondo-lhes 
contraditas, interpondo e seguindo todos os recursos como 
os de prGtesto, embargos, aggravo, appellação e revista, fal
lando em todas as instancias, tribunaes e repar tições publicas 
e podendo substabelecer estes poderes. 

E tudo quanto assim faço haverei por firme e valioso 
1'1lservando para mim a nova citação. 

Dado sob o sello consular da naçiío portugueza no Rio 
·de Janeiro em ... de ... de 188 . .. 

F. 

Consul geral. 

CERTIDÃO 

Certifico que intimei aos avaliadores F . e F . para pre3-
tal·om juramento do qt1e ficaram scientes e dou fé. 

Rio ... de ... de 188 ... 

O escrivão, F. 

JURA!'IiENTO 

A.os . . . de . . . de mÚ oitocentos e oitenta e ... no Rio ele 
Janeiro na sala das audiencias elo meretissimo juiz dos ausentes 
da Primeira vara F., onde eu escrivão fui vindo, ahi com
Pareceram os avaliadores nomeaclos F . e F . aos quaes o mi
:nistro deferiu o jurameuto aos Santos Evangelhos e lhes eu-

c. c.- 22 
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carregou de bem e fielmente, sem dolo nem malícia, avaliarem 
o~ bens moveis e ele raiz pertencentes á herança jacente elo 
:finado José Nogueira dando-lhes o justo valor, que em l'luas 
consciencias entenderem sob as penas ela lei. Recebido por 
ellcs o juramento, assim o prometteram cumprir e assignam 
com o juiz. E eu F., escrivão o escrevi. 

F .. . (Juiz. ) 

F ... ( Avaliador. ) 

F . . . (Idem. ) 

JUNTADA 

Aos . . . ele . . . ele mil 1 oitocentos e oitenta e . . . no 
Rio de Janeiro em meu cartorio junto a estes autos o mandado 
e avaliações que adiante se seguem. E eu F ., escrivão o 
escrevi. 

l\UNDADO DE .A. V .A.LU.Ç!O 

F . juiz ele direito da primeira vara dos ausentes, etc., etc. 

Mando aos avaliadores F . e F. que sendo-lhes este apre
sentado por mim assignaclo em seu cumprimento procedam 
á avaliação elos bens moveis e de raiz pertencentes ao espolio do 
:finado José Nogueira. na f6rma elo juramento prestado. O que 
cumpram trazendo a juizo a avaliação. Rio . . . de . .. de 
mil oitocentos e oitenta e ... Eu F., escrivão o escrevi. 

F ... (Juiz.) 

A V .A.L:U.ÇÕES 

N6s abaixo assignados avaliadores approvaclos e juramen· 
taclos pelo meritissimo juiz dos ausentes ela primeira vara F. 
declaramos que em cumprimento ao mandado junto nos cliri
gimos 5. rna elo Alcantara n. 63 e ahi avaliamos os bens e::ás· 
tentes no mesmo predio, pertencentes ao e.spolio do subdito 
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portuguez José Nogueira, os quaes passamos a descrever pela 
fôrma seguinte : 

(Enumeram-se os o1jectos com os s~ us respectivos va
lores.) 

Em ~eguida nos dirigimos á travessa de S. Vicente de 
Paulo casas ns. 28 e 30 de propriedade do mesmo finado que 
passamos a avaliar como se segue : 

(Descripçã0 dos predios e declaração de seu valor.) 

N. B, No final da avaliaçí1o deverão os avaliadores carregar 
á margem os emolumentos recebidos como preceitúa o Reg. de 2 

de Setembro de 1874, art. 201, § 1. 

REJ\fESS.A. 

V'ae o }Jl'esente processo á recebecloria do Rio de J aueiro 
para ser inscripto. Rio . ele ... de . .. 188 

O escrivão, F. 

Inscripto na recebecloria do Rio de Janeiro sob n • - • 
e:m · • • de ... 188 ... 

O chefe ele secção, 

F. 

JUNTADA 

A.o3 . . . de . . . de mil oitocentos e oitenta e . . . no Rio 
ele J a · · · t' -' neno em meu cartono JUnto a estes autos a pe lÇ!l.O com 

despacho e contas que adiante se seguem. Eu F., escrivão 
0 escrevi. 

I llm. Sr. Dr. juiz elos ausentes ela primeira vara. 

Diz o cousul geral de Portugal que achando-se liquidado 
0 

espolio elo subclito portuguez José Nogueira arrecadado por 
este juizo na confonnidacle das disposições elo Decreto ele 
8 

ele Novembro ele 1851 vem o supplieante nos termos do 
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mesmo apresentar á consideração de V. S. a conta corrente 
da liquidação com os documentos que a justificam e 

P. se digne mandar juntar aos autos pa.ra 011 

fins convenientes. 

E. R.M. 

DESP.A.CHO 

Como pede e ao Dr. procurad~r elos feitos da fazenda. 

\ 

(D:;~,ta.) 

(Assignatura.) 

CONSULADO GERAL DE POR'l'UGAL NO 
RIO DE JANEIRO 

CONTA CORRENTE DO ESPOLIO DO SUBDlTO P ORTUGUEZ 

JOSÉ NO GUElRA 

Aotivo 

Dinheiro arrecadado em papel e metal. . . . . . . 
Producto liquido doleilíío dos moveis (doc. n. 1). 
Predios avaliados a fls ............... . 
Rendimentos dos mesmos durante os mezes de .. . 

a ... a razão de ... mensalmente quanto ao de 
n .... e de . . . quanto ao de n. • . . . . . . . 

Passivo 

Custas de autos pagas em juizo (doc. n. 2) . 
Conducção e carretos. . . . . . . . . . . . . . . . 
Estampilhas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Annuncio ...... . 
Pago aos avaliadores . . . . . . . . . . 

40$700 
842$740 

6:000$000 

200$000 

-----
7:083$440 

63$000 
12$000 

$400 
$5~0 

42$400 
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Idem de ímposto de industria e profissão (doc. n. 3) 
Emolumentos consula1•es. ( 'li ) • • • • • • • • • 

Pago ao credor T. em vi6ta de precatorio do 
juizo (doc. n. 4) . . 

Saldo a favor do espolio ....... • ..... 

341 

57$240 
51$089 

564$666 
6:~29$~65 

7:08~$4:40 

Consulado ~eral de Portugal ;no Rio de Janeiro em ... 
de ... de 188 ... 

F ... , Consul Geral. 

VIST.A.. 

E Oi! continuo com vista ao Dr. procurador dos feitos da 
fazenQ.a nacional. Eu F . , escrivão o escrevi. 

Vista em . . . de . . . de 188 ... com os documentos de 
tl, a fls, -

OFFICIO 

F. J. Rio ... de . . . de 188 . 

F. 
N. B. E' claro que quando o representante da fazenda 

houver encontrado motivo para ex:igencia não deverá limitar-se 
a U.:rn simples,fir~tjustitia mas formulará todas quantar> entender 
necesssario para esclarecimento da conta apres~:Jptada, tendo 
sempre em vista o direito eventual de sua constituinte. 

DATA 

.A.os ... de ... (de mil oitocentos e oitenta e . . . no Rio d . 
e Janeiro em meu cart@rio foram entregues estes autos por --(*) Esses emolumentos foram os calculados sobre um espolio 

cujo activo era de outro valor e são unicamente aqui consigna
dos para exemplo da conta e não porque seja essa a porcen-
tagem exacta a deduzir. . 
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parte do Dr. procurador dos feitos da fazenda nacional com o 
officio supra, ele que faço este termo. Eu F., escrivão o escrevi. 

CONCLUSÃO 

"' E os faço conclusos ao meritissimo juiz de ausentes ela 
primeira vara e lavro este termo. Etl F., escrivão o escreVI. 

Conclusos em . . . de . . . de 188 

DESPACIIO 

Ao contador. 

PUBLICAÇÃO 

(Data.) 

(Assignatura.) 

· :_ E no mesmo dia, mez e anno supra no Rio de Janeiro ern 
meu cartorio me foram entregues estes autos por parte elo 
meretissimo juiz de diTeito da primeira vara ele ausentes corn 
o despacho supra, ele que laVl'o este termo. Eu F., escrivão 
o escrevi. 

REMESSA.. 

E os faço com remessa ao Contador do juizo do quo lavro 
este termo. Eu F ., escrivão o escrevi. 

Remettidos em ... de ... de 188 ... 

CONTA 

Oustc6s do ju-i.?~o 

Do Mm.• juiz. Diligencias a pagar 
Assignaturas . . . . . 

20$000 
1$100 

21$100 

• 
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Do Contador Conta de custas e ele porcen· 

tagens .. 

Do Escrivão Aú.tuação . . . . . . 

Intimações. . . . .. 

Termos de 200 réis. . .. 

Autos e estadas. 

Juramento .. . 

Mandado ... . 

Guia do saldo. . . . . 

Da Fazenda N acionai sellos . . . . 

Do Cousul Custas pagas em juizo. 

Custeio . ........ . 

Avaliadores . . . . . . . . . . . 

Imposto de industria e profisstío 

Despezas consulares. . . . . . . 

Pago ao credor F . . . . . 

Sellos ............. . 

Porcentagens . . . . . . , . . . . . ..... 

Receita 

6$000 

$500 

22M OO 

4$000 

36$000 

1$000 

1$000 

$3 00 

64$800 

12$620 

62$600 

57$240 

5t$089 

564$636 

1$000 

Importancia arrecadada. 40$700 

Producto do leilão . . . . 842$740 

Valor dos predios . . . . 6 :000$000 

:Rendimento elos mesmos . . . . . . . . . . 200$000 

343 

64$8CO 

5$200 

792$015 

38$395 

924$588 

Liquido a recolher . . . . . . . . . . . . . . 

7:0S3$Ho 

158$882 
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IJist?·ibuição das po?·centagens 

1 •;. ao Mereti~simo .Juiz ........ . 
1 •;. ao Dr. Procurador dos Feito13. 
1 ''/o ao Escrivão . . . . . . . . . . . . .. 
t •;. ao Solicitador . . . . . . . . . . . . . 

Rio ... de ... de 188 ... 

O Contador, F. 

10~970 

10$970 
10$970 
5$485 

38$395 

N. B. Os funccionarios designados supra dão quitação da 
porcentagem rubricando á margem da conta. Tal é o estylo 
nesta Côrte. 

CONCLUSÃO 

E os continúo conclusos ao meretissimo Dr. F. juiz dos 
ansentelil da primeira vara. Eu F., escrivão o escrevi. 

Conclusos em ... de ... 
de 188 ... , com 21~100 
do julgamento e porcen
tagem contada ( 8$708. ) 

Antes do julgamento collocam-se as estampilhas corres
pondentes as folhas do processo que níí:o receberam ainda 
o sello, 

SENTENÇA. 

Hei por firme e valiosa a presente conta, pagas as custaa 
ex causa. 

(Data. ) 

( Assignatura. ) 

PUBLICAÇÃO 

Aos . . . de . . . de mil oitocentos e oitenta c ... me foram 
entregues estes autos com a sentença supra, que foi em minha 
mão publicada. Eu F ., escrivão a escrevi. 



Tabella dos emolumentos consulares que se devem cobrar nos 
Consulados geraes e Consulado de Portugal 

( A.JJ}J?'ovada pO?' cm·tct ele lei de 15 de Ab?'iZ ele 1'874) 

EMOLUMENTOS AD VALORJllM 

71.• Nos processos de arrecadação, administração, 
Úquidação e entrega. de espolios que correrem 
no posto consular, e em que o funccionario 
consular intervier exclusivamente, isto é, sem 
o ·concurso da cabeça de casal, conjuge sobre
vivo ou testamenteiro, se deduzirá pa1•a o cofre 
consular o emolumento de . . . . . . . . . . . . 2 t p. c. 

Deduzido pela seguinte f6rrua: 
1) Do pro~ucto liquido da venda ou arrematação de quaeil

quer bens immoveis, moveis ou semoventes ; 
2) Do preço por que forem locados os ditos bens quando 

não vendidos ; 
3) Do valor que no inventario tenhl:\. sido dado áquellei 

bens que se não venderem e se entregarem aos herdeiros; 
ou forem remettidos para o deposito publico na mesma 
especie em que foram arrecadados ; 

4) Do producto liquido da cobrança das dividas activas ; 
5) Do valor das dividas activas, cuja cobrança o funccio

nario consular tenha promovido judicial ou extra-judi
cialmente, e que ao tempo dí!. entrega do espolio não 
esteja ainda e:ffectu11.da1 sendo aliá13 reconhecidamente 
realisa v eis ; 
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G) Do producto liquido da venda ou arrematação ele títulos 
ou documentos legaes de dividas e obrigações. 

7) Do valor por que forem considerados no inventario os 
títulos ou documentos legaes de dividas e obrigações 
particulares não vendidas, e cuja cobrança se nrí.o reali
sasse nem tivesse ele promover-se, e os direitos e acções 
a que não devesse dar-se andamento e que forem entre
gues aos herdeiros na mesma especie e estado em que 
forem arrecadados ; 

8) Do producto liquido da venda ou arrematação dos títulos 
de divida publica, acções ou obrigações ele bancos, com
panhias ou outros estabelecimentos de credito ou com
merciaes; 

!.l) Do valor por que no mercado estiverem cotados iaes 
títulos quando não vendidos ; 

10) Do valor por que foram considerados no inventario esses 
titulo quando não vendidos, nem cotados no mercado ; 

11) Da cobrança elos juros ou dividendo desses títulos. 
12) Do dinheiro liquido encontrado em especie no espolio ; 
13) Do dinheiro depositado ou em conta corrente em qual

quer estabelecimento de credito ou commercial, e elos 
cheques, vales, bilhetes e obrigações quando pagos 6. 
vista ou no dia elo seu vencimento, sendo com prazo ; 

14) Do proclucto liquido elo espolio na occasião ela entrega 
aos herdeiros, ou da sua remessa para o deposito pu~ 
blico, quér portuguez, quér ele outro paiz. 

Esta porcentagem se irá declnzinclo ao passo que se 
forem dando os diversos actos sobre que ella rec(~e; 
e além clella se cobrarão os emolumentos que por cstlL 
tabella forem devidos pelos diversos termos e actos do 
processo. 

72.• Nos processos ele arrecadação, administração, liquidação e 
entrega ele espolias que correrem nos postos consulares, 
e em qne o funccionario consular intervier conjuncta-
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mente com o cabeça de casal, conjuge sobrevivo ou 
testamenteiro, cobrará a masma porcentagem de 21 t 
por cento, deduzida pela fórma inclicada no numero 
antecedente, mas só da parte liquida que couber aos 
herdeiros ; e além dessa porcentagem as custas elo pro
cesso, isto é, os emolumentos e porcentagens que pela 
tabella forem devidos pelos diversos termos e actos do 
processo principal do in ventaria, e dos processos a elle 
annexos. 



Regimen substitutivo ao da Convenção com o Brazil em vigor 
. no Reino de Portugal 

Sendo reciprocas íJ.S clausulas da convenção entre o Brazil 
e Portugal e cessando a que fôra celebrada nesta Corte em 
1'7 de Abril de 1876, houve de tomar o governo portuguez 
providencias, como fizera o nosso, acerca do regimen que devia 
vigorar na falta da convenção. Foi promulgado o Decreto 
de 3 de Julho de 1884: regulando os casos de anecada
ção por occasião do fallecimento de subdito brazileiro nos 
domínios portuguezes. Julgamos de utilidade a transcripção 
neste livro elo referido decreto, po1· isso aqui o incluímos. 

Tendo cessado os effeitos da Convenção Consular entre 
Portugal e o Brazil, de 28 de Abril de 1876, e conformando-me 
com o ajuste feito ultimamente por meio de notas reversacs, 
trocadas entre o meu ministro na côrte do Rio de Janeiro 
e o ministro e secretario de estado dos negocias estrangeiro 
daquelle Imperio, em virtude do qual a referida convenção 
foi substituída pelo Decreto de 8 de Novembro de 1831' 

promulgado no Brazil : hei poT bem determinai', para reciproca 
observancia das disposições do mesmo decreto, que, até se 
concluir uma nova convenção consular entre os dous paizes, 
eejam postos em execução e vigorem em Portugal, ilhas 
adjacentes. e nas prov:incias ultramarinas, onde é ou vier a 
ser permittida a residencia de funccionarios consulares brazi· 
leiros, a respeito dos mesmos fnnccionarios e dos subditos 
brazileiros, as disposições contidas nos arts. 2.•, 3.•, 4.•, 5.", 
6.•, 7.•, s.• e 11 do Regulamento desde Novembro de 1851, 

que acompanhou o citado decreto da mesma data, os quaes 
artigos fazem parte deste decreto e baixam assignadol! pelos 
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rueus ministros o secretarias de estado dos negocias estran
geiros e dos negocias ecclesiasticos e de justiça. Os mesmos ' mi
nistros o tenham assim entendido e o façam executar. Paço da 
.Ajuda em 3 de Julho de 1884- El-rei.- José Vicente Ba1·boza 
cl~~ Booage, Lopo Vaz de Sctmpctio e MelZo. 

A1·tigos do reg~tlamento a q~te se 1·e{ere o ])eoreto a~ 3 ele 
Julho de 1884 . 

.Art. 2.0 Logo que fallecer um subdito brazileiro domici
liado em Portugal e seus domínios, íntestado, que não tenha 

conjuges na terra ou herdeiros, reconhecidamente taes, pre
ientes, aos quaes, conforme o direito, pertença ficar em posse e 
cabeça de cp.sal para proceder a inventario, e dar partilha ; 
ou mesmo com testamento, si forem estrangeiros os herdeiros, 
e estive1;em ausentes, e ausentes tambem os testamenteiros, 
Procederá o juiz c0mpetente com o respectivo agente consular 
a arrecadação da herança, cuja guarda será confiada ao mesmo 
agente, cl~ndo logo o dito juiz principio ao inventa1·~o ex ojfioio, 
no qual proseguirá em presença elo referido agente consular. 

Não terá lugar essa ingerencia elos agentes consulares 
quando algum herdeiro, reconhecidamente tal, fôr cidadão 
Portnguez, ainda que esteja ausente . 

.Art. 3.° Concluído o inventario serão os bens da herança 
Confiados á administração e liquidação do agente consular, 
que não poderá dispor dos mesmos, ou de seLlS productos 
nem. devolvel-os aos seus legitimas herdeiros, até se reconhecer 
Precedendo annuncios publicados no~ jornaes, immediatamente 
depois da al'recadação, que n[o comparece, dentro de um 
anuo, credor algum á mesma herança, ou emquanto pender 

a~glllna questão judicial sobre ella, ou não forem pagos os 
~u·eitos a que esteja sujeita pelas leis elo reino. Para se verificar 
ISl tem ou não lugar o pagamento de direitos; deverá o agente · 
consttlar mostrar por documentos sufficientes, e devidamente 

legalisados, qual é o gráo de parentesco entr~ o fallecido e 
seu herdeiro ou herdeiros. 
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ATt. -4:." Decorrido o armo de que falia o artigo antecedente, 
não pendendo questão jndicial 15obre a herança, pagos os 
direitos fiscaes, ou verificando que não tem lngaT o seu paga· 
mento, o agente .consular poderá dispor da mesma herança e 
rcmetter o seu producto a quem ele direito, segundo as in
strucções que tiver, sendo então considerado pelos tribtmaes 
do paiz como representante do herdeiro ou herdeiros, para 
com os quaes será o unico responsavel. 

Art. 5.0 Si apparecerem duvidas, ou penderem questões que 
affectem sómentc uma parte da herança, poderá, decorrido um 

armo, e cumpridos os requisitos elo art. ã.o, executar-se a: dis

posição do artigo anteceden~e a respeito da parte liquida e 
desembaraçada da herança, feito o deposito publico de quantia 
correspondente á importancia da divida, ou questão pendente, 
on reservado o objecto da mesma questão. 

Art. 6.0 Si falleccr algum snbdito brazileiro domiciliado em 
Portugal e seus domínios, nas circumstancias do art. 2." deste 
regulamento, em lugar onde não exista agente consular da sua 
nação, o juiz competente proceclerá á arrecadação e ao inven
tario da herança em presença ele d uas testemunhas fidedignas 
ela nacionalidade elo finado, e na falta destes, em presença de 
dous negociantes ou proprietarios de confiança, sendo aquellaS 
on estes os administradores ou liquiclaclores ela herança, até 
que se proveja eobre o destino do producto liquido e nüo con 
troverticlo elella. 

Art. 7.0 No caso do artigo antecedente deverá o juiz remetter 
dentro ele 15 elias, depois que tiver noticia ele que falleceu 
algum subdito brazileiro em seu districto, nas circumstanciaS 
do art. 3.0

, ao ministro dos negocias estrangeiro::; uma certidão 
de obito, uma informação sobre a idade, residencia, lugar do 
nascimento, profissão, e o qLle constar ácerca elos bens e 
parentes elo mesmo finado, afim ele que o dito ministro se 
entenda com a lega9ão ou agente consular r espectivo sobre 0 

destino do liquido ela herança. 
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Art. s.• Nem o agente consular, nem os administradores do 
art. 6.•, poderão pagar divida. alguma, do defunto, sem auto
risação do juiz, que não ordenará pagamentos sem audiencia do 
agente consular, ou dos administradores. Exceptuam-se as des
pezas do funeral, as quaes serão logo autorisaclas pelo mesmo 
juiz, sendo possível, ou pela autoridade policial elo districto, 
com attenção ás forças da herança. 

Art. 11. Quando fallecer tlm agente consular brazileiro, a 

!\ua herança será arrecadada pelo mesmo modo pelo qual o são 
os dos membros do corpo diplomatico, excepto si o agente 
consular tiver exercido alguma industria no paiz porque neste 
caso proceder-se-ha segundo a regra geral. 

( .DictÍ'io Official do Brazil de 2~ ele J ulho de 1884. ) 
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Aviso n. 86 do Ministerio da Fazenda. em 18 de Fevereiro de 18156 

Sob1·e a applicação elo IJec1·eto de 8 de Novemb1·o ele 1851, 

ás heranças ár1'ecaelaclas antes ele estabelecida a 1·eciprocidade. 

Circular n. 6.- O Marquez de Paraná, presidente do tri

bunal do Thesouro N acionai, declara aos Srs. inspectores das 

thesoura.rias das províncias, para a. devida intelligencia e 

execução, que as disposições do Decreto de 8 de Novembro 

dg 1851 relativas á arrecadação e administração das herança~ 

dos subditos estrangeiros, dado o caso de reciprocidade, são 

unicamente applicaveis ás arrecadações dos subtidos est an

geiros fallecidos, ou que fallecerem depois da publicação 

dos decretos do Governo Imperial de que t rata o art. 24 do 

citado Decreto. 

Thesouro N acionai, em 18 de Fevereiro de 1856.- Mat·quez 

de Pct1·aná. 

• 
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Aviso n. 147 do Ministerio da Fazenda em 17 de Abril de 1856 

1Jecla1'a que não poélendo se1· conside?'C6.cl,6 estmnr;ei1·a a po1'tt6· 
fl~teza., q1w se oaso1t oom wn b1 ·c~zilei?·o, não compete ao consul 
JJO?'tur;1tez ct a?'?'eoadaçíJo dct sua hm·an_ça, que fioá1·a. jcwente . 

Havendo se dignado Sua JYiagesta<fte o Imperaclor ouvir 
u, secção de fazenda do conselho ele estado sobre a naciona
lidacle da :finada D. Rita C01~stauça, Portugueza ele nasci

lJlento, vi uva do capitão do exercito J oaqnim José Bonina, 
a respeito da qual Sllsciton-se duvida no 'l'hesonro N acionai 
Por occasião ele pedir o consnl portuguez licença para alienar 
11

11l terreno nacional da lagôa ele Rodrigo de Freitas, perten
cente ao esí)olio que arrecadára ela mesma D. Rita, foi a 
dita secção de parecer que não competia a arrecadação desse 
espolio ao mencionado consul, porquanto a viuva de um 

:idadã;o brazileiro não p6de ser consiclerada estrangeira, se ncl o 
lUcontestavel que pelas disposições elo nosso direito patrio a 
~lllher segue a sorte do marido, adquirindo a qae é estran-. 
geira a nacionalidade deste pelo f::Lcto do casamento; e acres· 
cenclo que debalde se invocaria contra taes disposições o 
primcipio ele reciprocidacle offerecido pelo Regulamento de 8 

cl~ Novembro de 1851, e aceito pelo goV'erno ele Sua :Magestacle 
l!'Iclcli · · · · , · · · ss1ma, VIsto que alh vigora, quanto n. maten a SUJelta, 
a lJlesma legislação que prevalece entre nós; e tendo o mesmo 
.Allgnsto Senhor se conformado com este parecer-na Imperial 
Hesolnção de 29 elo mez findo, assim o communico a V. S. para 
sna int lli · fi · 1 · · e gen01a, a m de que expeça as proviC enmas premsas 
~ara _que se procecla á arrecadação do espolio d~ r eferida 

·. Rita Constança, nos termos ela legislação em v1gor a res
Peito d h · · · · 1 ~ . as er::mças que não estão 8UJel.tas ao reguneu especm 
ClQ Cltad o rogulmrwnto. 

Deus guarde a V. S.- Mw·q~te?; ele Pcwaná.~ Sr. director 
geral · · Intenno do contencioso~ 

c. c.- 23 
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Aviso n. 76 do Minist erio da Fazenda, em 25 de Fevereiro 
de 1857 

.E' dispensavel a habilitação pam ent?·ega ele legitimct aos 
henlei?·os necesscwios 1·econheciclos taes em inventm·ios, ctp?·e
sentan elo-se com os se~ts f6nnaes. 

João Mauricio 1\ anderley, presidente elo tribunal do 
'J'h esouro i.'l ncion::d, respondendo 5. consultn. que lhe fez o 
Sr. inspcctor ela tl1 c~om·n.r.ia ele Santn. Catb::u·ina, em offi
cio n. 2 ,~2 ele 7 de Outubro do anno passado, se deve mn.n
clar cumprir, independente de habüitações de que trata o 
art. 36 do Reg. n. JGO de G de Maio de 1 842, o deprecn.do 
que lh e diri giu o jnizo de orphãos ela villn. de S. Miguel, 
para ser entregue a umn. h erdeira neceEsari a a sua legitima 
maternn, cujit importanci::t fôra por engano r emettida á thr

sourarin cumo herança jacente, declara que, tanto neste como 
elll outro. casos semelbanteR, a.inda que as arrecadações não 
tenham sido feitas com as fonnalichcles elo supraci tado r egn· 
lamento, e ele 27 de Junho de 1845, deve ser cumprido o 
deprecado exr;ecliclo pelo juizo que tiver requisitado o de
posito, ficanc1o, o Sr. in ·pector na intelligencia de que em 
regra geral c1 ispensn.-se a habil ita.ção para entrega elas legi
timas aos herdeiros que forem r econhecidos taes em inven
tarias feito~ em juizo competente e se apr esentarem coDl 
os seus fom1aes, ainda depois dE: arrecadadas, por sua an en
cia no ac~o daR partilhas, as respectivas quotas h ereclitarins ; 
porqu:mto tem cessado a causa da :1!'recaclação, c a inter
fcrencia elo curador, como se in.[erc do art. 1.", §§ 2. 0 e 3." 

do Reg. ele 27 ele .J nn1JO t1e 1845 c já em 28 J nlho de 1853, 

foi pelo Thcsomo decidido em c:1so iclentico sobre r epresen
tação ele Domi1wos Fra11Cisco ele Araujo Rozo. 

João j1fa1wicio TT'!tnderley. 
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Aviso n. 465 do Ministerio da Justiça em l'i' ele 
DezemlJro de 1857 

355 

Resolve cts segttintes cltwülcts sttscitaâa.s pelo juiz mwdcipctl 
da cidctde do R io G1·ande do Sul: 1.0 se á vista do 
cwt . 12 elo Dec1·eto n. 855 de 8 de Novembro de 1851 
os consnles e vice-cons1.des est?·angei?'(JS poclem se?· p 1·esos 
ou condttziclos debctirco de vant pct?'a clepo1·em como tes
temunhas em cclusrts C'iveis, c1·imes e c0?7WW?'ciaes; 2.0 se 
póde q~talqtte? ' pessoa sm· cocr,gida aj?t?'a?' n o juizo mtt· 
nicipal mt commercial em simples justijicaçtto e n a hy
p otlwse éto m·t. 366 elo Oodir;o do P rocesso. 

Ilhu. Exm. Sr.-- F oi pr esente a S. JYL o Imperador o officio 
dest a Presiclencia., data.clo ele 19 ele Março de 1855, sob n. 28, 

Corn o qual ' remetten, por cúpia, o do :jniz municipal da 
cidade do Rio Grande, de 20 tlo mez anterior, propondo as 
seguintes dn vidas : 

1." Se á vista elo art. 12 elo Decreto n. 855 de 8 de 
:N"ovembro ele 1851, os consnles e vice-cousules estrangeiros 
Pocl.em ser presos 011. cond nziclos debaixo ele vara para deporem 
cou1o testemtmhas em causas cíveis, crimes e commerciaes, 
Scgnuc1o o disposto na Orc1. Li v. 3.0

, rr. 55, § 11; Lei de 
2.5 de Janeiro ele 1810, § 16 ; art. 9-5 do Cocligo elo P rocesso 
Ürinünal e art. 180 elo D ec. n. 737 de 25 ele Novembro 
c1c 1850. . 

2." Se p6cle qualquer pessoa ser coagicla a. jnrar no JLUZO 

111Unicipal on commercial em simples jnstificação . e na hy
Pothese do art. 366 do Oocl.igo do P rocesso. 

Sobre t aes clu vielas rc poncleu a mesma presidcncia em 
0 fiioio de 15 il.o dito m c:ó de :Março qne remetteu tarubem 
llor cópia ; quanto á pl'im eira - q Lle dispondo o ar t. 18 do 
beoreto n. B-55 ele 8 de Novembro de 1851, que os ::tgeutes 
consulares poderão :ser presos sem autorisação elo Governo 
lruperial, sómeute nos cl.elictos que commetterem como · ne

gociantes, ou nos de tal gravidade, que não ~clmittam fiança, 
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era fóm de duvida qne nfLo podiam ser presos e concluzitlos 
debaixo de vara para deporem como t estemunhas; privilegio, 
porém, este que só deveria aproveitar aos :::.gemes consulares 
daquelJas nações entre as quaes os agentes consulares hra
zileiros gozavam de igual reoiprociclacle, em virtude elo dis
poEto no art. 29 do citado decreto, continuando em vigor, 
pelo que respeita aos agentes consulares de outras nações 
a legislação anterior, que, não fazendo esta distincção, os 
considera sujeitos ft jurisdicção criminal elas autoridades do 
paiz: e quanto á segunda- que a regra geral éí em negocias 
que interessa ti. socieclacle, especie em que Re acha compre
heuclida a hypothese do art. 336 ele Codigo elo Processo poller 
qualquer pessoa ser coagida a depor em jnizo municipal 011 

uommercial, porque nas simples :justificações, que só apro
veitam ao interesse dos particulares, a este corria o dever 
ele apresentar provas elo seu direito, sem que para isso seja 
obrigada a justiça a coagir a vontade elo cidadão. 

Ouvido o conselheiro procnrador da corôa, foi elle de 
parecer que, estando em vigor as ordenações mencionadas 
e maic; disposições aualogas, as quaes deviam ser escrupu

losamente guardadas, nada deixavam ellas a desejar para que 
os juizes se soubessem haver nas hypotheses qne occorresseru 
porque as leis lhes davam nesta parte um razoavel arbítrio. 
Que entrando os agentes consulares de quaesquer nações, 
por commum e geral opinião, e entre nós, na cl:tsse das 
pessoas clistinctas, a que em Direito se dá o cpitheto de egre
gias, quando forem precisos os seus depoimentos em causas 
cíveis ou crimes e elles não quizessem dal-os nas moradas 
elos proprios jnizc , cumpria a estes usar do arbítrio, que 
faculta a citada Ord. L. 1.0 T. 5.0 § 14, dando commissão 
a quem assista á inquirição nas moradas elos ditos agentes, 
ela mesma fórma •rae deverão praticar com cidadãos em ig ual
dade de razão. 

Consultada a secção ele jnsLiçn. do conselho de estado, 
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concordou ella com o parecer do conselheiro procurador da 
corôa; quanto á primeira duvida, observando, porém, que 
não era exacto o que asseverou essa presidencia quando> 
referindo-se ao art. 18 elo Decreto ele 8 de Novembro ele 1851, 
disse que continuava em vigor a legisb,ção anterior, que, 
não fazendo essa distincção, os considerava sujeitos á juris
clicção criminal elas autoriclacles do paiz, visto que o citado 
art. 18 6 applicavel a todos os consules, e s6 deixa ele sel-o 
a algum ou a alguns, precedendo declar?.ção especial do Go 

verno nos termos elo final do art. 23 elo sobredito decreto; 

porquanto a reciprocidade se dá unicamente por accorclo pl'évio 

a respeito elos arts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 e não a respeito 
elo art. 18 como é expresso nos arts. 23 e 24 elo mesmo 
decreto. • 

E pelo que resp~ita á segllnda cluvicla, que se a hypothese é 
a inquirição de testemunhas em geral, e sem fazer distincção, 
então comprehende a j~stiticução simples, e tem a sua solução no 
art. 95 do Codigo do Processo. 

E havendo o mesmo Augusto Senhor por bem, po1· sna 
lxnpel'ial Resolução ele 12 elo concnte mez conformar-Re com 
0 parecer ela sobredita secção de justiç::t, assim o m::mch com

lhunicar a V. Ex. })ara sua íntelligcncia. 

Dens guarde a V. Ex.- Frc~ncisco JJ·ior;o Bwei?'a de Vas_ 
concellos.- Sr. presidente ela província ele S. Pedro do R io 
Grande elo Sul. 

---·-<?>--· ---
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A viso n. 79 elo Ministerio da Fazenda em 5 de Março de 1858 

Estctndo p 1·esente ct viuvct meei?·a elo casal qúe m·ct subclitct clo
Impm·io não JJÓde se1· aclmittida a 1·eq~tisição do crmsul 
pant que lhe sejr:tm ent1·egues os bens dos lwnlei1·os a~t

sentes. 

Bernardo ele Souza Franco, presidente elo tribunal elo Thc
souro Nacional, declara, ele conformidade com o AviEO do 

ministerio do estrangeiros ele 3 do moz findo, ao Sr. inspec.tor 
da thesouraria do Espírito Santo, para seu conhecimento e 

para o fazer constar ao respeetivo procurador fiscal, que em 
Officio d.e 28 de Novembro ultimo participou a cliroctoria 
geral do contencioso ter-se opposto ao cumprimento de nma 
1n·ecatoria expedida a mesma\ thesouraria pelo :juiz ele orphãos 
e ausentes da capital ela província afim ele ser entregue ao 
agente consular portuguez a meação elo casal do Antonio 
Faria ele Oliveira snbclito portuguez, que fallecêra ctb intestctto, 

deixando conjugo na terra, a qual fura arrecadada c recolhida 

a dita thesourar!a : que o procedimento elo referido procnraclor 
fiscal está de accorclo com as disposições elo Regulamento 
ele 8 ele Novembro ele 1851, e que no caso de quo se t rata, 
estando presente, como estava, a meeira elo ca:lal, que, alélU 

dessa. qualidade, tinha a ele ser braziloira, devia ~er sido 
i.11Cleferida a requisiç1io feita pelo constll portuguez ao sobredito 
juiz ele orphãos e ausentes para lhe serem entregues os bens 
elos herdeiros ausentes, porque a unica ingerencia, que coJ1l.
petia a esse agente consular, era ele assistir :1 todos os actos do 

inventario e figurar nelles como mero representante elos her
deiros portugnezes ausentes. (97) 

B e?'JUl?'clo ele Souzct Frmwo. 

-
(97) A Lei de 10 de Setembro de 1860 exige p11ra que a brazilcira 

casada nestas condições possa rE>cupcrar a sua nacionalidade dccla~ 
ração de querer fixar domicilio no Imperio. 
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Decreto n. 2127 de 13 de Março de 1858 

Pm·mitte a Cl'Cctção de delegados dos consttles estl' tnr;ei1·os sob 
denominctção de "agentes consula1·es ". 

Convindo que os consules estrangei ro", para melhor zelarem 

os intcre. sos de sons compatriotas nos lngares o nele nrio possn, 

chegar a sna acção, tenham a faculchclc de delegar alguma 

das attribuições consnln.res em pessoas el e. mt confiança, hei por 

bem pcrmittit· qne pos am nomear agentes con nh1l'cs, mos· 

trando-se parais o especialmente auto risaclos por seus govcmos, 

os consnles daquellas nações que concederem a. mesma facultbdc 

aos do Brazil, observando-se o seguin te : 

Art. 1." Estas nomeações serão snbmcttic1as no Imperio 

a e-:~eq~wt·m·. 

Art. 2.0 Os ditos agentes representarão os re!'pc.;ti''OS con

sul cs sob a responsabilidade deste;,;, na arrecadação das herança.· 

jacente ele seus concidadãos e nas elos objectos sal 1':1 los elos 

navios 1ue naufragarem no districto ela agencia, confor

lUanclo-se no desempenho clcstas attribnigões, com o que dispõe 
0 Regulamento n. Sô5 eloS ele Novembro el e 185 1. 

Art. 3.• Poderão pas ar certificados de vich, ele resic1encia, 

e outros ele semelhante natureza, os qnac , par:t terem vn.licla.tlc 

cleveJ•ão set· visad.os pelo consnl chcfo elo clistricto. 

Ar t. 4." Fót·a destes casos não se lhes permittirá que 

exerçam outras attribnigões. 

Art. 5.• Não poderão pretender as prcrogativa, isenções e 

innnuuicbdes constllares. 

O visconde de :M:aranguape, elo mcn conselho e do de 

estado, senador do Imperio, ministl'O e seCi't'tario c1c e tado elos 

negocias e:trang iros, o tenha assim entcnclié!o e faça executar, 
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expedindo os c1es:paehos necessarios. Palacio do R io de J a

neiro, em 13 de Março ele 1858, 37.0 c1a Independencia e do 

Imperio. 

Com a rubrica da Sua lv.ragestacle o I mperacl01·.-- Visconde 

de J1fa?'ang~wpe. (üS) 

( 98) A circular do Ministc·rio dos Negocias Estrangeiros de 4 de 
J u]h (!J de 1864 f"z cessa r a pratica seguida pelos Presidentes de Prol'incía 
de nutorisarcm não só a creação de agon tes , vicr.-consulcs ou agcnLcs 
consulares, como ainda o exereiciu imm11d iato dos individ nos nomeados, 
sob a clausula de · prescnturcm cxcquatm· do governo imperial dentro 
do um prazo determinado, 
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A Viso n, 303 do Iviinisterio da Fazenda em 18 de Outubro em 1858 

Sob?·e hctbilitaçilo de herdei?'OS e di1·eitos, que elevem cobrct?·. 

Bernardo ele Souza FrancO', presidente do Tribunal elo The
~ouro N acionn.l, responclenclo ao Ofticio elo Sr. inspector da 
thesouraria elo Espírito Santo, n. 80 cL 15 ele :iYiaio ultimo, 
no qual participa que, tendo fa1lecic1o na capital ch província 
0 snbclito p ort!lgtlez Antonio Teixeira ela Rocha, deixando 
hercleiros amJcntes, mn,ndára o jniz entregar os respectivos 
qninhões á vi. t<1 ele habilitaçõe-· feitas em Portugal, as quaes 
não snjeit ou ao pagamento dos direitos devidos, e outrosim 
~ne ;julgando ter havido, com tal procedimento, pr ejuízo {L 

:a~enda nacional, remettúra os papeis rehtivos 5, questão ao 
JUIZ ele direito da comarca para o que fosse a bem elo serviço 
Publico : lh9 declara qne, embora em alg uns juizos se tenh a 
entendido que para se mostrar qual o grii.o ele parent~sco entre 
~ fal1ecido c SCL1S herdell:os em cumprimento ela parte final 
Cto art. 3." elo Dcct·eto de s ele Novembro ele 1851, basta a 
~prosentação ele documentos snfficientes e devi lamente lcga-
1:s.aclofl, isto. é, originaes, antbcnticof! c revestidos das forma
hclades exigidas pelao leis do l'espectiYo paiz legalisaclos pelos 
~onsnlcs braz.ileiros com a ancliencir, imprescindível elos agentes 
fisca~s competentes ; intelligcncia er>ta que nfio é apoiada peb 
pratica invariavel dos juizos e tribunaos da côrte, e de outros 
luC'ar < d I · I. l ' 1 b · r <> es o mpeno,. em que rcgu annentc se procec e a Ja l· 

It~ção nos termos do Regulamento ele 9 de Maio de 1842 e 
rua1s disposições em viv.w ; G todavia f6ra ele duvida que os her-cl . . o 

eJros ass1m reconhecidos pela aproscntaçã:o ele taes clocumen-
:os elevem pagar os direi tos do § 42 da Tabella annexa á Lei à e 
~O de Novembro àc 18·11, e o sello elos quinhões heredit_arios 

0 Regulamento de lO dtl Julho ele 1850, art. 14; cuinpnndo, 
Pottanto, que se promova contra quem de direito fôr a inc1cmui
sação da fazenda pelos direitos d:ts habilitações de que se 
tt·ata . (go) 

JleJ ·nrtnlo d('. Sou~Ja Franco. 

-----------------------------------
r (99) Esses di reitos fo ram suhsLituiclos como di r('mos na nota ao ar
Jgo ôl do llegulam nto de 1859. 
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Decreto n . 4.433 de 15 de Junho de 1859 

JJicmda exeoutr{?' o novo 1·er;ulwnento pm·c6 a mTeoadc6pãu dos 
bens de defuntos e mtsentes, vagos e do evento. (lO O) 

U sa.nclo da au torisação elo art. 46 cl :1 L i n. 514 ele 2 8 ele 
Outubro de 1848 : Hei por bem, que na arrecadaçrí.o dos bens 
de defuntos o ausentes v:::.gos c do evento, se observe o regu 
lamento que com este baixa, assignac1o por F rancisco de Sa11es 
Torres Homem, elo men conselho, ministro e soeretar.io ele 
cstaelo elos negoc.ios eln. fazenda e presidente do Tribunal 

elo Tb.c~onro ~acionai, qne assim o tenha entencliclo c faça 
executar. Palacio elo Rio de J ::weiro em qnin7.e c1e Junho de 

mil oitocenLos e c.incocnta e úove, trigesimo oitavo ch Inc1epcn
c1encia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sna :iHage!';tade o Imperador. 

F rancisco ele Salles 1o7TCS Domem. 

(100) O regimen das convenções consulares, logo que expi ra 0 

respectivo prazo, é subs ti tu id'o pelas dispos ições elo Decreto n. 855 de 
8 de Novembro de 185 L no caso de rcciprociclado . Em falta el e trata do 
que a tenha estabelecido executa-se o Decreto n. 4±33 de 15 de 
Junho de 185!) regulamentando a arrecadaçfto de bens de defuntos e 
ausentes. (Avs . n. 597 de 28 do Dezembro de 1860, n. 207 de 16 de 
1\tla io de 1865, de 18 do Agos to ele 181·1 publicado no Diario O((icial 
de 20 do mes mo mez, e ns. '7 c 19 de 21 de l\1aio de 1884.) 

Assim julgamos não exceder o plano desta obra inserindo nella 0 

referido Regulamento de 1859 convenientemente nnnotado. O co nhe
cime nto de ~uns di spos ições i ntoressa 11. todos quantos a nova ordenl 
de causas, subscqucnte ao regimen consular, poderia trazer embaraços. 
Em muitas hypotheses mesmo as dnvidas resolvidas pelas decisõeS 
do governo prendem-se a questões oriundas das convenções. Por esta 
face , portanto, ainda se justifica a vantagem da inse rção . 

• I 
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Regulamento p~.l'a a arrecadação dos bens dos defuntos 
e ausentes, á que se refere o decreto n. 2433 desta tlata 

CAPITULO I 

DOS BENS DE DEFUNT OG E AUSENTES E DOS BENS VAGOS 

Ar t. 1." São bens c1e def1mtos e ausentes : 

l.o Os de útllccic1os testados ou intestac1 os de quem sn.be-se 

on presume-se have r herdeiros ::tuscu tes. 

2.o Os ele pessoas ansentes, sem saber se são morta., se 
vivas. (1 o 1) 

--------------------------------------------------
( 101) A s ~fontcs destas dispos ições são a U. L. 1. 0 , T. 90 que 

se inscreve - Do c1wadm·, que ke dado aos bens do ausente, e é l.c
?'ança do rlefmzto, a que ~z ão keacltadokenle'i?·o e a U. L. 1l . ", T. 62, § 38 
Cj ue comprohende a mesma presump çã o ·de morte, vbs. e como t.Jassa de 
dez annos q~~e o absente l.c (ó1·a ela te?'?'a, e se não sabe delle pa?'te e se 
tem que Tte 1no1·to, eLe. 

Os Codigos modernos dis tinguem a ausencía em pres umida e decla~ 
l'ada . ( Corl. Nap. Lit. IV, cap. I, arts. 112 e seguintes, cap. II, arts . 115 
e seguintes Cocl . Civ. ltat., tit. III, cap. I, arts . 20 e 21, cap. Il, 
arts. 22 a 25. f 

A cada um destes periodos se ligam efTeitos diversos : subdivi
dindo-se o Si:·gnnd o em período de im missi:w do posse temporariu e 
Período de im missão de posse àefiniti va. Em todos esses períodos ha 
t Jgorosnmente incer teza sobre a vida c a morte do ausente. 

No entanto, no período da ausencia presumida prevalece de certo 
modo a presumpção da vida sobre a morte ; no primeiro período da 
ausencia cl eclnrnclu as duas presumpções em certo sentido se equi
hbram ; no segundo período pó de dizer-se 'lue a presumpção da morte 
Prevalece sobre a da vida. (Paci fi ci Mazzoni Inst. de Di?'. Civ. Itat. , 
§§ 94 e 95, li v. Il , tit. li, ca p. I ser. X.) A posse temporaria equi
Vale ao caso de successão provisoria do nosso direito. (Vide infra 
art. 47, § 1. J 

Nossas leis, di z sensatamente To.Jixeira de Freitas, envolvem os 
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casos de arrecadação das 1te1oanças j acentes com os de arrecadação 
de lteranças de fl.1<Smtes sob a denominação geral de be1u: de defuntos 
e ause1ztes, pois que os dous casos toéam-se e o proceuimento é 
identico o ( Cons o · das Leis Civo nota 1 ao art. 1231, § 1.) No ar L. 31 
elle discriminou rigorosamente esses casos . 

- Tratando-se de um Arabe cujo espolio havia sido arrecadado 
procedendo o juiz pela fórma do Regulamento de 8 de Novembro 
de 1S5J, por ignorar se havia ou nüo agente consular da respectiva 
Nação, declarou o Mi nisterio da Fazenda que esse facto não era 
motivo para proceder-se na fórma daquelle regulamento ; quo pelo 
contrario, na duvida, o que se devia observar era a regra geral 
nas arrecadações que era o Regulamento de 15 de Junho de 1859, 
deixando a quem de direito fç!f· reclamar o que en tendesse de 
justi ça em presença da arrecadaç-fto nos termos do ulLimo dos citados 
regulamentos . (Av. n. 235 de 2:> de i\Iaio de 1861.) 

- Fallecido intestado no Irnpcrio um missionario capuchinho 
estrangeiro mandou-se promover a arrecadação dos seus bens com o 
de ausentes nos termos do Regula mento de 15 de Junho de 1859, 
viste que na fórma do art. 2-1 do Hegulamo nto o. 855 de 8 de 
Novembro de 1851 não se dava reciprocidade entre o Brazil c os 
J•:stados Pontificios onde existia u convento a que pertencia o re
ligioso de que se tratara. (Av. n. 207 de 16 de Maio de 1863.) 

- A contar da data do fallecimento do orpbão cujo di nheiro tiver 
entrado por emprP.6timo nos cofres do Estado, deve cessar o paga
mento dos juros respectivos e ser o mesmo dinheiro recolhido. con
siderado como simples deposito de defuntos e ausentes. (Av. n. 532 
de 3 de De~!:cmbro de 1863.) 

- Declarou-se irregular a pratica seguida pela Jo tendencia da Ma
rinha de remetter direct11mente para o Thesouro Nacional as quan 
tias pertencentes aos indivíduos fall ecidos ab intestato deixando ao 
juiz de orphãos sómenLc a arrecadação dos moveis dos ditos fi 
nados, qna ndo a cllos compete arrcr.adnr todo o espolio na confo r
midade des leis e regulamentos em vigor. (Av. no 348 de "1 de 
Agosto de l 8G5 .) rreste sent ido foi expedido pelo l\1inister io da 
l\'larioha o Aviso n. 338 de 5 de Setembro de 1865. 

- O tcstamonl,o nuncupaLivo cmr1uanto não se reduz lcgiti· 
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Art. 2.0 Uns c outros se d evem &rrecaàar, inventariar c 

arlministrar até serem entregues a seus donos, se ap 'arecerem, 

- ------ ·------ - ------ ----
mamente a publica fórma não impede a arrecadação. (Av. n. 235 
de 2!) de l.Uaio de 18ôl.) A doutrina do Av. n. 30 do 24 de Fevereiro 
de 18!8 que declara dever correr o processo da reducçt\o pelo 
ittizo da pro1•edoria, quando achar-se arrecadada a herança pelo 
dos ausentes, não tem sido sempre obsenada por se ente:J.der que, 
não harendo lei alguma que constituísse ZJ?'ivativo para tal e[eito o 
juizo da provedoria, deve clla pertencer ao juizo commum . ( 1/fan. 
do P?·oc. dos FeitiJs nota 1339 onde se faz menção de um caso julgado 
na extincta 3.a vara cível da Càrte . ) 

- Os dinheiros de defuntos e ausentes arrecadados pelo juizo da 
capital da província do Rio de Janeiro devem ser recolhidos direc
tamcnte ao Tbesouro, visto não haver naquella capital tbesouraria 
de fazenda, nem reccbedoria. (Av. n. 115 de 31 de fiiarço de 1871.) 

- Em virtude de Resolucão do Conselho de Estado declarou-se 
Pelo l\1 inisterio da Fazenda q.ue os valores encontrados no espolio 
de Ulll religioso, que não constituíam herança do mesmo, por serem 
ProvenieB tes de donativos e esmolas destinados ás obras de uma 
CJ.sa de m:srr:cordi:!, não cstaram no caso de ser arrecallados nos 
termos das heranças jacentes. (A r. n. 199 de 8 de Junho de 1872.) 

-Os espolias dos aprendizes marinheiros fallecidos nas Compa
nhias das Províncias devem ser entregues ao juizo de defuntos e au
sentes da mesma província de conformidade com o A''iso de 5 de 
Setembro de 1868. (Av. n. 357 de 21 de Junho de 18'76.) 

-O Ministcrio da Guena deve remetter ao juiz dos ausentes uma 
relação contendo os nomes dos indivíduos pertencentes aquelle mi
nisterio, que houverem fallecido, ou se acharem ausentes afim de 
serem arrecadados os bens mencionados na mesma relacão (Av. 
0

· 618 de 12 de Outubro de 1876 .) • 

- O Governo Imperial procederá conforme os casos especiaes 
C[Ue se forem apresentando sobre a entrega de espolias perten
Centes ás pessoas das tripolações dos navios, colonos e operarias 
estrangeiros transeuntes no lmpcrio . (A v. n. 385 de 18 de Junho · 
de 18'77 .) 
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ou a se us herdeiros successores, legitimamente habilitados, ou 

até se haverem por vagos e devolutas ao Estado. (1 02) 

- Deve proceder-se pelo ju izo dos ausentes á arrecadação dos 
espolies dos offici aos c praças ele e ·e rei to e da armada. ( Ao 1\iinisterio 
da Justiça de 20 de i\larço de 1883. ) 

(102) A herança antes de ser ,·acante é jacente e assim se deve t•n 
tendcr o Regulamento de 1850 (Dr. Perdigào Malhciro, J1Iau,. do 
PToc. elos Peitos nota 588 . ) Mas a herança pó do ser jacente o n(uJ 

chegar a ser vaza por Lerem apparccido herdeiros habilit.ados . Todas 
as providcncia3 sobre arrecadação c iHentario dos bens das heranças 
jacentes c habilitaçüo dos herdeiros que apparecem (cujo direitO 
semp re se respei ta ) tem súmentc por mo tivo o interesse evcoLLta l 
da Fazenda Nacional, que é se mpre herdeira em falta das pessoas 
pela lei contempladas. E' erro pensar que ta os providencias a boro 
da Fazenda Nacional tem por motiro a cobrança das decimas c dos 
sellos. Em muitos casos cobram -se esses impostos, sem 'lUe o aces
so. rio sejo. am.Jcadar as heranças. ( Cottsol . das leis civ ., nota 6 ao § 5.", 
art. 959 .) 

Não ha hoje heranças faccntes no sen tido stricto, isto é, que 
nào tem senhor, diz o Conselheiro Ribas com a sua accurada critica 
jurídica; porque pela mo rte passam logo para herdei ros testamen·· 
tarios ou leg i ~imos dos defuntos , ain da que ausentes estejam, c, na 
falla dHs tes e de conjuges , devolvem-se á Fazenda Nacional. Assim, 
porém, denominam-se em nos a technologia juridico-administratb·a 
klqucllas her,mças que não têm herdeiros certos ou testa men tciros 
p resentes ; por herdeiros em·tos entendem-se os Lcstarneotarios,. os 
ascendentes, descendentes c collateraes até o 2. 0 gráo, notoriamente 
por taes conhecidos; c chamam-se vagas ou vacantes as quo por 
ta~s c por devolvidas ao Estaclo , sfto declaradas p lo juiz competente, 
por llaverr,m sido repud iadas, ott por não ha1·erem comparecido os 
respectivos herdeiros a habilita rem-se. (Auto r citado, C1wso ele [Ji?·cito 
civil b?·wzilcú·o , tom. Il, pag. 145.) 

A babilitacão de herdeiros se processa pelo juizo àos orphà05 

emquanto a herança fór propriamente jacente (art. 46) . Depois de 
julgada vacante c devolu ta para o Estado, tanto as habilitações, co0l0 
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Art. 5.0 A {:lisposição elo artigo antecedente não terá 

lugar: 

1. o A respeito dos bens elo defunto testado ou intestado, 

que deixar na tena conjuge ou herdeiros presentes, c1csccn-

-------------------------------------------------
quacsquer recJamações de dividas, são processadas perante o JUizo 
dos feitos da fa~enda .por in teressar elirectamente á mesma Fazenda , 
que ttm juizo priva tivo, nos termos da Lei n. 242 de 29 de No1•embro 
de 1841 o Regulamento de 12 de Janeiro de 1842. Em um e outro 
juizo deve inLerv.ir o procurador dos feitos OLl o represen tante legal 
da fazenda e no dos Orphãos tambem o curador geral dos bens de 
defuntos e ausentes . 

Quaes os t,erm os em que se eleve julgar a vacancia, e o procedi
mento a seguir-se depois desse a-:to vide arts . 51 a 53 do Heg. de 1859. 

- A appellaçü0 da decisão do jui z el os ausentes quo ordenar a cn
~t·ega dos f.lens por entender que não 6 caso de arrecadaçào ou por 
Jlllgar proceclcn le a justiflcaçào srrmmaria, nüo é suspensiva (Av. 
11 • 3i'7 elo 11 el e Agosto de 1862) ma~ cle17e-se prestar fiança. ( Cir
,0 · 34 elo 21 de Janeiro ele 1863 . ) 

Não Lern lugar a arrecadaçào dos bens de defuntos o ausentes 
Por parte ela Fazenda Nacional, quando os interessados se flnerem 
representar no juizo eompeLente. (Av .· n. 75 ele 28 de Fevere iro de 
18'70.) 

Nüo se eleve com tudo entender este aviso no sentido demasiado lato 
de ~ua epigraphe, pois ele outra sorte to ja a arrecadaçüo cessaria com 
a Presença elos interessados, independente de habilitação . 

Na especie tratava-se do recurso inLerposLo pela viuva o herdei
ros de um fu llecido intes Lado cujos bens foram arrecadados, ba
ve.n cto a viuva obtido precataria para a entrega dos mesmos e con
SLttuido r•rucuraelor pa ra rcc0be l-os . Decidi a o aviso que neste 
caso devia cessar a intervonçüo adminiskativa, por competir aos in
teressados presentes, por si ou seus legitimas represen tantes, acau
te lar o fi scalisar a arrecadacão o inventario dos bens ela heranca 
nos· termos em que jú fura, resolvido pela Ordem n. 333 de 31 de 
Julho de 186L 
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dentes ou ~sccndentes, ou coll::tteraes dent ro do segnndo gráo 
por direito ca.nonico, notoriamente conhecidos. (1o·J) 

2.• A respeito dos b ens de defunto t e·tado, que deixar 
na t erra, presente, herdeiro instituído nomeadamente no t es
tamento. ' 

Se estiver ausente obscrvar-se-ha. o disposto no pa.ragi'.l pho 
egninte : 

3." A r e peito elos bens elo t1efunto com testamento, que 

tiver clci:~aclo t estmncutciro, qne C;3t.cja prc ente na t erra c 

aceite n. t estamentaria. 

( 103) Sào parentes collaterat's dentro do 2. 0 gráo por direito cano-
nico: 

§ 1. o Os irmãos. 
§ 2.0 Os sobrinhos filhos dos irmãos . 
§ 3.0 Os tios irmãos dos paes. 
§ 4. o Os primos filhas dos Li os irmãos dos p<1 cs. (Regulamento 

n. 410 de 4 de Junho de 184.5 ar t. 6.0 § 2.) 
Este modo de computar o parentesco diverge do do Direito Ci vil 

Haveri.a, porém, excessivo rigor em fazer- se applicação delle á cspecie, 
pois contando-se os grãos de ambos os lados, não ha primei ro gráo , 
os irmãos es tão comprehendidos no segundo, os tios e sobrinhos no 
terceiro, etc.· (Cons. das üz's Ci·v., nota 4 ao art . 95'9, § 3.) 

Dispondo o a1·t. 3.0 , § 1.0 do Regulamento de 15 de JunbO 
de 1859, que não haja arrecaàação se ficam na terra conjuge ou her
deiros presentes, e os ar ts . 5.0 c 6.0 que, ainda começada a arre
cadação, cessará sem deducção de porcentagem, se o conjuge, ou 
herdeiros justifi carem o seu direito cer to e indubi tavel á herança, 
deve-se pffectuar a entrega uos bens sem ded ucção da porcentagern, 
uma vez que se nào duvide da qualidade da reclamante como viu-va e 
cabeça de casal, e desde qu e se reconh eceu I) procurador legalmente 
constituído para reclamar a cntr ga dos bens no lugar do subi to fal' 
lecimento. 

As palavras - p1·esmtes na te7'?'a - não carecem dr. definiçito ott 
explicação; porquanto, desde que o conjuge 011 herdeiros estão pre
sentes em distancia tal que possam bem acautelar a arrecadação e 
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S ao tempo elo fn.llecimento e<Jtiver nnsante o testamen
teil'o, far-se-ha a arrecadação jndicial, mas se acontecer apre
sentar-se o testamenteiro antes de feita a entrega aos herdeiros, 
ou recolhido o producto ao thesouro ou thesom·arias, lh0 será 
tudo entregue para cumprimento do testamento. (104) 

inventario dos bens, pouco importa que sejam moradores do termo ou 
de outro vizinho. (A v. n . 333 de 31 de JLtlho de 1861.) 

Mandou-se entregar ao inventariante do espolio de um intestado 
fallecido em viagem de uma província para outra o producto dos bens 
arrecadados, tendo sido aberto o imrentario no domicilio do finado e 
declarou-se que em hypotheses semelhantes, como já fôra decidido 
Pelo A viso de 31 de Julho de 1861, a arrecadação feita dos bens do 
defunto, testado Oll intes.tado, não se pó de deixar de considerar pro -
visaria, e port~nto, devendo cesi'ar, qt1ando compareça o inventariante 
ou testamenteiro, por setls procuradores, para serem os bens ou pro
~Ucto delles, existentes nos cofres oacionaes, mediante precataria do 
Jllizo do inventario competente ao da arrecadação e deste á thesou
raria de fazenda, entregues ao mesmo testamenteiro ou inventariante, 
ou ainda ao~ herdeiros, qu.e apresentarem seus formaes de partilha; 
'Uão dependendo este em tal caso da habilitação de que trata o art. 45 
do Regulamento de 15 de Junho de 1859, por estarem tacitamente 
habilitados no inventario respectivo . (Aviso n. 405 de 9 Dezembro 
de 1864.) 

-Não se achando no lugar do fallecímento do intestado conjuge ou 
herdeiro descendente, coUateral ou qualquer outro que fique em posse 
e Cabeça de casal, tem lugar a arrecadação judicial; a conjuge em 
segundas nupcias do herdeiro necessario ausente não a póde impedir. 
(Av. n . 219 de 17 de Julho de 1872.) . 

(lO~) O Aviso n. 76 de 25 de Fevereiro de 1857 já havia estabe
lecido a mesma doutrina em relação ao Regulamento n. HlO de 1842. 

-Não pódc subsistir a arrecadação provisoria desde que se apre
senta herdeiro reconhecidamente tat. ( Aviso de 11 de Dezembro 
de 1860.) 

-Quando se faz a arrecadação por não estar o. testamenteiro p?·e
sente na tM·ra não é caso de herança jacente. (Cons. das leis nota 3.a 
ao art. 1232, § 1.o) 

c. c.~ 24 
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4.0 A respeito dos quinhõ es pertencentes nos herdeiros 

ausentes dos defuntes testados ou intestados, quando estiverem 

no lugar procuradores legal!llente autorisados para receber 

o que lhes pertencer. (105) 

- Procede a arrecadação ainda que haja testamenteiro dativo. ( Ma1~ . 

do hoc. dos Feitos, § 328, n. 6,) 
- Nüo obstando ú arrecadação a existencia de testamenteiro dativo 

podem surgir duv idas, que me consta iá se tem dado, quan to ao processo 
do inventario , que nos termos do art. 83 do Decreto de 22 de No~ 

ve.mbro de 1871, . não havendo orphãos ou iotcrdicLos, compete ao 
juizo da provedoria. Parece-me, porém, que tudo se poderia conci li ar 
l.i quidando-se o inventario por ess. juizo, servindo de inventariante e 
testam•mtP.iro o mesmo cu rador das heranças, como outr'ora se pra
t icava . Anecadar a hcran,çn , qua ndo pelo juizo dos ausentes se não 
póde proceder a in venta r [~, se me afigura illegal além de absurdo ; 
passat· a heranÇa depois de liquidada ás mrws do testamenteiro dativo 
pat:a cumprimento do testamento, e em seguida devolvel-a ao curador, 
seria, penso, verdadeiro contrasenso. 

-0 testamenteiro dativo é nomeado pelo juiz da provedoria na falta 
dos que o hou verem sido pelo testador; escolhendo-o cnLre os her
deiros legi Lirn os . Assim ensi na o em inente jurisconsulto portuguez: 

NO?~ datis testam,enta?'ÜS cmsecutm·ibzis , vel eisdern, se ellJC11SantibiiS, 
vel ob ?~rgligentiam, culparnve ab emscclltione testamente 1·emotis, 
lte?·edes sc1·ipti lcgiti mi velz~ti emsecz1tO?·es szmt, quia testamentum cmsc
qui omnino tenentur, et ?'at'ÍO?~es 7'eddc?·e ap11d competentem fúl;ice?n, et 
ab eodem tanclem emsecz1tm· dativus constitz&end!IS Gue1·1·. ns . 76 e 124, 
flem·ic. Coce. lJz"sp. XLVII, Laute?·baclt, vol 3. 0 ( Mello Freire, 
liv. 3. 0 , Lit . 6.•, § XV.) 

(105) É mister nttcnder que se trata de quinhões, o que prcsuppõe 
partilha e existencia de ioventaríanto, hypothese mui dil'ersa daquclla 
em que o testamenteiro está auseol;e e se faíl reprcsr,n tar por procu~ 
rador, o que não impede a arrecadação por ser personalíssimo o cargo 
de testamenteiro c in ventarian te e á vista do disposto no paragrapho 
antecedente (Dr . Penligão Malheiro, Man. do P1·oc. dos Feitos nota 
594 .) 
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Art. 4." Se os ccllateracs L1entw do seguu do gráo nilo forem 

notoriamente · conhecidos, fa.r-se-ha a arrecadação judicial, que 

todavia cessará, sem deducçtío de porcentagens, se justificarem 

em prazo razoavel, assignado pelo juiz a sua qualidade here

clitaria. ( J 06) 

cc Da doutrina ex posta, diz o conselheiro Lafayette referindo-se 
ás disposições deste paragrapbo, resulta claramente a differença entre 
bens de altsentes e herança jacente. 

cc A herança é bem de ausente, qua ndo o herdeiro ausente é ce?·to 
e clete?·minado, isto é, herdeiro que póde entrar na posse da herança 
independentemente de habili ta cão. 

(( A .her;nça é jacente quando não ha herdeiro ce?·to e detc?·minnilo, 
ou se não sabe da existencia dellc, ou quando é repudi!J.da. 
• <c Esta dis tincção tem effcitos importantes, porque a herança se 
e de ausentes, fi ca sujeita a um procedimen to diverso. Assim que da 
curadoria simples, que não termina com a da herança jacen~e dc.ntro 
de um anuo passa para a curador ia provisoria. 

cc A nossa antiga legislação só reputava a herança jacente (para o 
efl . 

etto de ser ella arrecadada e o seu producto recolhido ao Era rio } 
quando não era adclicla, cc ou por falta de herdeiros ou por ignorar-se 
quem elle soja » A! v. de 28 de Janeiro de 1788, § 7.0 Vej. a Ord. liv. 1. 0 , 

ttt . 90, § L o; Lei de 4 de Dezembro de 1775 e Alv. de 26 de Janeiro 
de 1801 (Autor cit. Direitos ele (arnilia, § 172 nota 1.) 

( 106) A notoriedade não pó de referir-se senão a herdeiros exis
tentes no lugar da arrecadação. Comprehende-se facilmente que o 
conJ · · . lectmeuto, de que trata o artigo, deve abranger uma certa 
ctrcumscripção, e esta não póde estender-se além do local, em que 
se r r ea !sou a arrecadação. . 

O que se teve em vista foi evi tar o abandono dos bens; logo que 
apparecem hc1·deiros, provada a sua qualidade, é de justiça lhes sejam 
08 

mesmos entregues. Nestas condicões rruando a arrecadacão nito t • • 
eru senão o caracter provisorio, pois os interessados não serão 

tard os em f l . . . . . d d . azer va e1· os seus dt reltos, sena mtquo e uzt r porcen-
tagem em favor dos empregados do juizo. Taes proventos, destmados a 
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Art. 5.0 Se os herdeiros a que se refere o§ 1°. do art. 3." 

forem filhos iJlcgitimos e houver fundamento para contestar-se 

a qualidade hereclitaria., ta.mbem terii lugar ::t arrecadação 

judicial, que cessará, sem dec1ucção de porcentagem, se elles 
justificarem o seu clireito certo e inc1ubitavel á herança prose
guindo-se nos ulteriores termos c1ella para serem os bens 
entregues a quem ele direito pertencerem, se não fôr con

cludente a justificação. (107) 

retribuir trabalhos reaes eiTectuados durante o processo da arrecadação, 
não teriam razão de ser: 

Da sentença que julgar a justificação não ba recurso algum ; se 
fôr improcedente, devem os interessados lançar mão do processo 
regular da habilitaÇão. (art. '7. 0 ) 

. (107) Os filhos illegitimos admittidos á successão paterna são unica
mente os naturaes provenien tes é sol?~to c sol?~ta, reconhecidos por escri
ptura publica na conformidade da Lei n. 463 de 2 de Setembro de :1847 · 
A prova da filiaÇão por escriptura publica diz só respeito á successão 
ab intestato. Quando a fil iação consta do testamento é caso de successão 
testamentaria. (Cons . das Leis Civ. , art. 961, nota 9 .) Nesta bypothese 
não ha arrecadação, o que se cumpre é o testamento; tudo estará na 
maior ou menor quota de imposto a satisfazer conforme fôr ou deixar 
de ser provada a qualidade hereditaria. (Vide Regulamento de 31 
de Março de 1874, art. 4.0 e tabella annexa.) 

-Para que o reconhecimento do filho illegitimo possa impedir a 
arrecadação é mister tenha sido feito antes do faUccimenlo do mesmo 
fi lho, pois que regulando-se os direitos á successão pela época de 
sui\ abertura, e sendo esta determinada pela d~ta do fallecimento, é 
claro que se nesta não existia tal reconhecimento, não é o herdeiro 
o inculcado pai; a successão é reciproca. (Aviso n. ~4 de 17 de 
Setembro de 1864. ) 

Já anteriormente nos termos do Aviso n. 125 de 24 de Maio de 1859 
os juizes dos ausentes deviam ordenar, e os agentes da fazenda publica 
promover a arrecadação das heranças, se houvesse legitimo fundamento 
para contestar-se o reconhecimento dos filhos naturaes, cessando a mesma 
arrecadação, sem deducção de porcentagens, se elles justificasse111 ° 
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Art. 6.0 A disposição do artigo antecedent e é extensiva 

ao caso em que se duvidar da legitimidade do casamento 

pelo que respeita ao conjuge e filhos legítimos. (lOS) 

Art. 7. 0 Das justifica9ões el e que tratam os artigos pre

cedentes não haverá recurso, ficando salvo o direito de habi

litação, na f6rma do presente regulamento. 

Art. 8. 0 O conjuge herdeiro ab intestato nos termos de 

direito não poderá entrar na posse dos bens herdados, sem 

prévia habilitação. (109) 

seu direito indisputavel á herança , mas-proseguindo-se nos ulteriores 
t:nnos del!a, para serem os bens entregues a ,quem de direito, á 
Vista da habilitação, se não fôr concludente a justificação. 

- A disposição supra é applicavel por identidade de razão aos as-' 
c8ndentes . Se justifi carem o seu direito incontestavel, cessa a arre
cadação; aliás subsiste como definitiva. Da decisão sobre a justifi
cação não ha recurso. ( Dr. Perdigão Malheiro, lJfan. do P~·oc. dos 
Feitos nota 606 a. ) ' 

( 108) Podem occorrer motivos de duvida sobre a 'legitimidade do 
casamento e dos filhos. Não se trata quanto a estes da qualidade il-
1€ 't' . gt Jtna reconhecida a que se refere o art. 5. o; mas, a mesma legt-
titn 'd 1 a de que pretenderem, pó de ser contestada. Proceder-se-ha 
semelhantemente nesta bypothese á arrecadação, que cessará verifi
Cado o direito do conjuge ou dos filhos. Da mesma justificação não 
haverá recurso ; o remedio será a habilitação. 

( 109 l Succedendo o conjuge na fórma das nossas leis em quarto lu
gar, a exigencia da habilitação em que se prove não existencia de outros 
herdeiros, é perfeitamente jurídica. E' conseguintemente caso de arre
cadação defin itiva e não provisoria. ( Dr. Perdigão Malheiro, Ob1·a cit., 
nota 602. ) Na habilitacão se determinará o di reito successorio e, se 
fôr caso d .. 1· · d 1 d · · t · t · e parentesco, tqm ar-se-1a o Jl' f.\1 o que assts e ao conJ uge 
so~revivente de excluir os outros parentes mais remotos até o decimo 
~rao, corno pretende Corrêa Telles na intelligencia que dá a Ord. liv . 4.0 , 

tlt. 94. (Vide JJig . po1·t., art. 880 nota b, tomo 3.") 
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Art. D. • Em qualquer c::tso, ;;c hon v cr hcnlciros ausentes, 
o jniz ele orphãos nomeará sempre curador, que assista ao 
processo do inventario c p::ntiUw. ·, a~Tec:.tle c administre os 
bens, se, findo o tempo da contn. ou j ulgada a partilha, não 
ti vm'em os herdeiros entrado na posse ela heranç:t por qualquer 
motivo. (llO) 

(110) Essa nomeação, pois trata-se nos termos do artigo de um cu
rador ad bana e não simplesmente ·in litem, poderá recahir no cura
~or geral heranças jacen tes e bens de defuntos e ausentes no lugar 
em que o houver. Ninguem mais do que elle no caso de Yelar que 
sejam salvaguardados os interesses que representa. 

Assim vi praticar no tempo em que exerci o cargo de procurador 
dos feitos da fazenda na côr te. 

Não póde ser questão da nomeação de tutor a herdeiros menores 
ausentes, fallecendo completamente a jurisdicção ao jtliz dos orpbãos 
do territorio onde exiE>tem os bens. O Av. n. 71 de 14 de Abril de 1847, 
além de inapplicavel porquanto trata de menor ausente fi lho de est.ran
geiro, não me parece de accordo com os princípios de nosso Direito. 
Nos termos da O. L. 1.•, T. 68 e L. 4.•, T. 102, § 5 • o tutor tem de 
tomar conta não só dos bens como da mesma pessoa do menor ; se 
este se acha em paiz estrangeiro escapa á jurisdicção do juiz dos 
orphãos no Brazil. A doutrina extrahida pelo Dr. Perdigão Malheiro 
no § 349 do seu jJfanttal me persuado mais cousenLanea com aquellcs 
princípios. Segundo ellc, quando nas heranças de es trangeiros houver 
interessado menor fóra do 1mperio, o juiz nomeará curador que trate 
de o habilitar. 

·- Respondendo a varias d11vidas propostas pelo juiz dos orphi'tOS 
substituto da capital da província do Maranhão deu o Av. n. 392 do 
Ministcrio da Fazenda de 20 de Agosto de 18.62, entre outras soluções; 
a seguinte, referente ao artigo supra : 

Qtw sempre que houver herdeiros ausentes e ainda qua ndo não se 
tenha feito a arrecadação por não ser caso desta, deve-se nomear 
curador, que assista ao procc so d inventario c partilhas . 

Havendo testamento e findo o tempo da cou ta tcs tamentaria, 
esteja ou não a mc:sl'I\a conta prestada, ou a partilha julgada, o curador 
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Ar. 10. A r espeito üos qne falle::c r a ~n JUS vi;· ,.mmstancia.::J 

elos ar ts. 309 e 310 do Coclig o elo Commerc io, e q ltanto aos 

bens dos fallecidos, observar-se-ha o que se acha disposto no 

mesmo codi o-o e seus reo·ulamentos. (1ll) c c . 

Art. 11. São bens vagos, que na conformidad e elas leis 

vigentes se devolvem á fazenda nacional : 

1.o Os ·m ovpis e ele raiz, a que nito ú achado senhorio 

certo. (11 2) 

Passarú a anecadar e administrar os bens, se os herdeiros nilo tiverem 
entrado na posse da herança por qualquer motivo : art. 9. o do regula
mente 

(lll) Vide a nota 90 á pagina 319. 

(112) Foram considerados pelo Av. n. 578 de 16 de Dezembro 
de 1862 bens vagos nos termos .da Ord . L. 2, T. 26, § 17 sujeitos á 
arrecadação 'tres apolices da divida publica deixadas por Lima exposta 
da Santa Casa da Misericordia de Porto Alegre, indelirindo-se o reque-

. rimento da mesa da mesma Santa Casa, no qual pedia fossem trans
feridas para o patrirnonio dos expostos, que ella tem a seu cargo, 
fundando-se a supplicante para requerer essa transferencia no art. 27 
do Regulamento Provincial de 27 de Agosto de 1858, que mandou 
rcvener em benefi cio do asylo os dinhei ros e valores que por crua! quer 
ti tulo ou origem constituem o peculio de cada exposta, existindo as 
disposições geraes em contrario contidas nos Reg ulamentos do Governo 
Imperia l de 9 de Maio de ~842 art. 3. " c 15 de Junho de 1859 art. 11, 
§ 2.• e mais di sposições em vigor. " 

O aviso supra estabe leceu ainda a seguinte doutrina: 
<I O acto addicional qtw declarou os casos, em que as Assembléas 

Provinciaes são competentes para legislar, não comprehcndeu o das 
successões, ma teria inteira e absolutamente da exclusiva compeLencia 
da_ Legislação Geral, a qual deve outrosim ser respeitada pe las Assem
bicas Provinciaes não só porlJLle ass im o dispõe o Acto Addicional 
qllando li mitou c especifi cou as a~tribui çõ es das referidas assernbléas ; 
corno porque assim 0 cx.igu a ordem publica e os principias c'ons titu-
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cionaes em que se funda a fórrua do Governo jurada pela Nação. (Vide a 
Consulta do Conselho de Estado de lO de Novembro de 1862 em virtude 
da qual se expediu aquelle aviso.) 

- Os thesouros encontrad os entram na classe dos bens vagos a qu.e 
não é achado senhor certo , de que tra ln a Ord. Li v., 2 Tit. 26, § 17, e 
pertencem á Fazenda Nacional. Fundado nesta Ordenação, mandou-se 
proceder a sequestro nos bens de um individuo que se apoderára de 
umas moedas de ouro em valor superior a vi nte contos encontradas 
por terceiros junto a uma fonte perto das casas da Fazenda das 
Vargens, na barra do Rio das Velhas, província de Minas Geraes . 
(Aviso n. 402 de ] 0 de Julho de 1861. ) 

O Conselheiro Ribas, na sua importante obra já. citada, Cu?•so de IJí
?'eito Civil B?·azilei?·o, depois 4r haver "estabelecido principias de 
accordo com a no.ssa legislação, formula um desideratum na falta de · 
disposições expressas a respeito : 

« Entendemos, diz elle, que não se póde affirmar que o thesouro 
abandonado seja ?'es m~llius, à pa1·te ?·ei, segundo a phrase dos esco
lasticos; pois póde succeder que exista quem o occultou, ou herdeiro 
deste ; porém o consideramos como 'f'es mbllí~~s, por ignorarmos 
quem seja o seu dono, e por ser até possível que ninguem exista 
que a elle tenha direito; -pelo que não pód(propriamente estar sujeito 
ao direito de invenção . Mas tambem não podemos considerar como 
acoessão do predio, em que foi achado, e sujeito ao direi to de occu
pação do senJ1or deste ; porque embora nelle estivesse occulto, não 
fazia parte integrao te delle. 

« Assim rigorosamente fa llando,· devem os thesouros abandonados 
ser incluídos entre os bens vagos, segundo a definição da nossa legis
lação, na especie daquelles a que não é achado senhorio certo . Atten
dendo, porém, a especialida de da materia c a ausencia de legislação 
patría expressa sobre ella, pensamos que se deve regular pelo direito 
romano, em que se procuram harmonisar a quasi invenção e occu
pação que neste caso se dão. (Obra citada, Lom. IJ, pag. 285.) >> 

Teixeira de Freitas pensa que ohj ectos enterr11dos ou occultos, 
como thesouro, dinheiro, eLe., não são- bens vagos a q·ue não é acltado 
senlto?' cc1·to- nos termos da O. li v. 2.0 , t. 29, § 17; qnc não appare
cendo seu dono rrgem as disposições do § 39, lnst. de ?'e?·. div · e 
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L. Un., Cod. de tkesa1w., segundo as quaes pertencem ao inven
tor: todo, se foi achado em terreno proprio; metade, se foi achado em 
terreno alheio ou publico. (Consol. das leis, 3.a edição, nota 7• ao 
art. 260 .) · 

Em todo o caso deverá ser manifestado ao juiz de paz do districto 
dentro de 15 dias, sob pena de comml'tter o inventor o crime de furto. 

' (Cocl. c?·iminal, art. 260 .) . 

Aquella opinião do emerito jurisconsulto hrazileiro es tá aliás de 
: ccordo com o espirito das legislações modernas. Nessa conformidade 
e a disposição do Cod igo Napoleão, art. 716, c do Codigo Civil · Italiano, 
art. 714. Es te, porém, estabelece a distincção do Direito romano 
quanto ao facto de ser a descoberta effeito do acaso ou procurada, 
Pertencendo inteiro nes ta segunda hypotbese ao proprietario do solo. 
(PaciQc( Mazzoni . lnst. di 1Ji1·. civ. ítal., li v. Ill, ti t. III, cap. 
V, sez . li, vol. 3.o) · 

Este doutíssimo professor italiano syn thetisou a doutrina p.os se
guintes termos: « ll teso?'O appa?·tiene tJe?' inte?'o o pe?' metà al 11?'0-

J.!?'ieta?·io j~we so?i, e al ?'it?·ovato?·c ju?·e occ~bpation-is ,, . 
- Sobre este assumpto temos mais o Aviso n. 205 do Ministerio 

da Fazencla de 22 de JLtlho do 1875, quo mandou reclamar como bens 
do Estado a entrega dos objoctos d!l prnta encontrados nas escavações, a 
que se tinha pro cedido na rua Primeiro de iVIarço, para construcção 
do edifi.cio destinado á Caifa da Atuortisação e Correio Geral, e 
recolhcl-os á thesouraria do Thesouro Nacional, communicando qualquer 
ernbaraço quo fosse opposto para as providencias legaes . 

Aqui ainda se fez a applicacão da Ord. L. 2. 0 , T. 26, § 17. O Es
ta~o hai'Ía contribuído com ; terça parte do custo da desapro
PrJação e construcção dos tros edificios projectados na rua Primeiro 
de Março dos quaes um destinado para o Correio Gera l e Caixa da 
Arnortisacão, representando a dita quota o custo do terreno c dos d' . 

1
Itos odiucios. (A''· n. 482 do Ministerio da Fazenda de 24 de Dezembro 

ce 1872.) 

c Deste pri nci pio, porém, parece ter-5e desvia clo a aclministração nas 
d oncessões feiLas a v a rios particularrs para exploração do sub-solo 
. 
0
d rn orro do Cas toll o, onde prdcndo m haver os jesuítas enter-

ra o 1,. ·-D. . lquezas por occaslélo de exncutar o decreto cru c os expulsou do 
l ilZI\. Nellus se estipulou cruc metade dos thesouros encontrados 



378 O LIVRO DAS CONVENÇÕES CONSULARES 

2.0 Os bens dos in te. ta los, cll1:l n:i:o deixarem parentes ou 

conjugo herdeiros, nos termos ele direito, ou elos fallccidos 

pertenceria nos inventft:es c a outra metade ao Estado. (Vide entre ou
tros o contracto celebrado entre a Fazenda Nacional e :João Francisco 
1\'Ioreira em 1R tle Janeiro de 1882.) E', no entretanto, certo que os 
bens da companhia de Jesus foram confiscados e incorporados ao 
domínio da Nação em virtude da Curta .Regia de Janeiro de 1759 e 
do Alvará de 25 de Fevereiro de 1761. 

-A consulta do Conselho de Estado de 14 de Maio de 1880 investi
gando sobre o direito de preferencia que pretendiam Ler diversos explo
radores do l\lorro do Ca:;tello, depois de considerar as concessõeS 
meras licenças, acLos de adm.inl stração discricionaria, ás quaes 0 

Governo póde marcar termo, principalmente sendo os trabalhos feitos 
em terrenos do domínio do Estado c para exploração de terrenos qlle 

tambem lhe pertencem, concluio por esta Iórma pelo orgão do seu 
illustrado relator, o conselheiro Paulino José Soares de Souza: 

« Tendo 'assim e;; LLnciado o seu modo de pensar, julga o relator 
da secção não dever terminar sem chan.1ar a attençào do Governo 
para a seguinte ponderação do conselheiro procurador fiscal da fazenda : 

<< Cumpre-me ainda ponderar que os Lhesouros pertencem ao 
Estado, como o dispõe a Ordem n. 4.02 de lO de Julho de }86l, 
parecondo-me que o Governo nlio póde, sem autorisaçfto do Poder 
Legislativo, ccrlel-os a particulares, nem mrsmo em parte c como 
premio da descoberta, como o SUf;JP.l'e a Imperial 1lesolução de con
sulta de 12 de Janeiro de 1876 em velaçii.o mesmo ás riquezas dO 
morro do Cast,ello. >> 

A maioria da secção, porém, apartou-se do r !ator nestes termos : 

cc Os conselheiro de Estado visconde do Rio Branco e Jeronyrno 
José Teixeira Junior, .conco rdando CS)m'o illustraclo relator da secçãO 
pondnram quanto ás reflexões finae! do parccPr do conselheiro pro
curador Gsca1 acima indicados: que não julgam nccessario um acto 
1egislativo para autorisar semelhantes explorações, q11o de certo 0~0 

valem mais do que a explot·ação das riquezas mint~ra 'S de todas as 
especics, que tambem pertencem ao Estado . " 
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Como se vê o Conselho de Estado não resolveu a uestão sus 
Cilada pelo procurador fiscal, que consistia em saber se, independente 
de autot·isaçào legi laLiva, podia o governo cerler a particulares os 
thesouros, que estes encontrassem em suas explorações. A equipol
lencia entre olles e as rique1.as mineracs carece, segundo pensamos, de 
fundamento. Em i\Iantcllini encontra-se a discrimioacão de modo tão 
lucido c frisante, que não podemos esquivar-nos de tra~screver as suas 
expressões : « ll teso?'O, djz elle, no1~ forma in(atti parte det (o?tdo, 
r,za v·i (l~ nascosto ; dive1·samente della n~iniem congúmta nalit
?'almente al (onda, e cite ne costit?tisce pa1·t1~ talmente, che il pad1·one 
del fondo, O del t?ttlo, ?W?t zmà rtOn esSe?'lt pad?'O?~C dclla 1ninie1•ao 
0 della pa1·te. Cio clte vuol di?·e che dal tesoro o dal suo di?·itt. 
?ton lice cl' a?·gomenta1·c alla 'ininie?•a o al di?·itto delta mi1tie?·a, 
fl teSO?' O cltC "{rmna lla?'ÜJ da SIJ, Si (a SltO dcl JlaCVI'O?!e clel (ando, 
quate donum forLunro, munus Ioci; ne il comp1·ato?·e dcl 'rondo 
cornprà col (ondo il teso1·o; ne l'invtnzio?te che nà atvmisse, not• 
appena cotzsumatrr, la vettriita, dat·cbúe titolÇJ a lesione ; it ttsm·o non 
essencto vcndiLus sed invcntus. (IVIantelliniLo Stato e z't Codice Civile , 
Parte Terza, Lib. I, Tit. IV Delle minie?·e e sali?te. ) 

Semelhan emcute Mazzoni nos seguintes característicos do Lhe
souro : 

/' « E' indijf'e?·ente el ca1·attrwe dell' ogetto: basta clte sia cosa mobile 
di JJ?'ez·io ; pe?·cio ottO tcsm·o tton solo Ze rnonete e le gemme, ma 
~ziandio i tasi, i sa?·cofaghi, le stat?te e cose símile, cite 1W?t sia?to 

21tco?'lJO?'ati al suolo . (Jwst. (li Di1·itto civile ilal .; Lib . Ill, TiL. llJ, 
cap. V, Sez. 11, § 121.) 

.Assim é que o Codigo Italiano colloca consoguiotemente o thesouro 
Sob o titulo - occupação- entre os modos de adquirir a propriedade 

(Cod. Lib. IJI, Tit. I, art 714), ao passo que considera as minas e as 
sulinas bens não pertencentes a particulares. ( Cod. arts. 431 e 435; 
." tautellin i, Par Lo JII, Lib. I, Tit. JV.) 

As minas de todos os n1ctaes o pedras preciosas fazem pr.las nossas 
leis Parte do domínio do Estado . E' um direito real sobre o interior 
do solo, ensina o profundo autur da Coítsolitiaçao das LeÚ Civis, 
art. 52,§ 2. 0 , nota 20. A sua exploração está sujeita a regulamentos do 
Poder executivo c a impostos excepto quanto ao ouro (art. 903 nota 22) . 
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com testamento ou sem elle, cujos herdeiros, mesmo ab in
testato, repudiarem a herança. (113) 

A invenção, porém, de Lhesouros não foi nem póde ser objecto de 
regulamentação e nenhum imposto puga. Ai nda mais: o explorador 
de riquezas mineraes dirige-se a um objecto conhecido; o veeiro póde 
ser mais ou menos abundante, o mineral de qualidade superior ou 
inferior, mas é real, existe radicado ao solo; ao passo que o the
souro, sem ligação·alguma nelle, é propriedade daquelle cuja me
moria se perdeu, cujtts ?ZO?< eo:;tat memo?·ia. 

( 113 ) Os espolias dos bispos regulares, fallecidos alJ intestato 
( aão assim dos seculares) pertencem á sua igreja, isto é, ao bispo 
successor para o despender nas suas precisões episcopaes, nas de sua 
cathedral, nas ,das suas parochias !l de seu clero, conforme as disposições 
contidas na CarLa Hegia de 7 de J u11ho de 1784, Resolução de 17 de Abril 
de 1793, e Provisões de 5 de Janeiro dJ:l 1800 e 6 de Abril de 1815 
devendo conseguintemente ficar em arrecadação no juizo competente 
para serem entregues ao successor do bispado como determina 
a ultima das provisões citadas. Na mesma hypoLhese é devido o im
posto, geral ou provincial, conforme a situação dos bens, por ser 
uma verdadeira herança devolvida ab intestato ao st1cccssor, como 
expressamente tambem o determina a provisão citada de 1815. ( Av. 
n. 394 do Ministerio ua Fazenda de 4 dB Dezembro de 1864.) 

A clistincção que a ordem sup ra faz en tre bispos regulares e se
culares é de rigor jurídico . Aquelles podem, entretanto, deixar testa
mento em que disponham de seus bens, feito porém antes da pro
fissão (O. L. 4 •, T. 81, § 4•; Borges Carneiro L. 1, T. VIII, § 13) 
embora alguns entendam como o mesmo autor que, logo que a 
profissão se consuma, se deve abrir e cumprir o tesLam,3nto, sem es
perar a morte do testador, opinião combatida por outros entre os quacs 
Mello Freire assim se enuncia : Testamant1~m tamen quamvis testatoi", 
monaclms jam (aclus , ?"Cvor:a?·e non z10ssit, non ideo lte?·edüas, qttrJJ 'IJÍ 

ventis m~lba est, qua1n mo?·tem civilern voca?l,t, sed cxpectanda cst 
naturalis, et inte?·im lrfonaste?"itom bona administ1·at, et pe1" JrlonachulYt 
(?·uctossuos fac-it . (l nst. jur. civ.l'ltS. L. Hl , T. V, § 24). Assim ob
sen'ar-sc-hão as disposições de ulti ma vontade do bispo regular de
pois de sua morte. 
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a. o Os denominados do eve~to no município ela côrte. (114) 

Os espolias dos bispos seculares mortos sem testamento per
tencem a seus legítimos herdeiros. Na falta destes pertencem ao 
Estado como bens vacantes. ( Cons. das leis art. 989 .) Elles podem 
testar dos bens adquiridos antes do episcopado ou depois por titulo 
meramente civil. (Mello Freire loc. ant. § 23-. ) 

Outr:ora os bens dos escravos da nação que fa lleciam pertenciam á 
mesma nação (Avisos de 13 de Feverei ro do 1850 e 6 de Junho de 1866). 
O art. 6.o, § 1.0 da Lei de 28 de Setembro de 18'11 declarou libertos 
taes escravos. Quanto aos que fallecerem ainda em condição servil, 
~etade do peculio que houv er~m formado pertenco ao conjuge sobre
Vivente e a outrél mctélde se LransmiLLé aos herdeiros na fórma -da 
lei civil. • 

. Na falta de herdeiros o peculio é adjudicado ao fundo de eman
Cipação. (Lei cit . art. 4. § l. o) 

(114) Voltou-se ao regimen do Regulamento n. 160 de 9 de Maio 
de 1842 que no art. 3. 0 , § 3° continha disposição identica, poste

, l'iormente alterada pelo art. 3." do Regulamento n. 422 de 27 de Junho 
de, 1845, que mandou substituir as pala nas no- Município da Côrte
Pelas palavras - em todo o lmperio. 

Assim se resolveu de accordo com o disposto no art. 14 da Lei 
n. 586 de 6 de Setembro de 1850, em virtude da qual o producto dos 
bens do evento ficou per tencendo á renda das províncias . 

b -Tem sido questão debaLida sG.bcrse depois da Lei de 28 de Setem
ro de 1871 podem ainda ser considerados bens do evento os es

cravos a que não é encontrado senhor. 

E' certo que a lei não co.,.itou da especie; e dous avisos firmados 
Por· · o 

lUl'Jsconstlltos de nomeada quaes os Conselheiros Duarte de Aze-
"~'edo c Lafayette, quando occuparam a pasta d~ justiça, declararam 
que os escravos considerados bens do evento não estavam comprehen
didos no art. 6. 0 § 4.o da Lei de 28 de Setembro de 1871. (Vide Avisos 
n 3 · · 18 de lO de Sl!tembro d31872 e n. 63\J de 21 de Sa tembro de 1878.) 

. _Por uma interpretação, quo me parece mais plülantropica do que 
Jundica, no juizo da provedoria da Corte tem-se considerado taes 
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4-." Os productos de todos os preclios e qnaesquer bens 
vagos ou heranças jacentes, ainda litigiosas, qne por falta 
de senhores ou ben1eiros certos se devolvem ao Estado. (115) 

5.0 Todas as embarcações ou navios, que se perderem ou 

.. 
escravos como. abandonados, para applicar-se a disposição do a~:~. 60 
d~ Regu lamento de 13 de Novembro de 1812, preterindo-se a obser
vancia dos requisitos neUe prescriptos, sobre desaforar-se a compe
tencin do juiz dos ilrpllãos para a decretação do abandono. 

(11 5) Este paragrapho é a reprod ucção ipsis ve?·bis do ar t. 3'.", 
§ 4.0 do Reg. n. 160 de 9 de ~Inio de 1882. 

Tratando-se ·de class ificar o que sejam bens vagos póde este 
paragrapho parP.cer uma verdadeira tautologia - silo bens vagos quaes-
. ~ 

que?' bens vagos-, contravindo-se á regra logica que veda fazer-se 
a defi nição pelo mesmo definido. Demais, se entram nessa categoria 
segundo o § I os bens do raiz e outros, é obvio quo não poderá sahi r 
dclla o seu producto. Não havP.ria razão bastante para que a conversã o 
transmudassP. a natureza propria desses bens. 

A revista concedida contra a Fazenda Nacio nal em favor do tenente 
coronel Francisco Pereira de l\'lacedo Couto e outros na importan te 
causa, que tinha por objecto a rei1·indicação dos terrenos situados no 
Caminho Novo, em Porto Alegre, possuídos pelo Estado havia ma is 
de qua renta annos e por elle aforados a diversos desde 1835, deixo u 
fi rmados os segu intes principias : 

Não podem ser considerados bens vagos aquelles que é sabido 
e noLorio per tencem a certos herdeiros, posto que estes não tenham 
reclamado por elles no espaço de mais de 30 annos. Taes bens nfw 
podem ser dados em aforamento pelo Esta elo ; 

O Estado quando não cobra os foros dos terrenos que tem dado 
em aforamentd, c nem fez en:ectivo o commisso em que incorrem os 
forei ros, entende-se quo não exprce o dirl:'ito de senhorio e que tem 
po~.se viciosa; 

Sem boa fé não póde operar-se a prescripçõo, mesmo de mais 
de quarenta; ai nda allcgada pelo Es tado e sob o fundamento de que 
trata-se de bens vagos c Lcrronos de mar inha. (Vide lJin~ito Tomo 3.2, 
pag. 214.) 
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derem á costa nas praias do Imperio, e seus carre~amentos, 
snnclo de inimigos ou corsari.os, salvo accorclo ou convenção 

em ~ontrario. ( 116) 

Art . 12. Todos estes bens se elevem arrecadar, inven
tariar, avaliar e arrematar, recolhendo-se o proclucto aos cofres 
publicas, na conformidade deste regulamento. 

1' oc1avia, se algum ou alguns destes bens forem proprios 
para o servi ço elo Estado, o governo, pelo ministerio da 
fazenda, poderá ordenar, qne não sejam ' arrematados, para 
clestina].os ao referido serviço. ( 117 

....,__ (11 6) Os nov os princ1p10s de Direito maritüno assentados no 
Congresso de'Pari s e aceitos pelo Brazi l, diz o Dr. Perdigão i\ialheiro, 
modificam a doutrina, mas tão sómente rt respeito d·as nações q11 e os 
houverem igualmente adaptado . Esses principias são: · 

l. o Que o co rso fira aboli do ; 

2. 0 Que o pavilhão neutro cob re a mercadoria inimiga, co m ex
cepçào do contrabando de guerra; 

3 . o Que a mercadoria neutra, com excepçüo do contrabando de 
guerra, nüo póde ser aprrsada sob P.a1•i lhüo in imigo; 

4. 0 Que os bloqueios devem ser e[cctivos. (Vide Hei. do Min. 
dos Est. de 1857. ) 

Quando os navios e carregamentos nüo são de in imigos ou corsa
rios, não pertencem ao Estado, dei'C-sc ohsrrvar não só o que deter
minam os regulamentos Ilscaes (Reg. de 23 de Junho de 1836 art. 
305) mas tambem o Cod. do Com . (arts . 731 a 739, Reg. n. i3i de 

1850 art. 21, § 5, orr. D. 66 de 5 du Fevereiro dr~ 1856) . Vide i11an. do 
p,.oc. dos Feitos, nota 708 e a nota 18 desta obra. 

(117) Na consulta que o juiz dl< orp hãos fez ao governo sobre a 
necessidude ou cunveniencia de Jlcar este com ulgnm prcdio que se 
tenha de arrematar de herança arrecadada, dP. I'e informar detalhada
mente de modo que dê sufficientc uoticia do mesmo . (OIT. de ll de 
Jan eiro de l 8!:i2 ; Dr. Perdigão Malh ei ro, Supp. ao jJda'lt. do P1'oc. dos 
Peitos§ 143.) 

'' 



384 O LIVRO DAS CONVENÇÕES CONSULARES 

CAPITULO TI 

DA CONTABILIDADE E ESCRIPTURAÇÃO 

Art. 13. A contabilidade dos bens de clefun~os e ausentes c 
bens vagos se fará em um jogo ele quatro livros distiuctos, que se 

denominarão livro de registro dos inventarias, livro de leilão 
de razão e livro de receita e despeza. Estes livros serão fome
ciclos pelos escrivães, e abertos, rubricallos e encerrados gra
tuitamente pela Directoria Geral de Contabilidade na Corte e 
província do Rio de Janeiro, e pelos Inspectores das Thesott
rarias nas demais províncias, os ques poderão delegar esta in
cumbencia. a empregados das repartições. (ll tl ) 

Art. 14. O registro dos in'Ventarios constarti : 

1." Do nome, profissão, naturalidade, estado e domicilio do 
defunto testado ou intestado, ou "do ausente ; data elo falleci
mento, ou época da anseneia, com cleclal'ação se são conhe
cidos ou desconhecidos os · ausentes a quem pertençam ou 

(118) Applicação feita do Aviso 501 de 20 de Fevereiro de 1866 
ao art. 13 n . 10 do Dec. n. 8946 de l9 de Maio de 1883 os livros dos 

bensde defuntos e ausentes, por fazerem parte da cmntabilidade publica, 

estão isentos do imposto do' sello. 

Os livros de contas correntes de bens de defuntos e ausentes, a 
cargo do thesouro e thesourarias devem ser escripturad os lançando-se 
no credito das heranças a importancia constante das guias do juizo, 

apresentadas pelas es tações de arrecadação ; e no debito as despezas 
por e lias feitas segundo as disposições da Circular de 20 de J ulbo de 

1870. Cumpre, outrosim, que os documentos relativos a bens de defuo· 

tos e ausentes exhibidos por essas estações sejam enviados·, na occa

sião de proeessarem-se as guias de entrega, á r r partição a cujo cargo 
estiver a escripturação de b ns de defuntos e aQ.sentcs , ·aum d~ que os 
moralise e escripture do mesmo modo, que se pratica com os docu

mentos pertencentes aos referidos bens dos orphãos. (Aviso n,. 121 
de 3 de Abril de 1871.) 
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elevam os bens arrecadados, seus nomes e domicilio e elo que 

mais convier ou constar no juizo. 

2." Da d escripção dos bens, suas especies e avalia.ções, e clecla

raçlio dos avaliados, e elo lugar onde se fizeram. as avaliações. 

3.0 Da designação das especies metalli cas e classifica çã o elos 
valores fiduciarios. 

4.0 Dos l ivros de commercio, q ue serão numerados, se não 

estiverem, e em todo caso rubricados pelo j uizo e elo estado 

clelles e quaesquer outros titnlos e documentos de impor tancia. 

5.o Da natureza e ~Bspecie das obrigações activas e passivas. 

Art. 15. O livro elos termos ele leilão servirá para se lan· 

s:arem nelle todas as aiTematações que se fizerem ; as entl'egas 

dos b ens de raiz, ,moveis e semoventes a seus donos ou aos ber· 

cleiros e interessaclo's, assignando cada um o competente recibo. 

Art. 16 . o li ITl'O de r azão t erá conta aberta a cacla inven· 

tario e no titulo clella irão declaradas :1.s circumstancias elo 

§ 1,0 do art. 14. 

Parece-nos demasiada a creacão de tantos livros; dons delles po
deriam ser supprimidos sem gra~rle inconveniente . Uma vez que o 
Reg. de 15 de Dezembro de 1861) impõe a obrigação no art. 32 de 
levar-se a inscripção na estação fis cal os imentarios dos intestados, logo 
depois do encerramento dos mesmos, o que se cumpre no juizo dos au

sentes da Côrte, lavrado o auto de arrecadação, torna-se desnecessario 
0 livro de inventários. Accresce que nem sempre é possível satisfazer os 
requisitos do art. 14 quanto á escripturação regular de tal livro. ~o 
mesmo caso está o livro dos termos de leilão, bastando para suppril-o 
o livro de razão, no qual devendo constar a entrega do producto dos 
bens que se forem liquidando, poderá comprehender o resultado das 
arrernatacões. Assim achando -se o thesouro autorisado pelo art. 18 
deste Redulamento a alterar o systema de escrip turação, cremos seria 
de toda a conveniencia não retardar por mais tempo a simplificação 
de um servi co reforma imprescindível afim de que nã c seja letra morta . ' ' 
o disposto no art. 19, com grave detrimento da fiscalisação ou, quando 
cumprido, não acarrete os embaraços que para o j Llizo dos . ausentes 

desta Côrte tem trazido. 
o. o.-:a~i 
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No debito elas contas se carregarão ao curador os valores 
especiticaelos elos bcms arrecaelaelo!3 e postos em administração 
.por classes que constarem elo registro elo inventario : no cre· 
dito se lançarão os mesmos objectos e seus valores entregues 
aos herdeiros e intere&sados habilitaclos, com referen~ia ás 
ordens elo j uizo, as ent regas feitas pelo curador elos dinheiros 
existentes e elo pro dueto elos ).Jens que se forem. liquidando ; e a 
importancia das despez::ts com o custeio e custas elo pr0cesso ele 
cada herança e com o aluguel ele armazens ele deposito para 
boa guarda e a.rrec::tclação· elos bens, de modo que ca.:'ia eouta 
deste li vnD, quando salcl::tda e fechada, demonstre, em resumo, o 
estado activo e passivo ele cada herança illiqnida. 

Art. '17 . No livro ele re cita e clespeza escnpturar-se-ha, 
na receita, todo o dinheiro recebido pelo curador, proveniente 
elos bem; escripturaclos no livro ele ra:>:KÇ>, e na clespeza todas 
as cntrcg<ts e pagamentos que se fizerem por ordens lcgn.cs do 
juizo aos herdeiros e interessados hn.bi.litaclos, a importancia 

ela gratificação fixada aos funccionarios de que trata o art. 82 

e a importancia elo s::tlclo liqniclo elos bens :1rrecaclaclos c admi· 
nistrac1os que se )Jonvm· de remettcr aos cofres publicas no 
principio de cadn, mcí:, de modo que cada conta ele receita e 
clespeza i·epresente a total idade ou valores ele cada herança 
liquida. 

Art. 18. O Thesouro e rrhesourn.rias ficam autorisac1os para 
alterar o systoma ele escripturação dos b ens ele defuntos e 
ausentes, estahelecenc1o o que mais conveniente fôr : as The· 
sourarin.s submetterü:o á approvaçfío elo 'l1hesouro as alterações 
qué julgarem conveniente fazer. 

Art. Jü . No principio chs ferias elo Natal, em cacla auno, 
os escrivães. do juizo remetterão, sob n.s penas ela lei, os 

livros de conta bilithde 0. escripturaçfLo ele que trat:1 este 
cnpitulo :.:.companbados dos reflpectivos autos, no munícipío 
ela Côrte, ao Theso uro N aciona], e nos das cn.pitaes elas pro· 
vin_cias, á excepção ela elo R io ele Janeiro, as Thesourarias 
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respectivas onde com prefereucia á qualquer outro t rabalho, 
se tomará immediatamente, na fórma elas leis, a eonta da 
gestão dos curadores, afim. de que sem demora revm'tam os 
livros ao mesmo juizo, expedindo-se-lhes depois as quitações. 

·Nos mais municipios, bem c0mo no da cap~tal da p:I:ovincia 
elo Rio de J aneirq, serão as contas tomadas pelos respec
tivos agentes ela fazenda, o. quae~ darão conta ao Thesouro 
e 'l'hesourarias do resultado, enviando t udo com cópia dos 
livros. ( 119) 

CAPITULO III 

DA ARRE.CA:dÁÇÃO DOS DE:NS DE DE F UNTOS, AUSENTES E VAGOS 

SECÇÃO I 

Da ct?'?'ecacZa,ção e administ·mçao, apu?'Clção e ent1·e,qct elos benS' / 
dos processos de habilitaçrto, p nntJJCtgamento elas divida s 
passivas. 

Art. 20. O jnir. de orpb.ãos e a usentes logo que tiver conhe
cimento ele t er fa.lleci lo no seu ch stricto algumit pessoa, cujos 
bens estejam nas circumstancias elo cap. 1.0

, nomeará cnrador 
afiançado, procederá á :1rrccaelaçü:o e inventario de todos os 
bens e proverá a respeito ela administração e apuração clelles, 
na f6rma elas leis e r egulamentos. 

]j; mesmo ela sua obrigação, e el a elos ofliciaes e empregados 
do juizo, procmarem por toclos os meios ao seu alcance saber 
das pes. oas, que fa llecerern em taes circumstancias. 

. (1111) O exame das contas de gestão dos credores, ás heranças 
Jacentes e bens de ausentes compete ás Lhesourarias de fazenda o não 
a.o Lhe~ ouro, na fórrna do art. 19 do Reg . de 15 de Junho de 1859. 
( A.v . n.l46clo I\iin. daFaz.do3deAbrilde l860) . 

E' ioexacta a refereocia deste aviso ao art. 90 do l{eg. de 15 de 
JUnho de 1859; deverá ser ao art . 7\J. 

- O arbitramento do quantum da fiança dos curadores geraes e 
espec iaes é 'da competencia do tllesouro e thesourarias da fazenda, 
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Sendo os bens arrecaclos de pequena importancia, e não 

havendo quem de sua guarda e administração se queira enca 

regar com prestação de fiança, o juiz de orphãos confiará 

devendo o respectivo processo correr pelo juizo dos feitos. (Av . n. 5.29 
de 14 de Novembro de l861 .) 

Nos termos do art 3.• § 5.0 da Lei de 24 de Setembro de 1864 e art. 
120, §Lo devem ser especialisadas as hypothecas dos curadores ou de 
seus fiadores. Embora, pois, o aviso só falle na intervenção do juizo dos 
feitos no caso de justificação .fwlicial de idoneidade do fiador, actual
mente a competencia se firma em outro titulo. O curador não passa 
de um preposto da fazenda publica. (Av. n. 669 de ll de Dezembro 
de 1879 .) 

-Os curado·res dados ás heranças jacentes e bens de ausentes devem 
ser obrigados a prestar fiança á sua administração em todos os casos 
em que o são os curadores e administradores das heranças jacentes e 
bens de ausentes, os tutores e curadores dos bens de orphãos pelas 
expressas disposições da o. L. 1, r. 62, § 38, VC?'OO absentes e da o. L. 
4, T. 102 em virtude e por força da rP-ferencia que a elles faz o art. 2·0 

da Lei de 3 de Novembro de 1830, que encarregou os juizes de orphãos, 
da arrecadação e administração de taes bens, e que por conseguinte os 
juizes de orphãos deixando de exigir essas fiaLças se tornam responsaveis 
~or falta de exacção no cumprimento de seus deveres, quando o não 
sejam por prevaricação. (Av. n. lO de 17 de Março de 1843, Cons. das 
leis, art. 1235, Dr. Perdigão Malheiro, nota 609 ao§ 330, Man. do Pt•oc. 
dos Feitos.) 

- O facto de ignorar-se se existe ou não o agente consular da nação 
a que pertencer o estrangeiro fallecido não é motivo para se proceder 
nos termos do Reg. de 8 de Novembro de 1851 ; na duvida o que se 
deve observar é a regra geral nas arrecadações, que é o Reg. de 15 de 
Junho de 1859. O art. 6 do Reg. de 1851 não é applicavel aos estran
geiros em geral, mas só tem vigor a respeito dos agentes consulares e 
subditos de uma nação, depois que em virtude de accordo fôr a recipro
cidade estabelecida por meio de notas reversaes e sendo em conse
quencia mandado executar pelo governo imperial. (Av . n. 597 de ~8 
de Dezembro de i860 e n. 235 de 29 de Maio de 1861.) 
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a curadoria e administração, sem esse onus, á pessoa que tenha 

sufficiente abonação para por ella responder. ( 120) 

Art. 2,1. Da mesma f6rma procederá o juiz de orphãos a 

l'espeito dos bens das pessoas ausentes, nos termos da Ord. 

liv. L", tit. 2.0 in princ. ( 121 ) 

Art. 22. O juiz de orphãos tambem procederá na f6rma 

( 120) Os curadores especiaes de heranças jacentes e bens de de
funtos poderão ser dispensados de fiança, quando as heranças forem de 
Pouca importancia e não houver quem dellas se queira encarregar. 
(.in· n. 102 de 29 de Outubro de 1844, A v, n. 219 de 27 de ~ un!J.9 qe 
1874 ; M an. ao P?'OC. elos Feitos' nota 610 ) . 

- As funcções dos curadores especiaes cessam logo que forem 
.nomeados os curadores geraes na fórma do Dec. n. 2433 abonanclo-se 
~~Uelles, depois de prestadas as devidas contas, as porcentagem! a que 
tiverem direito. (Av. n. 288 de 28 de Julho de 1860.) 

( 121) A disposição da Ord. L. 1, T. 90 in p?·inc. que 1>e inscréve.
lJo CU?'ado?' que lte dado aos bens do absente e á lw·ança de defzmto, a 
que não é acltaclo lte?·dei?'O é como se segue : << Porque muitas vezes 
estão alguus captivos em terra de inimigos, ou absentes, sem se poder 
sab~r se são mortos, se vivos, e seus bens estão desamparados, por 
não haver quem delles tenha carrego, como deve ser; mandamos que 
se o que fôr captivo, não tiver mulher ou pae, sob cujo poder estivesse 
ao tempo, que o captivaram, que seus bens deva administrar, o juiz 
dos orphãos ou a pessoa que tiver carrego de prover ácerca dos bens 
dos menores, e dos outros, a que deve ser dado curador, como dissemos 
no Titulo ( 88 ). JJosjuizes de O?·pltitos, provej<!- acerca dos bens daquelle 
que assim fôr captivo. E dará cura der aos bens, tanto que lhe fôr 
requerido, ou notificado por qualquer do povo, · e elle fôr certificado 
de seu captiveiro. E em dar o dito curador, e em fazer administrar os 
bens do captivo terá a ordem, que mandamos ter nos bens dos 
orphãos. E a mesma ordem mandamos que tenham os ditos juizes 
dos bens dos sobreditos absentes, de que se não pó de saber onde são, 
nem se são mortos ou vivos>>. 
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declarada no art. 20 a respeito el os bens do ausente nos termos 
da Ord. liv. 1.", tit. 6~ , § 38. vers. abscnte. ( 122 ) 

Art. 23. Os cl elegac1C>s e subdelegados de policia são obri
gados a participar immediatamente ao juiz ele orphãos o obito 

( 122) A providencia que a O.L. 1, T. 62, § 38 mandava tomar sobre 
a entrega dos bens dos ausentes contem-se nesta disposição : «Quando 
alguma pessoa requerer aos provedores, que lhe mandem entregar a 
fazenda de algum absente, declarando na peti ção o nome do absente e· 
do pae e mae, onde morava, e que oJlicio tinha, e quanto ha que é 
fallccido, e quantos 11lhos ou netos lh e fi caram, e a maneira por qLte o 
dito requeren.te é parente e l'terdeiro do absente, sendo fallecido sem 
testamento, declarando os nomes de todos os parentes mais r.hegados 
e onde são moradores, e como passa de dez annos, que o absente é 
fóra da terra, e se não sabe dclle parte, e se t em que é morto, e que 
fazenda é a sua, e o que vale, e como não ba outros parentes mais che
gados que elle, e os que mais nomear que o são, declarando, que se 
quer obrigar a tomar a fazenda, ou a parte que lhe fclr entregue, ao 
absenLe, se apparecer, ou a quem nella tiver direito, dando elle e todas 
as mais pessoas, a que pertencer um só flador abonado, que possua 
bens de raiz, onde a dita fa zenda estiver, e que seja ahi morador com 
outorga de sua mulher, se fclr casado, o qual fiador se obrigue por 
escriptura publica, como depositaria e principal pagador o provedor 
lhe tomará per si a prova, que qui zer dar, sem a commetter a outrem; 
e constando-lhe pela pr0va e inventario da fazenda (se ahi houver, 
todos os sobreditos requisitos , fazendo ajuntar o summario de prova, 
com o inventario e com a escriptura da obrigação, lh'a fará entregar) 
declarando no Lermo da entrega a fazenda, que ha, e o que val c rendes 
o que tudo será assignado pelas ditas pessoas, o que se entregar, pelo 
provedor. E isto não passando a valia da dita fazenda de cem mil réis, 
porque passande da dita quantia, ou morando a parte, que a pedir, 
dentro de cinco leguas do lugar, onde a Côrte estiver, o pediram a nós. 
E movendo-se para alguma parte duvida acerca da entrega o provedor, 
a determinará, dando appellação e aggra vo, qual no caso couber. O que 
9i provedores cumprirão, assim ácerca da entrega das fazendas dos 
menores, como dos ausentes : porque nas rcsidencias, se lhes ha de 
tomar disso conta )). 
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ele todos os que fallecerem no seu districto,· com testamento 
on sem ~lle, com herdeiros, conjnge, ou sem elles; presentes 
ou ausentes conhecidos Qn desconhecidos, e bem assim a no-

. t iciar as pessoas que se tiverem ausentado scin se saber de 
seu destino, cleixanclo bens desamparados ; pa,ra r.sse :fim ser
vir-se-hão tambem dos iospectores ele qua.rteirão, a quem clarão 
as necessarias instrncções. ( 12.3 ) 

E' de util conhecimento a li ção de Borges Carneiro em relação a 
es ta Ordenação: « Q11ando a cit. O. § 38 diz , Passa de dez annos 
que . .. se não sabe delle JJa?·te e se tem que e mm·to , estas ultimas pa
lavras se hão de entender uxplicativa e não taxativamente, etc., que 
passados qúe sejam d~;z annos sem haver noticia do ausente, elle é 
tido por morto, se-m dependencia alguma de noticia de sua morte ; 
pois esta noticia p(.!gnaria com as outras palavras- q~~ e se ·não sabe 
delle pa?·te. E ainda que o homem se presume morto quando completa 
cem a unos de idade, (tom. I, § 19, n. 16) ou setenta segundo a opinião 
seguir] a nos fóros germanicos, por ser esta a idade longuissiina e o termo 
da vida huroana. Hei. II, § 64 not. (o qual termo Tod. I, § 27 fixa em 
oitenta annos.); comtudo para o presente effeito se deve estar pelo 
Prazo de l O annos contados conforme a cít. Ord . (Inst. do Dir. çivil de 
Portugal, Li v. I, Tít. XXXHI, § 282. n. 9 nota a ). 

Entre os phys iologistas mode{nos uns fixam o termo da vida hu
mana em 70 annos; outros em 80 ou 90, outros finalm ente além de 
loo. O certo porém, é que a maior parte da especie hum~.na é presa 
de uma morte preriJatura, apenas um homem em 10.0.00 attinge o 
termo de 100 annos. ( Hufeland, L'a?·t de lJ? ' olonge~· lavie.) 

( 123 ) Tomado em sua generalidade estê artigo não se cumpre . A 
autoridade policial, ordinariamente o subdelegado da freguezia, com _ 
.tnunica o fallecim ente nella occorrido daquelles, que não deixam herdei~ 
ros conhecidos, ou dos ausentes cujos bens fi cam desamparados. A inten 
ção do artigo mesmo parece não ter sidQ outra. No caso de tes tamento 
o seu depositaria tem de apresentai-o ao juiz da provedoria; quando 
ficam herdeiros ou conjuge, aquelle a quem compete proceder o inven
tario dirige-se ao juiLo competente para . esse üm. 
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Art. 24. A obrigação imposta no artigo antecedente é exten· 

siva aos parochos nas suas respectivas parochias, quanto aos 

fallecimentos cuja noticia pude1· interessar ao juiz de orphãoa. 

Art. 25. As autoridades competentes, logo que abrirem qual· 

quer testamento ordenarão que os escrivães respectivos re

mettam uma cópia authentica ao juiz de orphãos afim ele que 

este possa examinar se tem ou não lugar a arrecadação pelo 

seu juizo, e proceder ulteriormente como no caso couber. ( 124) 

Art. 26. A pessoa em cuja casa alguem fallecer ou della se 

ausentar, nas circurnstanoias de que trata o art. 23, deverá 

participai-o irnmediatarnent<'l ao juizo de orphãos ou ao de

legado e subdelegado de P.Olicia, para que este possa provi

denciar na f6rma do presente Tegulamentó. 

Art. 27. O juiz de orpbãos, comparecendo na casa ela 

resiclencia do defunto ou ausente, procederá a arrecadação e 

arrolamento elos bens, el e que se lavrará o respectivo auto ; 

se, porém, a arrecadação e arrolamento r:ft.o puder ter lugar 

em um s6 dia., procecledt á apposição ele sellos, que se deverá 

( 124) Outra disposição que se não executa . Se é o parocbo quem 
abre o testamento, reme Lte-o ao juiz provedor na fórma da lei. Se o 
juiz provedor, este depois de registrado e inscripto, manda intimar os 
t estamenteiros para dar-lhe cumprimento. Como aliás poderia o juiz 
dos orphãos determinar a arrecadação no caso de testamento, se pelo 
art. 83 do Decreto de 22 de Novembro de 1871 ó competente para o 
inventario nesta hypothese seria o juiz da provedoria? 

Não se póde pretender que realisada a arrecadação, nella perma
neçam os bens á espera que os herdeiros se habilitem, pois antes de tudo 
ter-se-ha de cumprir o testamenLo do qual constnm disposições que in
teressem a outros, que não simplrsmrnte ao hrrdei ro ou herdeiros insti
tuídos. O proced imento regular em Lal caso parece ser o que indicamos 
em a nota 101. 
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e:ffectuar em todos e quaesquer · e:ffeitos e bens, livros, titulos . 

ele credito. e papeis que forem susceptíveis de recebei-os. ( J 25 ) 

E~tes sellos se irão depois abrindo e rompendo á proporção 

que se proceder ao arrolamento dos bens, fazendo-se no auto 

. menção especial ela abertura e rompimento elos mesmos sellos e 

elo estado em que forem encontrados. 

Art. 28. No mesmo acto o juiz deferirá ás pessoas que 

morarem na casa em que residia o defunto ou ausente, e a 

outras quaesqner que lhe parecer poderem ter noticia elos bens, 

juramento para debaixo clelle declararem se alguns outros bens, 

existem qne devam ser arrecadados ou clescriptos, e· o que lhes 

constar a respeito da naturalidade, iclacle, estado e filiação elo 

falleciclo ou ausente. ( 126 ) 

------- ----~-----------------------------------

( 125 ) Em regra são raras as arrecadações a que comparPce o juiz 
dos ausentes sobreca rregado, ao menos na Côrte, com os multiplos inte
resses do seu cargo. A presença, porém, do curadur geral directa
rnente responsavelp r.los bens que arrecadar, é de t1ldo ponto indispen
savel bem como a do representante legal da Fazenda Publica. 

( 126 ) Ain da mes mo quando a arrccadaçã,o se tenha de effectuar 
Por Ul eio de precataria deverã intervir na arrecadacão o curador geral 
do juizo deprecado ; se é caso disso, liquida-se o espolio e remeLte~s e o 
Producto ao juizo deprrcante . Tal é ajurisprudencia na Côrte fundada 
no seguinte acoo rdãu do Tribunal da Relação : 

<< Accordào em Re lação, etc., fe ito o sorteio dos juizes e relatados 
es tes autos na fórm a da lei, que competindo ao juiz de orphãos e 
ausentP.s da Càrte a nomeação de curadllr aos bens, de que trata a pre
cataria de fl 3 por esta rem os me.smos bens no di stricto de sua juris
d, cçào ( Prim. li1. sobre o Pro c. Orph. de Pereira de Carvalho, nota 
11
.
0 § 150, Borges Ca rneiro, Tomo l U, § 244 n. 6 § 271), nem sendo pra

tJca vel que, pelo facto de ter algum resid ido e fallecido inLestado no 
Ilio Grande do Sul ou Ceará, por exemplo, deixando bens àrrecacla veis 
na Côrte, ve nha intervir na arrecadação delles, recolhel-os e admini~-
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trai-os um curador lá nomeado e residente, não póde haver duvida 
acerca do juizo de orphãos desta Càrte para ordenar o que determina 
em seu despacho aggravado a fi. 6 e pois qlle questiona-se sobre a 
competencia do dito juiz a este respeito ou de seus limites, quanto ao 
modo de dumprir a referida precataria, conhecendo ·do aggravo, que 
julgam ser caso delle, não Jh ~ dão provimento pelos motivos ex postos, 
com o qual não está em desacordo o regulamento citado a fi. 6 e 
pague o aggravante as custas pelos bens do respectivo espolio . 

Rio , 2l de Junho de 1871. - F. Q2tei?·oz .- Rezende.- Dr. Si
quei?·a. Foi voto vencedor o Sr. Desembagador Magalhães Castro (Vidll 
autos de precataria para arrecadação dos bens pertencentes á herança 
jacente do Dr. Ft!iciano José Vidigal de Medei ros, juizo dos ausentes, 
escrivão Braulio .) 

Baseado nesta decisão, proferiu o juiz dos ausentes da I .a vara dá 
Côrte despacho na mesma conformidade em autos de precataria, expe
dida de .Maceió para arrecadar-se no Banco Rural Hypotbecario o di
nheiro que ahi tinha o i o testado Antonio Bento Barbosa. 

- 0 A viso n. 324 do i\'I inisterio da Fazenda de J ~de Agosto de 1878 
declarou irregular o procedimento do juiz dos ausentes da Parabyba do 
Sul, que mandou arrecadar nesta 'Côrte pelo curador que nomeou, os 
titulas e valores perte11cenLes ao espolio de Antonio Lopes Coelho de 
Souza Bastos, fall ecido ao ·intcstato naquelle termo, em visL<t do dis
posto no art. 30 do Regulamento de 1859, o qual exige para isso a expe-
dição de precataria. • , 

Nu bypotbese de que se trata o curador nomeado se apresen tára a 
arrecadar dinheiros, que o iutestado tirrba em um estabelecimento de 
credito nes ta Càrte . Denunciado o facto ao juiz dos· ausentes da La vara 
oppoz-se a que fizesse o levantamento de valores existentes em uma 
casa commercial e consultou o governo, que respondeu P<'la fórma 
supra, declarando irregular o procedimento do juiz e curador, e por 
Aviso n. 325 de Agosto 1o mesmo anno que aos empregados do juizo dos 
ausentes da Côrte competiam as porcentagens e mais vantagens sobre 
valores, que aqui se achavam, embora houvessem sido transportadoS 
para outro município. 

Sobre porcentagens quanto a bens moveis arrecadados por depre
cada vide o Aviso n. 5 l de 31 de Jaociro de 1881 citado na noLa do 
art. 82. 



O LIVRO DAS CONVENÇÕES CONSÚLARES 395 

Art. 29. A arrecadação pertence ao juiz de orphãos do 
domicilio . No caso de ter elle mais de um domicilio, ou não 

t er algum, a competeucia se r egnlarf,, pela prevenção da 
arrecadação. ( 127) 

Art. 80. O juiz de orphãos providenciar{L para que se arre
cadem, na conformidade dos regulamentof;,, os bens existentes 

fóra elo listricto de sua j nrisdicção, exp~dinclo logo aos juizes 

contpetentes as precisas precatarias que serão devolvidas ao juiz 

deprecante, depois de satisfeitas a; diligencias deprecaclas. 

Art. 31. Se o juiz pela distancia em que se achar do lugar 
onde existirem os bens do fallecido on ausente, ou por outra 

occunencia attendivel, não puder acudir immediatamente para 

arrecaclal-os, os .delegados c subdelegados de policia, estando 
strictamenté obrigados a acautelar que se não extraviem 

os bens, e devendo dar para esse fim as providencias neces
sarias, proced<:>r:lo immediatamentc, com assistencia de clous 
vizinhos, a apposição dos sellos, que não poderão ser abertos 

sob pretexto alg um, Henão pelo mesmo juizo, salvo a dispo
sição elo ::nt. 4J. ( 128 ) 

~cb ·falta de .cumprimento dessa o·brigação so:fferão as 
antóridadei3 p oliciacs a p ena c1e demisslio e c1e multa de 50$000 

a l 00$000 nlém ele ficarem responsavcis por todos os prejuízos 

a que pOl' su~ l tegligencia derem cmuoa. 

( 127) O A viso n. 56 do u.Únisterio da Fazenda de 3 de Fevet·eiro de 
1855, declarot' que o juiz de orphãos tem jurisdicção para decidir 
adm inistrativamente no acto de arrecadação das heranças jacentes 
quaes os objectos e bens que a ell as pertencem, e faze r separar e en
tregar a seus donos os que evidentemente se conhecer não pertencerem 
ás mesmas hera ncas não devendo obri rrar as partes a vir com embargos 

• ' tl 

de terceiro senfto nos casos duvidosos, OLl quando honYer contestação 
do curador c outros interessados. 

( 128) Não se devem custas aos delegados e subdelegados pelos 
actos que praticam para arrecadação de heranças, porque são diligen
cias ex o{(icio. (Av. n. IZS de 25 de Maio de 1859.) 
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Art. 32. Feita a arrecadação, e postos os bens em admülis
ção, o juiz de orphãos, havendo todas as possíveis informações 
sobre a naturalidade do finado, quando já não lhe constar, 
mandar& a:ffixar editaes nos termos, e .publicai-os tres vezes 
nos periodicos do lugar e da Oôrte, ou ela capital da província, 
dirigindo deprecadas para os termos da naturalidade dos fina
dos, se forem nacionaes, afim ele lá tambem se affixarem eclitaes 
por tempo razoavel, chamando os herdeiros successores dos 
mesmos finados e todos os que direito tenham na sua herança, 
a virem habilitar-se. (129) 

Art. 33. Se, feitas as averiguações necessarias, vier o juiz 
ele orphãos ao conhecimento, de que o finado é estrangeiro, 
participai-o-ba immediatamep.te ao res}Jectivo consul, quando 
já antes o não tenha feito, e, no caso de não haver, ao minis
terio dos negocios estrangeiros, para communical·o ás auto
ridades competentes elo paiz elo fallecido. (130) 

( 129) Não se cumpre a segunda parte deste artigo quanto a 
deprecadas para rs termos da naturalidade dos finados, parecendo, 
e com razão, sufficiente a affixação de editaes e sua publicação 
pela imprensa convidando os herde iros a habilitar-se. 

Pereira e Sousa diz que o prazo marcado para os l1erdeiros 
habilitarem-se é de trinta dias a contar da affixação dos editaes, 
( P1·im . linhas nota 1004. ) 

Não é estylo marcar-se na Côrte prazo algum, o que me pa
rece summamente inconveniente, pois de que mo!lo se ha de julgar 
a vacancia de que trata o art. 51 deste Regu lamento? 

Não tenho· noticia de nenhum julgamento neste sentido. Em re
gra acodem os herdeiros a habilitar-se, o que succede quando o es
polio é de certa importancia e póde supportar as despezas comedi
taes, publicação dos mesmos, etc. Quando é insiguificante, ou não 
apparecem herdeiros, o curador presta a sua conta e recolhe o saldo 
ao thesouro e tudo está di to . 

(130) A" obrigação imposta ao juiz de communicar ao eonsul 
da nação a que pertence o jntestado e ao ministro dos estrangeiros 
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Art. 34. Todas as avaliações de bens moveis, semoventes 
e de raiz, elas heranças de defuntos e ausentes, e bens vagos, 
serão feitas por clous louvados, nomeados e approvados pelo 
curador <e procurador ela fazenda ou seu ajudante, na Côrte, 
e procuradores fiscaes, seus aj uclantes, collectores e mais agentes 
fiscaes nas províncias. . Estes louvados deverão ser pessoas 
entendidas nos objectos, que forem avaliar ; prestarão jlll'a
mento de desempenhar seu encargo, na fórma elas leis, ven
cendo os emolumentos estabelecidos para os mais avaliadores. 

Art . 35. O procurador da fazenda na Côrte, e os procura
dores fiscaes nas cidades ela Bahia e Pernambuco, quando 
se tiverem ele avaliar bens ele raiz poclerão escolher para 
louvados os lançadores elas recebeclorias de rendas internas, 
qt1e em ta1 caso desempenharão seu encargo, independente 
de novo juramento. (131) 

Poderia parecer superflua cumprindo-se o art". 32 que manda affixar 
editaes e publicai-os pela imprensa, di ligencias que nos termos do 
lllesrno artigu não são dispensaveis tratando-se de estrangeiros. 

( 131) A disposição deste artigo é facultativa. 

A Ordem de 12 de Fevereiro de 1859 mandava preferir os lan
Çadores da recebedoria na mesma hyputhese. O Aviso n. 511 de 
21 de Outubro de 1880 expedido pelo ministerio da fazenda decla
rou, que não era absoluto o principio de prefereocia dada por 
aquella Ordem, podendo o representante da fazenda escolher para 
avaliadores dos bens de raiz outras pessoas igua lmente idooeas pela 
sua intelligencia e probidade, cumprindo-lhe, porém, que c1uando hou
Vesse de louvar-se em lançadores , re:ruisitar a necessarla dispensa do 
administrador da recebedoria nos termos do art. 52 doHeg. de 1'1 de 
l\inrço de 1860. 

Para maior celeridade do processo é costume na Côrte lou
~ar-se o curador geral por meio de petição em um avaliador, fazendo 
lntimar o procurador da fazenda, que á margem da mesma petição 
approya o proposto e por seu turno louva-se em olltro. Approvados 
Pelo juiz e juramentados procedem á avaliação. 
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Art. 36. Escolhiclos os louvados, proceclcr-se-hn. á avaliação 
nos termos da legislaçã<) em vigor, nomeando-se um terceiro, 
na. f6rma ela Orcl, liv. 3.•, tit. 17, § 2.•, se aquelle · clis
cOI·clarem. (1 32) 

Art. 37. Prestado o jLu·amento, os louvados, se não compa
recerem no lugar e dia designados, ou não proferirem o laudo, 
ou incorrerem sem motivo just~, para que a avaliação se 

transfira soffrerão uma multa ele 50· 000 a 100·'000, que lhes 
será imposta pelo juiz, além ele pagarem a c1cspeza a que 
àerem causa. (133) 

( 132) Segundo ensinam o praxistas o processo para a louvação 
deveria e!Tectuar-se deste modo : o ag~nte fi scal seria citado para a 
appro~•ação de louvados com a pena de revelia. Na primeira au
diencia accusa1·a-se a citação, podendo o accusado se niio compare· 
cesse ficar esperado para a segunda aucliencia . Nesta, tanto o cura
dor geral como o procurador elos feitos propõe tres louvados, e al· 
ternadamecte desses tres escolhe cada um o seu, e os dous esco
lhidos precedem ao arbitramento. Qua.ndo alguma das partes não corn· 
parece ou não quer nomear c escolher, o juiz o faz em seu lugar 
e a nomeação se diz então ea; of(icio . (Sousa Pinto, P1·ún. linhas sob?'& 
o hoc. Civil B1·az. §§ 1377 a 1379.) 

Como se vê o meio é demorado ; a simplificação em uso, de que 
tratamos na nota antece,dente, não traz inconveniente algum. Ella mes· 
mo é adaptada em outros juizos, como por exemplo, o da provedoria. 

Quanto ao df'sempate no caso de discordnncia, a disposição da 
Ordenação é a que segue: 

E se os ditos arbitradÓres discordarem em seu arbitramento, 
os juizes, que o mandaram fazer, escolherão outro terceiro a apra· 
zimento das partes, que se ;JCorde com um dos principaes arbitra· 
dores, que melhor lhe parecer. E se as pa·rtes se não quizerem louvar 
no terceiro, os juizes de seu officio o cscolherüo, fazendo -o sempre 0 

mais a aprazimento das partes, que puderem. (0. L. 3, T.l7, §Z.") 

( 133) Os emolumentos aos avaliadores são regulados pelo Decr. 
n. 5737 de 2 de Setembro de 1874 arts . 179 a 185. Elles não têrn 
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' A~'t. 38. Feito e concluído o inventario no mais curto 

espaço ele tempo possiv~l, . serão vendidos em hasta publica, 

prece,c1enclo editaes, todos os bens moveis e semoventes, assim 

como as acções de companhias, não havendo dinheiro para 

contillllar a fazer as entradas ou ameaçando depreciarem-se e o 

seu prochlCto será recolhido aos cofres publicas r espectivos, 

vinte e quatro horas depois da arrematação, não sendo entre

gues os bens aos arrematante::; sem que fiquem no juizo os 

conhecimentos em fónna, porque cou:ste o pagamento dos 

impostos elos bens e sua transferencia, e a entrada do pro· 
aucto. (134) 

direito a estada. (Vide Luiz de i\1i randa C~tstas fo?'enses, nota 173 
lJi?·eito, vol. 12 pag. 592. ) 

( ]3<1) .E' no sentido expresso em Pereira e Souza que suppomos 
se dcre considerar o vocabulo inventario neste artigo, pois sómente 
depois da avaliaçiio póde realisar-se a venda em hasta publica. 

Em sentido generico, in ventaria significa a descripção de alguma 
cousa; particularmente, compr~hende a numeração e descripção elos 
bens moveis e de raiz, titulas, papeis e dividas activas e passivas 
dos defuntos. (Teixeira do Freitas Vocab7tla?·io ;'1widico, verb. in
venta?·io. ·) 

A definiçfto ele Pereira e Souza, mais precisa, é a que se adapta 
rnelhor á disposição supra. <<Inve ntario, segundo aquelle notavel 
Praxista, é a clescripção e a avaliação d<:J qualquer massa ele bens, 
de que tratam as Ordenacões do Heino com mais amplitude no 
1.iv. l.o, -tl. SS com a res~ectiva inscripção .» (Autor citado lJic. 
J!w. verb . invent(t?·io. ) 

Assim é porque sómente depois da avaliação poderá realisar-se 
a Yenda do~ objcctos arrecadados. O artigo não pócle razoavelmente 
ter outra ioterpretacão . Adiante veremos como o vocab ulo tem dado 
lugar a dm•idas, ha,;endo necessidade de fixar-se a sua intellígencía 
Para regularidade do mesmo processo de arrecadação. (Vide nota 
ao art. 53. l 
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Da mesma f6rma será recolhido aos cofres publicos todo 
o dinheiro, ouro, prata, pedras preciosas, títulos da divida 
publica, e depois de competentemente sellac1os e lacrn,dos, 

Na mesma disposição se estatue que o producto da arrematação 
seja recolhido aos cofres publicas vinte e quatro horas depois, parecendo 
restringir o prazo da lei geral que determina seja o arrematante , 
passados tres dias, citado para e~trar com o preço da arrematação 
debaixo da pena de prisão. (O. L. 4, T. 49, § 1, Tit. 76, § 5 ; Lei 
de 27 de Junho de 1774, § ·16, PeÍ'eira e Souza, Prim. linhas, 
nota 855.) 

Em relação á p~nalidade varia tem sido a jurisprudencia dos t ri
bunaes. A Relação da Bahia dyclarou em caso de hab eas CO?'p1tS que o 
depositaria não póde se r preso por virtude da di sposição dn O. L. 46'76, 
§ 5 e sim só sendo processado criminalmente. ( lJi?·eito, vol. 13 
pag. 588. ) Na mesma hypothese decidiu a Relação de Ouro Preto que 
a falta de entrega do deposito civil sujeita o depositaria infiel á prisão. 
( 1Ji?·cito, vo1. 18 pag. 153.) 

A Relaçáo da Córte em caso de aggravo declarou - que aos de
positosjudiciaes se applicava geralmente no fóro a O. L. 4, T. 76, § 5, 
sem dependencia de assignação do prazo de nove dias, de que trata a 
O. L. 4, T. 49, § 1 que segue em caso especial. ( Di?·eito, vol. 12 
pag. 685.) 

Posteriormente ainda a mesma relação proferiu identica decisão 
declarando expressamente em vigor a O. L, 4, T. '76, § 5. ( J)i•nito, 
vol. 29 p9g. 380. ) 

O ConselheirO' Araripe em um artigo doutrinaria publicado nessa 
revista sustentou, que a falta de entrega do dPpos tto civil não sujeita 
o depositaria a prisão, mas sim ao processo çrímioal, entendendo re
vogada aquella O. L. 4, T. 76, § 5 pelo art. 310 do Codigo Criminal e 
applicaveis á esp ecie as disposições dos arts. 156, 147 P 264. ( Di?·eitO, 
vol. 6 pag. 527.) No mesmo sentido pro nunC Lllll~se o Dr. Souza e 

Barros. ( 1Ji?·eito v o!. 7, pag. 16. ) 

A consulta da secção de justiça do conselho dr. Es taiJ o de 29 de 
Janeiro de 1855 citada pelo Conselheiro Araripe em apo io de sua 
opinião não se encontra na CoUecçúo publicada pelo Dr. Caro atá · 
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quaesquer papeis qne contenham segredos ele f.amilia para 

serem entregues aos herdeiros habili tac1o .. : ( 135 ) 

'roda via não ficam sujeitos á d isposi_ção cleste ar tigo : 

-----·----------------------
(135) Os objectos de ouro e prata e pedras preciosas antes de serem 

recolhidos a deposito são avaliados. (Av. de 2<1 de Olltllbro de 1863.) 
O estylo tem admittido na Côrte a arrematacão desses objectos, . 
quando se torn,ar indispensavel para custeio d~ ;·rrecadação, mas só
mente quanto SPja preciso. Ta mbem por es tylo não entram para o 
deposito os relugios por ser fl m susceptíveis de nel!!l t>Stt·agar-se. 

- DPvenrlo na fórma da di ~pos i çà o supra serem levados a deposito 
nos cofres publi cos os títulos da dtvida publica, está o curador geral 
dos bens de defu ntos e ausentes aulorisado a cobrar os respecti
Vos juros, ; u dt·ve dr. ixal-os em cofre na caixa da amortisação para 
cumprimento do art. 48 da Lei n. 51 4 de 28 de Outubro de 1848? 
F.st·~ artigo habilita o governo a empregar na compra de apoli
ces da dívida publica nove decimos dos saldos existentes no · fim de 
Cada sr m~stre nos cofr~s do > juros não reclamados da mPsma divida. 
E' intuitivo quP. o cumpt•imento desta disposição impedirá o levao- , 
tamento dos juros por parte !lo curador geral. Por outro lado, dr,posi
tadas que sejam as 11polices em virtude de anecadação, o papel do 
c~ra · lor fim ita-se a l•wantar regularmtmte os juros, que por seu turno 
sao levados au cofre dos depositas, o que poderá parecer superfluidade 
~e trabalho e Jospezas, além do onus que vai para o Estado em con
tinuar a pagar juros de apolices, cujo dono se não conhece ou está 
ausente, plJdendo mesmo SllCCPder que a herança venha a ser julgada 
vacante, e assim terá elle pago taes jutos a si proprio. · 

R.ecentemente levantou-se questão entre o c11rador geral dos au
sentes e a <>ai xa da amortisação, recusando-se esta por decisão unanime 
dos membros da junta, entregar juros de apolices que elle reclamava. O 
neg · · Octo acha-se affecto ao Conselho de Estado. 
. A pratica na Càrte trm sido sempre cobrar o curador geral os 
JUros das apoli cr,s levadas a dP. pos ito. Se é boa ou má fallece-m <> au to-
l'td d -

a P para julgai-o . Devo, no entretanto, pond,>rar que quando o 
espolio con~ta exclusivamente de apolices não ha outro tnei•J de li-
<I:~i~al:-(}. · · 
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§ I.O Os moveis e semoventes destinados e applicados a 
laboração dos estabelecimentos agrícolas ou fabris e conse
guintementc não deverão ser os mesmos estalJelecimentos arre

matados senão em toda a sua integridade e jamais }JOl' 

partes. (1 S6 ) 

§ 2.0 Os moveis que sejam ele valor ele a:ffeição v. g., retratos 
ele f::tmilja, collecç.ões ele medalhas, manuscriptos, etc. 

Art. 39 . Ficam supprimidos em todas as arrematações que 
se :fizerem no juizo de ausentes os pregões e recluzidas as 
prnças á uma unica : o juiz todavia poderá adiai-a duas vezes, 
se por falta de lanç.aclOl'cs, ou por não serem vantajosos os 
lanços offereciclos :1. sim o julgar conveniente, annuncianclo-se 
por cclitacs c pela imprensa o dia novamente designado. 

O. edit:tcs serão a"ffixaclos na casa elas ::wclien ci a~, e imprefl· 
. os nos pcrioclicos no dia ela affixação, e no da arrematação, 
c mediando entre este e aqnellc o espaço .de tres dias, se 
os bens forem moYeis on semoventes, e nove, se forem ele raiz. 

Art. 40. O j ui z ele orpbãos, sendo os bens de facil detc
rim·ação, ou não se podendo guardar, sem perigo on g rande 

( 136 ) :E' t1 qu o na antiga legislação se deno mi nar a pririlcgio de 
integridade, em virtude do qual eram considerados partes integrantes 
das fabricas de mineração c assucar c lavoura de canoa, para se não 
desmembrarem nas execuções as machinas, bois, cnrallos e moveis 
eiTectiva c immediatamente empregados na laboração das mesmas fa· 
bricas e lavouras . ( Co ns. das leis art. 4.8. ) 

Esse privilegio foi revogado pela Lei de 24 de Setembro de lSô! 
art . 14, § 2. Teixeira de Freitas porém, pensa que esta derogação é 
feita unicamente a beneficio dos creditos hypothecarios e que, em se 
tra tando da execução po r dividas não l1ypothecarias o exeCLLtado pódC 
invocar o privi legio da Lei de 30 de Agosto de 1833. Assim dará razãO 
abs que acreditnm que, nf10 obstante a derogação citada, prevalece a 
disposição desLe paragrapho no sentido de serem anematados em toda a 
sua integridade os moveis e semoventes destinados e applicados á Jabo· 
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despeza, mandará arrematai-os logo depois de arrecadados, 
reduzindo a seu arbítrio o prazo e o numero dos annnncios 
de que trata o artigo antecedente . (137) 

Art. 41. Os bens de pouca importancia, que por cqmmum 
e geral estimação não exederem de 200$000, serão da mesma 
fórma arrematados a quem mais der, independentemente de 
avaliação, devendo todavia annunciar-se a arrematação com 
a precisa antecedencia por edital e pela imprensa. 

Se os bens acima mencionados existirem f 6ra elo ] ugar da 
resiclencia elo juizo, poderá este deprecar por simples oificio 

ração dos estabelecimentos agricàlas ou fabris. O ·Aviso n. 26± de 
16 de Julho d ~ 1866 confirma esta intclligencia . 

- Não depende da con clusão do inventario o recolhimento aos 
~fres do dinheiro, ouro e pra ta e outros bens de que falia o art. 38 do 

eg. de 15 de Junho de 1&59. Attenta a natureza de taes bens devem 
logo ser depositados nos cofres publicos, sem dem ora alguma depois d'e 
arrecadados e descriptos no inven tario e avaliados os que dependerem 
dessa diligencia, como aconselham os interesses das herancas, os do 
thesouro e os dos curadores, pela grave responsabilidade do .seu cargo. 
(Av. n. 73 de 18 de Marco de 1864. ) 
. -Os editaes são ordinariamen te substituídos por annunci~s, alli

VIando-se 03 espolios que por sua diminuta importancia não poderiam 
supportar a despeza. 

- Os dinheiros de defuntos e ausentes devem ser recolhidos 
directamente aos cofres das thesourarias nas províncias em que não 
~ouver recebedorias. (Av. n. 207 de 19 de Julho de 1870 e n. 8 de 

de Janeiro de 1871. ) . . 
(137) Pela disposição supra fi ca mesmo dispensada a avaliação 

gue serve de base ás arrematacões quando se verificar as hypotheses d • ' . 
Oe que ella trata . Expressamente o declara o Aviso n. 454 de ll de 

_utubro de 1861 quando os objectos pela commum e geral estimativa 
na o excederem de 200UOOO. 

· Assim acto continuo á aredcadação serão postos <JS·:bens em hasta 
PUblica, reduzindo o juiz a seu arbítrio o prazo da pl"aÇ'Il e o numero 
dos annuncios. 
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a di!igeucí r.L 1h n.ne mn.tação á a utol'iclade poli r:ii11 qne os tiver 
arrecadado, a qna.l, feit;t a diligcuuia, remetLerá o produoto 

ao mesmo juizo com as dev idas seguraJJça;;. ( 138) 

Art. 4-2. O juiz de orphitos poderá ad ia.r a aTrematação dos 

bens por tempo indeterminado, sempre que, pendendo, habili

tação, os herdeiros assim o requeiram, e não houver incon
veniente. 

Art. 43. Os bens de Tai:, serão administ1·ados e aproveitados 

na conformidade deste r egulamento ; antes de decorrido un1 

am10 depois d e encerrado o inventario, s6 poderão ser ven· 

di doR, quando ela li e mora se seguir a rui na, a juizo de peritos, 

ou fô r inclispensavcl o .:eu preço para pagamento de credores, 

legalmente habilitados ; mas em todo o caso a venda se 

effeotuará ern hasta publi ca, na confo:nnidacle dos artigos 

antecedentes . ( 139 ) 

Art. 44. Os juizes respectivos farão recolher aos cofres 

pnblicos, no principio ele cada mez, o prorlncto liquido a rreca

dado no mez anterior, não só elo r endimento, que tiverem tido 

( 138) Praticamente se ell'ectua essa estimação dirigindo~se O 

curador ao juiz em petição, na qual declara que os bens arrecadadoS 
nfw podem valer mais do que essa quantia, e requer sejam levados á 
praça annun'ciando-se pela imprensa. 

( 139) A administração e aproveitamento dos immoveis não pó de 
entender-se seniw Pm rPlação ás obrigaçiies do curador a quem inr.urnbe 
a sua guarda, conservação e aluguel. Assim será de rigoroso dever, 
quando hnuver predios, inscrevel-os em alguma compa11hia de segu~o, 
cumprindo-lhe tami:Jem Yelar para que os onus fiscaes sejam pagos 1l

0 

devido tempo, não devendo responder a arrecadação pelas multas 
provenientes de excesso do prazo, a menos de carencia absoluta de 
fundos. O lapso de um anno depois de encerrado o inventario não 
podPrá, rne pPrsuado, receber intelligencia divPrsa daquella a que rne 
rpflro na nota 151 a pag. 41~ . Esse ju izo de fPritos é manifestado em 
acto de vi&toria, á qual se deverá proceder com toda a regularidade conl 
assist~ncio do juiz e in~irnado o 1'1:\presentante d11, fn~~~.da uacierllal· 
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no tempo os bens administrado:::, como das dividas, que se 
houverem cobrad~ ; pena de responsabilidade sua e de demis
são dos curadores. Estas remessas serão acompanhadas de 
guia elo juizo, e de uma conta corrente .da receita e despeza 
havida no mez anterior, que será assignada pelo curador, juiz e 
escrivão. 

A estação arrecadadora entregará ao cmaclor recibo extra
hiclo elo livro elo talão. ( 140) 

Art. 45. O produ.cto elos bens, qne forem arrematados nos 
termos do art. 73, tamhem será pago á hocca do cofre, vinte ~ 
q natro Jwras depois ele feita a arrematação, 11ão sendo entre
gues os bens ao anematante, sem qnc fiquem em juizo os 

Conhecimentos em fó rm a, pfl.t~sados pela estação respectiva, 
elos qnaes conste o pagamento dos impostos, que devidos forem 
dos bens e ele sua transferencia, e a entr:téla elo mesmo proclncto 
no éofre. ( 141) 

----- - --- · 
( 140) A multiplicidade. de contas, que seria mister organisar com 

un1 pessoal insufficiente para esse serviço, tendo ainda de attender 
· a? das arrecadações occurrentes no intervallo, fazem com que a disposi

Çno dPs te artigo nlw sPjll strictamente executada no município da Córte, 
corno l'óra para des.·jar. Cunvir1a talvez, para evita r o atropello, fosse 
ampliado o pr·ilzo, de modo 11 que no fim de cada trimestre, por exC'm
Plo, 0 curador grral prt>stasse as suas contas precedidas de uma relação 
ern que fossPm arro ladas todus us arrecadacões realisadas durante 
aque\\ e tempo, Ct,;nsignando-se em casa de ~bservacão o estado de 
Cada um d ·!I N- . . . • I - . a e as . ao sel'!a tarefa excesst vu, pots se Jem na o SeJa 
ene pe] . ' . o regulamento obngado a ter uma r,scrtpturaçao, é certo 
que de facto não a póde dispensar ~ a rnlação, não viria em definitiva 
a SP r 8 . · 
d ~'nuo o transurnpto de sPus livros e mais facilmente por meio 

l·\1" Yt· rifl · · ·1 I · · . · lCIJrJa o JUIZ de golpe se foram cumpm as (!5 o )flgaçoes res-
PectJv· 
i <~s, porque de1xaram de o ser, do que em autos separados e 
nd,·pe, d 1 é. nt•··s uns dos outros. 

( 141 ) Esta arrematacilo é dos bens de raiz r,onsidrrados vagos de qui} 

trélta o an. 73. Quando gra vados de imposto, sat.isfaz o al'rematnnte 
11 

sua import.ancia e deduz uo preço de íl iT<' maLaçiio. 
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Art. 46. As habilitações elos herdeiros serão feitas, con· 

forme as leis existentes, perante o juir. ele orphãos que houver 

procedido 5. arrecadação nos termos do art. 29, sendo ouvidos 

além elo curador no m!micipio da Côrte, os procmn.dores 

:fiscaes, seus ajudantes, collectores e mais agentes :fiscaefl, 

dando-se appellação {ts par-tes e aos mencionados agentes da 

fazenda publica sempre que o valor da herançn. exceder a 

alçada do juizo, e appellanclo os ditos juizes ex officio das 

sentenças que clerem a favor . dos habilitanclos, sempre que 

o dito valor exceder de 2:0008000. ( 142 ) 

( 142) E' a praxe srguinté, diz o Dr. Perdigão Malheiro, aliás 
observada nesta Côrte onde de prcfercncia procede-se á habi litação 
por via ordinaria, visto como tanto o curador geral como o pro::urador 
da fazen.da costumam contrariar o libello por simples negação: OITerece 
o autor os seus artigos que o juiz por despacho recebe e manda 
con trariar ou confessar ou simplesmente que se prosiga; allega o 
curador da herança ou contraria e depois o procurador da fazenda 
ou collector; na dilação probaloria dão-se as provas; e razoando 
afinal as partes, profere o juiz sua sentença. Se o curador não junta 
procuraçfw ou não diz em tempo é lançado ; mas não o representante 
da fazenda. (llfan. do P1·oc, dos Feitos nota 636.) 

- 0 escrivão faz os autos com vista ao mesmo curador se é formado 
em direito, não tendo, porém, pela dcfeza que fizer direito a emolu
mentos. (Arg. do Av . n. 415 de 27 de Setembro de 1860. ) 

- A falta de habilitação de qualrruer dos in teressados em uma 
herança é nullidadc insanavcl. (Sentença de revista na collecção de 
Arestos do Sup1·emo T1·ibwnal de .h~stiça pag. 19.) 

- A falta de habilitação de herdeiros em acção ou execução na 
fórma da Ord. L. 3, T. 27, § 2 c T. 82 cons ~it u e null idadc insana,·el. 
(Sentença de revista obra cit. png . 34..) 

- Habilitação tumultuariamente tratada c julgada não se mantem· 
(Sentença de revis ta, obra cit. pag. 2ll.) 

- Nulla é a habilitação em que se nii.o prova a morte de algum 
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Art. <1 7. A legislação em vigor a r espeito da curadoria 
elos hevs do ausente que se presume morto continuará a ser 

obse1·v~da com a seguintes alterações : 

1.0 A curadoria dos bens elo ausente poderá ser deferida na 

fórma da Orcl. liv. 1.0
, tit. 61, § 38, e Regimento do clesembargo 

elo paço, § 50, passados quatro aunos,· a contar ch data elas 

ultimas noticias, se elle não tiver deixado procurador, e pas

sados dez annos, se o ti ver deixado, sal v a a disposição da 

Lei ele 15 ele Novembro ele 1829. ( 143 ) 

dos finados e se occulta o nome de qualquer dos membros da família 
interessados na herança. (Sentença de revista, obra cit., pag. 221.} 

- Ap!·esentados os artigos de habilitação com as formalidades 
legaes, a falta de opposição dos interessados .Prova a habi litaç5o. 
(Sentença de revis ta, obra cit. , pag. 390. ) 

- O juizo de ausentes só tem competencia para habi li tação de 
lJ erde,iros leg itimas ou que tenham sido declarados taes pelo juizo 
commum. Nas habilitacões só se admittem documentos originaes e 
authenticos. (Sentença. de rmrista, obra cit., pag. 784.) 

- O accordo entre herdeiros feito em escrip tura publica revoga a 
contestação e dispensa a habilitação á successão. (Sentença de revista, 
obra ci t., pag . 843. ) 

( 143} A dispos:ção da Lei de 15 de Novembro de 1827 é como se 
segue; 

Havendo a Assembléa Geral legislativa resolvido: 

Artigo uni co . Que a disposição da O. L. l , T. 69, § 38 na parte que 
regula o espaço de tempo, em que se deve considerar morto aquellc , 
que, ausentando-se de um lugar, nüo se sabe noticias delle, não com 
Prehende o caso, em que tendo p.artido algum navio de um porto em 
destino certo para ouLro, não hajanoticiãere sua chegada a esse porto, 
011 algum outro, - nem das pessoas que nelle foram, dentro el o dous 
a~nos nas viagens mais dilatadas, devendo neste caso, reputar-se per
dtdo o navio, e fall ecidos os que nelle partiram, para o eiTeito de devol
ver-se a Stla herança por testamento, ou sem este, aos que a ella tiverem 
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Os jt\izes de orpbãos, quando .tiverein de julgar aR habilita
ções dos herdeiros do ausente, attenderão Eiempre aos motivos 
da ausencia e ás caus~s que obstam á falta de noticias, embora 
tenha decorrido qualquer dos referidos prazos. 

2.0 A mesma curadoria não poderá ser deferida aos her- · 
deiros mais .'clJegacl·os do ausente, na f6rma da ordenação e 
regulamento citados, sem que os ditos herdeiros se habilitem 
nos termos do art. 46 deste regulamento e mais disposições 
em vigor. (IM ) · 

direito, provados os requisitos exigidos na d;ta Ord. da mesma sorte que 
foi estabelecido a respeito dos navios seguros no art. 1~ da Hegulação 
approvada pelo§ 3 do Alv. de H de Agosto de 1791 e tendo eu sanc
cionado esta resolução: Hei por bem que se cumpra. 

( 144) Esta curadoria por isso· que não é senão uma successão pro
visaria deve ser deferida aos herdeiros instituidos em testamento, ou 
em falta de testamento, aos parentes, a quem segundo o di.r•! ito de sue
cessão, compete herdar do ausente, quér esses parentes sHjam lllaiores 
ou menon•s, quér varões ou mulheres. 

O direi to a successão é regulado pela proximidade do part> ntesco, 
não ao tempo em que se realisou a ausencia, mas ao tempo Pm que se 
completou o prazo da lei para a presumpçüo da morte. Provado, porém, 
o tPmpo em que realmente fall eceu o ausente, co mo a presurnpçào cede 
á YPrdade, deve a successão neste caso ser determinada pl'la época do 
fallecimento. 

O parente ou parentes a quem de direito pertencer a successão do 
ausente, devem como taes habilitar-se perant,e o juiz do orphãos, que 
decretou a arrecadação dos bens, salvo se são daqu ... l!es que, indepen
detemente de habilitação podem entrar na posse da herança ( ascen
dentes e descendentes ou collateraes dentro do 2 .o gráo notoriamente 
coohPcidos). 

Ncs artigos de habilitaçiw deve o pretendente declarar: 

I. o O nomr, morada e profissão do ausente; os nomps do pae e 
mae e quantos filhos lhe ficaram; 

2.o Quaes os parentes mais chegados e onde são residentes; 
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a. o A lém da citftçiio pessoal a qnem. ele direito fôr, o parente 
ou parentes mais proxim6s na ordem a'a s.nccessão . qne. na 
fórma ·das disposições citadas pretenç1erim1 a curadoria reque
rerão ao juiz de orphãos do termo a citação. do 'ausente e 

quae~quer outros interessados, por editaes com o prazo: de um 
anuo, para verem offerecer os artigos de bal;>ilitação: · · 

Estes editaes serã0 aJfix~dos nos lug~res do estylo e publi

cados nos periodicos do termo e da capital ·da provincii. 

passando-se as certidões competentes, e juntando-se aos autos 

a publica fórma do annuncio. ( 145) 

Art. 48. As justificações · e libellos para ft cobrança de 
dividas a qne estejan;t expostas as heranças de defuntos e 

3.• Como, por: não haver parente mais proximo; lhe compete a 
successão ; 

4.• Quaes os bf'ns do nusrntfl com especifir.açiio de sPus valorPs; 
5.• Que é passado o prazo dH lei ( lO, 4 ou 2 annos, sPgundo a !iy~ · 

Poth"SR) . sPm St·' sub f' r nottc1a do ausentn qu;~ se presume morto . 
Julgada pror;edentP a habilitação são os bens por ordem do juiz en~ 

trrguPs ao iwrdPiro ou herdeiras habilitados, prestando elles um só 
finuor abonado, l'PSidentc no lugar e que nellt~ po~sua bens de raiz. 

O fiador.dPve obrigar~se por oscriptura publica a rt'spondt!r pela 
tPstitu ição dos bf'ns como drpositario e princip11l pagador. 

Da l! tltrrga dos b··ns lavra-se lt'l'lllll assignarln !J"Io juiz e hr>rdl:'iros 
E n"llt• SI' I'Sp•·cifit•arn os bPns COJII tl o·claracõ•·s dos. St'IIS valor•·s e ren~ 
dirnentus. ( Conselheiro I.afayette, lJi?·ez't~s de Famt'lia § 177.) 

. ( 145) Este prazo de urn anno para vêr offerecer os artigos de habi~ 
lttaçito é tirado do art. 119 do Codigo Civil francez. E' praxe juntar~se 
um exemplar do pr·riodico em que Vl'rrt publtcado o edital em vr·z de 
Publica fórma de annuncio. Parece mesmo mais rPgular que assim se 
Pratiqur., (JOI' isso que srgundo o direito para quP. a publica fórma 
Possa fazr•r fé em jn izn, é mistr r srja extrahida com citação das pRrtt·•s. 
( Pl'rPira o Souzn, P1·imrt'1·as liukas, nota 4ô6; Heg. n. 737 de 25 de 
N •VP tnbro do 1856, art. 15.:1.) Ora SPm r·l hantn diligencia acarrl'taria 
despezas, que a disposição parece ter tido em vista evitar. 
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a usentes serã o in tentados p erante o j túzo q ne houver p roce 

cliclo a arrecadação, nos t ermos elo a r t . 29, sendo OLt vi elos 

n o município da Côr te o p rocilrador ela f a zenda ou seu aju

dante, e nas províncias os p rocnraclores fi scaes, seus a j udan tes, 

ou os collcct ores e m ais a g entes fiscacs, dando-se appellação ás 
partes e agentes fiscaes, sempre q ue o v alor d a .clívícla exced er (t 

alçada do jtüzo, c appcllanclo os jtlizes ex o:ffioio das sentenças 

que proferirem a f avor elos cred ores, sempre que o seu valor 

exceder a 2 :000 ·oco. 
N ã o serã o a clmitticlas jus tifwações por q uan t ias exced ent es . 

á a lçada do juizo. ( 146 ) 

( 146) Não tem sido unifo \ me a jurisp rudencia quan to á co mpetencia 
do juizo para a propositura das acções tendentes a haver dos espol ias 
arrecadados a impo rLancia das dividas passivas. Ha j ulgados no sen
tido de desaforar a jurisdicção do juizo dos ausentes para transferil-a 
ao do commercio, quando a divida é commercia l e .o deredor intestado 
exer ceu a prof1ssüo de corhmerciante. 

E ntendo qu e nem a letra ou o espiritú do artigo supra 'favorece 
semelhante inter pretação . O juiz que ho uver procedido á arrecadaçUo 
não póde ser outro senrw o dos ausentes . Tambem esta é a opinião do 
Dr. P erdigão i\la lhoiro. (Vide Manual rlo P1·oc . dos Feitos parte 

final da nota 626 .) 
A respeito da disposiçi'lo supra di z o relaLorio do mini sLeri o da 

fazenda de l 8G2 : 
« O regulamento quando taxou em 200ftOOO o maximo para a jus ti

ficação de dividas, êxigi ndo que po r quantia excedente se usasse da 
acçüo ordinaria; quando pcrmittiu a appoll nção voluntaria nos casos 
em que o valor da causa excedesse de 2003000 c impoz a app ellaçüo ca; 

offict'o unicamente no caso de ser superior a 2:000$000 teve em vis La a 
a lçada fixada ultimamente para os juizes de l.• inslnncia e re lações 
pelo Decreto n . 1285 de 30 do NoYembro de 1853. Mas ah i mesmo 

ar t . 4.9 se pcrmittc que o j uiz podcsse mandar puga r qual quer divida 
( gra:.~dc ou pequena ) se constasse de cscriptura publica, ou ti Lulo 
civil ou commercial, que tivesse a mesma força, não havendo, porém, 
duvida do curador da herança e do agente fiscal. 
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Art. 49. Sendo a divida liquida, certa e constante ele 

escriptura publ~ca, ou ele instrumento como tal consicleTado 

pelas leis civis on pelo Oocligo Oommerciál, nacla t endo que 
0Ppor o curador e agentes fiscaes, para o que deverão ser ouvi 

dos, poderá o 'juiz, exigindo os esclarecimentos que e11tencler 

nece~sarios, anto]·isar o pagamento, expondo em todo caso 

os fundamentos de sua deliberação, ele que não haverá re .. 

cursos. ( 14'7 ) 

Art. 50. As elespezas elo funeral serão logo autorisaclas pelo 

juiz de orphãos, sendo possivel, on pela autoridade policia · 

<< Esta mesma determinação se poderia sem inconveniente es
tender ús dividas· de pequena importancia, ainda que não constassem 
de titulo algum escripto; pondo-se o limite maximo de 50$000, que é 
a alçada dos juizes de paz pelo decreto acima referido, de accàrdo 
com o pensamento do regulamento, quando fixou em 200~ 000 e em 
2:0001)000 aquelle outros actos. 

« Na realidade parece injusto exigir que alguem instaure um pro
cesso, embora summario, para haver, v. g. lOfl, 208 ou 30$ fazendo 
uma despeza não pequena e tendo um incommodo inqualificavel. 

« Não seria isso de maior commodidade para as partes, como 
tambem de mais vnnl.agem para as heranças, que não estariam sujeitas 
a pagar p.s custas de taes justificações. 

« Por tão diminutas quan tias não é do presumir que alguem se apre
sente em juizo como credllr, sem r1ue realmente o seja. 

« Em Lodo o caso haveria sempre o correclivo da opposiçlto do 
curador da herança ou do agente fiscal e o prudente arbítrio do juiz 
em ordenar ou não. » 

( 147) Pó de dar-se o caso, e não seria novo, de apresentar-se uma 
reclamação fundada em cscriptura publica, que na fórma de Direito 
faz prova provada, s6monte susceptível do ser illidida por outra 
escriptura, e no entanto haver motii'O para impugnaçiw. Não estão o 
curador c o representante da fazenda inhibidos de furmulal-a, mesmo 
em face da disposição desta artigo - nada tendo q?te oppo1· o Cll?'ado?' e 
agentes fiscaes - pode?·á o juiz auto?·isa?' o pagam~nto. 
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do districto, com attenção as forças da herança e á qualid ade 
da pessoa do defun to. ( 148 ) 

Art. 51 No caso de não apparecerem interessadm, a habi
litar-se, como legítimos successores e herd eiroB dos defun tos 
intestados, o juiz de orphfios, lavrados os t ermos necessarios 
por qn e conste claramente haverem-se praticado todas as 
diligencias 'legaes, com audiencia dos fiscaes, julgarão, por 
suas sentenças, vacantes e devolutas ao Estado os bens elas 
heranças. ( 149) 

( 148) Dizem-se despezas de funeral as que se fazem com o corpo 
até ser dado á sepultura e as missas ou suiTra;jios de corpo presente · 
(Pereira e Souza, P?'im. lin ., n,9ta 1021; Pereit·a de Cnrvalho , P1•oc. 
orpk., § 79, Perdigão Malh f:' iro, .Man. do P1·oc. dos Feitos nota 774.) 

Niw ha dependencia de autorisação escripta. O curador enten
de-se verbalmente com o juiz, quan do as circumstancias o permittern, e 
opportunamente pres ta as contas respectivas. 

' ( 149) Na nota 126 ao art. 32 ficou declarado que, para se poder 
cumprir esta disposição era preciso p11rtir daquella outra . Toda a 
questão rstá Pm prefixar-se o prazo da citação edital QUI· r me pa
recer qu f:' não deveria ser deixado ao mero órb iLrio do ju1z. Prazo ra
zoavel não é prazo indefinido. S1··ndo tal prazo rngo, qu rm promove o 
lançamento? Se fosse det r> rminaclo, o cur11dor tt-ria em lembrança para, 
logo que findasse, procedÍ·r a r ~ sa diligP ncia. 

- A obrigação de rPSP • lll d t~ r o herdeiro P"las di1·idas do defunto , 
diz TnixPira de Frei tas, vai !o lt1·a vz'?·es Jw ·editatz's CjiJando elle não 
aceita a heran ça a beneficio do inventa?"io ; o que procede, ainda que o 
herdeiro seja o Fz'sco ou o Estarlo, outr'ora a CO?·Oa. Tem sido, pois, 
omissão prrigosa, nos julgamentos da vacancz'a das lu 1·anças jacenl.es 
não requPr• ·r n procurador da faz• •n.ln nac10nal para ass· gnar tt•rmo ;la 
ace itação da ht"I'IHI Ça a beneficio do úzvPnla1·io. THl om issao para não 
dizer im pcri c.i n, ni10 se póde imputiJ l' á H.P publ ica ChiiPna em vis ta do 
art. 1250 do Sl' U Cud igo Civi l. rConsol. das leis , nuta 36 ao art. l 2L9.} 

Esta opi nião do prantP.a do jurisconsul to brazil Pi ro nf10 me parece 
aceitave l. Em sP ntirto eontrario e com rndhor fund amPnto, libPrtando o 
Estado de qualquer obrigação onerosa, se pronuncia l\1ant.ellini : 
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Art. 52. Depois de julgados v~tc antes c devolutas para o 
Estado, as habilitações dos herdeims, e as reclamações de 

dividas acti\ras e pas:, ivas relativas ás mesmas heranças, bem 
como qnaesqucr outros processos, que com ellas entend am, 
terão lugar pelo juizo dos feitos, abonando-se aos agentes 

da fazenda publica as porcentagens competentes. (150) 

« JJacche la successione del fisco o demanio SM'à sempre, comme 
/i! ed e, Sitccessione di beni vacanti, eredità anomala, e nei be1ti, nO?z 
continuazione delta P'''sona gilwidica del deflmto. Essa nun si esten
de?· à pe?·tanto ai dú·it ti ono?·ifici, e neppu1·e di pat?·onatu, nê tam poco 
Dei debitti dPl defunt•J ultra vires; e cio pc1• dipendenza nat1~'·ale del 
titolo, pi?tltosto rltiJ pr1· vi1·tü, de adizione o de z'?wentario. (Autor citado, 
Lo stato e a Codt:ce civile; Parte Tf!rza, Libr. Pr., Tit. Set. JJe-i beni 
Pat?·irttO?tiali dcllo Stato). 

-Para obsPrvanr.ia do disposto no art. 6, § 3 da Lei de 28 de Se
tembro de 1871, que manda declarar libertos os escravos das ht'ranças 
vagas, tem de1xado du ser arnHnaLadus escravos cxistP.ntes em arre
caclaçõ('S , f' mquanto se nãe prununcia decisão sobre a vacancia e dev•Jiu
Çào dos bens ao Estado. Julgada a vacancia esses escravos, cujos serviços 
sómente poderão sPr alugados pelo curador da herança durante o 
Processo da arrecadGcàt~, receberão do juiz as competentPS cartas de 
liberdade. Estas consi.stirào simplesmente na certidão da stmtenca da 

I • 

vacancia extra h ida pelo escrirãu e rubricada pelo juiz. (Co~•s. das 
leis nota supra citada.) 

Ass1111 praticamente foram resolvidas as objecções apresentadas 
Por vari•1s serwdores, quando se dis utiu na r.amara 1•italic1a a lei do 
,elemento S•~rvtl, fundJt.las nas \iispusições do Hegul. de 15 de Junho 
dt:: l8.)ü qulJ mandam em acto continuo ao da arrecadação proceder á 
arremataçito dos bens moveis e SP.moventes encontrados e recolher o 
Producto aos cofres publ icus . Então não tiveram solução satisfactoria. 
(Vide o meu opusculo B1·cves amwtaçiJcs á lei do . elemento servil 
nota a pag 21). ) 

(150 J Porque, diz o Dr. Perdigão ntalheirn, devolvidos os bens 
â faz t> nda em falta de successão, elta os r ·cebe como seus proprios, 

do mesmo modo !ille o~ re~tte~ 0$ hel'<leiro5 Pll.~tit0+l~~ i 'te_~~o~ 
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Art. 53. Um anno depois de concluído o inventario, nenhuma 

herança jacente ou bens vagos poderão ser conservados em 

poder dos curadores ; os herdeiros interess:J.c1os habilitados, q ué 

no dito prazo as nfio reclamarem, serilo pagos pelo t hesouro 

nacional. ( 151 ) 

em que, devendo ser directamentc parte em taes reclamações como 
senhora e po~su idora dos bens, devem as causas ser tratadas no seu 
juizo privativo (Lei n. 242 de 29 de Novembro de 184l art. 2), assim 
como depois de habilitados os herdei ros e entregues os bens, as recla
mações cessam de pertencer ao juizo de or(lhãos por ter cessado a 
causa e fundamento de sua coll?petencia . ( J1fa•t. do P1·oc. elos Feitos, 
nota 650.) 

( 151) Qual o acto do processo de arrecadação que marca o termo 
da conclusão do invenLario? Dever-se-ha considerar estas expressões 
equivalentes a encerramento da arrecadaçt"w OLL applicar-se-hão á ter
minação mesmo do processo? Este finda com a prestação da conta 
do curador; mas não ha necessidade alguma ainda depois ele conceder-se 
conserve elle por um a uno os bens em seu poder. Para que? 
Mais razoavelmen te, portanto, se interpretaria a conclusão do inven
tario pela t erminação do actu da arrecadação. EITectivarncnte, como 
se disse em a noLa 131, inYcntario em sentido laLu significa descripç1io 
de bens; ora os proccsso's de arrecada ção por sua naLurcza summarios 
não consentem rctardamenLo. Assim a disposiçito teria em vista a que 
feita a arrecadação, entendendo-se des te modo as exprcssõrs concluído 
o inventario, não podessc o curador conservar ·por mais de um ar: no 
os bens em arrecadação. 

Que a questão não é. liquida prova-o o seguinte trecho do rcla
torio já citado do ministerio da fazenda apresentado em 1862 pelo 
enLão conselheiro José Maria da Si iYa Parauhos: 

« O art. 54 do regulamento em qucstào (de 15 de JnnlJO de 1859) 
manda que, passado um anuo depois de concluído o in ventario, os 
bens de raiz sejam vendidos, e recolhido o seu producto aos cofres; 
e assim o diz porque refere-se expressam ente ao (lrt. 53, corno se vê 
da phrase ahi empregada- se?·ão então vendidos, etc. 
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Art. 54. Os bens ele raiz serão então vendidos na fórma 
elo art. 39, e seu prodncto recolhido aos cofres publicas, salvo a 
disposição do art. 12 . 

. Art. 55. Da mesma fónua se procederá a respeito das 
dividas acti v as, que forem de clifficilliquidação ou cobrança, 
com o abatimento nunca excedente de 30 °/o ; e os titulas das 
que o não forem serão recolhidos ao thesouro e tbesou
rarias. ( 10 2 ) 

'' A primeira duvida versa sobre a interpretação da expressão
depois de concl~oido o útventa?·io. 

'' Parece que se quiz exprimir a mesma idéa produzida nos 
arts. 4:~ e 73 pelas pelavrus -ence?'?'aclo o inventa?·io . 

'' Quul; porém, deverá ser nas arrecadações o acto do encerra
mento do imrentario, não havendo em taes processos termo algum 
de encerramento, como aliás ile pratica nos inventarias communs? 
Dcver-se-ha reputar tal o da prestação de cont~s pelo curador, e 
contar-se o anno da data da sentença que julgar taes contas? E' este 
com effeito, o arbítrio tomado como talvez o mais favoravel ás partes. 
llesta, porém, fixar terminantemente o direito em ponto de tanta 
gravidade . n 

( 152) O Aviso de 8 de Setembro de 1859 declarou que, combi
nados os arts . 51 c 55 do Regulamento de 15 do Jtmho de 1859, result11. 
que a providencia do citado art. 55 a respeito da arrcmataçllo das 
dtvidas activas, quo forem de difficilli.cruidação ou cobrança é sómente 
te! ativa á liquidaçüo de heranças julgadas vacantes e devolutas para 
0 Estado . 

A doutrina deste at>iso, porém, não foi julgada genuina como 
0 declara o mensiouado rclatorio de 186.3 neste outro trecho: 

cc A rcspr.ito ela arrematacllo das dividas, o Aviso n. 230 de 6 
de Setembro de 1859 declarou, .. quf) não podia ter lugar senão depois 
da dcclarnçào da vacancia. 

<< Parece, porém, que este aviso restringiu-a a esse unico caso, 
quando o rrgulatnento no art. · 53 expressamente· consigoa a ·regra 
tambem para o caso de lte?'a?lça face?tte, e, portanLo, para o caso de 
não ter Í1avido semelhante vacancia; e com razão, porque seu pen-
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Art. u6. As cliligeneias dos artigos antecedentes não terão 

lugar, se a habilitação dos herd eiros ou a reclamação dos 

donos dos b ens, estiver pendente em qualquer instancia jucli

ciaria ao tempo, em que findar o prazo elo art. 5:1, sendo proro

gaclos a requerimento da parte as mesmas diligencias até final 

decisão do processo. 

snmr.nto foi que nenhuns bons das hrrançns ou vagos continuassl'm, 
dt>pois desse prnzo, rm p0der dos curarlnrrs. 

« O art. 54 e con:;P.qurntrment(\ tamb1~ n\ o art 55 sr devPrn en· 
ten•tr r applicaveis aos cas'·s m"ncionados no art. 53, q11 P. evidPnte· 
mentP. abrange mais do que o de bPns vagos. 

« 1\.lào ha nisto inconv ·oi,.nte algum, por1{UC Já está o correctivo 
na disposição dos arts . 42 e 5ô. 

cc AccrPsce, qu11 quando se trata dA arrematação de bens vagos, 
isto se consigna PX prPssamrnte no art. 73. 

« O art. 51 ni10 póole f~tzo>r du\·id11, pOI'C[UP. pruvidPncia sómrntP. 
para o cas•J em que, por falta de h••rtl eiros, se d11vam julga•· vagas 
as hP.ranças; e o art 52 regula a competencia du juizo para &s qUL•stõeS 
depois de tal julgamento. 

cc Os arts. 53 e seguintes, porém, dispoem sohre as heranças 
jacPntes E' bens vagos: e assim taes disposiçõP.s são comrnuns e não 
exclusivas. Cumpre tambcm fixar os princípios nestP caso. 

11 E já que fiz menção do art. 55 do regulamento citado, devo pon· 
dPrar que o maximo de 30 "lo de reba te ahi taxado, para nmda daS 
dividas incobraveis ou de ddlic:il solução, vciu inutilisar complt>ta· 
mentt! a providencia: porque é impossível achar quPm arremate taes 
dividas com tão pequena reducção, sujeitando se a despezas e á boa ou 
má cubrança . 

" S··ria melhor autoris:Jr a venda dessas dividas pelo maior preço 
que se podesse alcançar em praça. 

ct Quantn mais tt-mpo decurrr., peiorrs e\las se tornam; umas 
prP.sc·rP.vPm , quanto a outras os devedores vão desapparPct>ndo, etc. ., de 
sorte qu•r algumas, em eomL'ÇII cobraveis, ainda que com dl(liculdade 
COIJ! o 'te~po se toroa,m. 4e ve~ee iuteir~~.a~te. pet:dilla.~ e i~~,o'Qbravei~· " 
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Art. 57. Da mesma f6rma as diligencias dos artigos ante

cedentes não terão lugar, a respeito elos bens arrecadados nos 

termos dos arts. 21 e 22, os quaes continuarão na adminis

tração até que os herdeiros se habilitem para a curadoria, ou se 

recolha o seu producto aos cofres publicas, quando se provar, 

ou ruputar provado, conforme o direito, a morte elo ausente. 

Esta disposição nao é extensiva aos moveis e sempventes, 

devendo proceder-se a respeito clelles na f6rma do art. 38. 

Art. 58. Os fundos elas heranças jacentes e bens vagos 

recolhidos ao thesouro nacional serão entregues aos legítimos 

hei·deiros, ou a quem ele direito pertencerem, a vista das 

deprecaclas legaes, ele que trata o art. 91, ela Lei ele 24 ele Outu

tubro ele ' 1832, acompanhadas elas habilitações originaes, 

-As concessões para a arrematação das dividas de difficil cobrança, 
~nt~s de ser a herança devoluta ao Estado poderá ser determinada pelo 
JUiz dos ausentes nos termos do art. 55 do Regulamento de 15 de Junho 
de 1859, a requerimento do procurador da fazenda, do curador da 
herança, e quaesquer outros interessados com acquiescencia de todos. 
(A.v. n. 507 de 31 de Outubro de 1862.) 

-Para a arrematação de dividas incobraveis ou de difficil liquidação 
achando-se os herdeiros habilitados regula o art. 19 do Decr. n. 2708 
de 15 de Dezembro de 18ê0. 

- Nas arrecadações em que não hajam herdeiros habilitados ou não 
tenham apparecido, taes arrematações se farão na conformidade do 
a.rt. 55 do Begulamento de 15 de Junho de 1859, depois de haverem 
Stdo devolutas as herancas ao Estado a menos que antes tenham sido 
re • ' -queridas pelo procurador da fazenda, curador ou quaesquer in teres 
Sados com acquiescencia de todos, sempre, porém, com a restricçã o 
de Preço determinada pelo citado art. 55. Fica reservada ao ministerio 
da fazenda a permissão para que as mesmas se façam nos termos 
dq art. 19 do Regulamento de 15 de Dezembro de 1860 em quah1uer 
~tado ern que esteja o processo de arrecadação. (Av. n. 98 de 13 de 

arço de 1863. l 
o. o.- 27 
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ficando o traslaclo dellas nos respectivos cartorios ; nesta depre· 

cada terão vista no thesonro e thesourarias os respectivos 

procmadores :fiscaes. ( 153 ) 

Art. 50. As cleprecadaslegaes serão substituidas por simples 

officio do juiz, sempre que o valor da herança não exceder 

de 2:000$000 sem emolumento algum. ( 154 ) 

(153) Os dinheiros de ausentes, cujo pagamento não fôr reclamado 
den tro de 30 annos,contados do dia em que houverem entrado nos cofres 
do thesouro e thesourarias prescreverão em beneficio do Estado, salvo 
se por qualquer dos meios em direito admiLtidos tiver sido interrom
pida a prescripção . (Lei de 11 de Setembro de 1851, art. 32.) 

(154:) A disposição dest~ artigo é unicamente applicavel ao levan
tamento dos bens das heranças ou de ausentes, e não se póde es tender 
aos credores dos mesmos bens para o pagamen to de cujos creditas vigora 
a legislação anterior, devendo aquelles credores apresentar pree.torio 
na fórma do esLylo e não simples officio do juiz, embora o valor da 
divida não exceda de 2:000#000. (Av. n. 214 3e 29 de Agosto de 1859.) 

- O juiz dos orphãos é o competente para decretar o levantam ento. 
(Av. n. 144 de 8 de Abril de 1862.) 

- Não póde se r cumprido o precator10 expedido em favor de her
deiro habi litado, cujo quinhão não exceda de 2:0008000, quando existem 
outros que excedem desta quantia em totalidade, sem que tenha sidO 
interposta appellnção ea; of(icio. (Av. n. 181 de 29 de Abril de 1862.) 

- Nüo é admissivel o meio de alicio para o levantamento de di
nheiro de ausentes ainda que de som ma inferior a 2:000fl000 a favor de 
um cessionario de herdeiros e credor ao mesmo tempo. (Av. n. 493 

de 23 de Outubro de 1862 .) 
- O Lhesouro não conhece ja entrega e só das formalidades da 

precatoria . (Av. 393 de 3 de Dezembro de 1864.) 
-Podem ser substituídas por si mples officio do juiz as depreca daS 

. a 
legaes para a entrega das heranças jacentes sempre que a quantia. 
levantar não exceder de 2:000fl000 e dispensada a apt·esentação doS 
auto~ originacs das habilitações de qu•J trala o art. 58 do Hegulamento 
de: 15 de Junho de 1859. ( A v. u. 51 de 12 de Fevereiro de 187'1.) 
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Art. 60. A apresentayão elos autos originaes ele que trata 
0 art. 58 não é extensiva aos processos e sentenças relativas· 

a dividas passivas da herança, a respeito das quaes se pro-
cederá nos termos da legislação em vigor. ' 

Art. 61. Nenhuma entrega dos bens ela herança jacente 
se effectuará, nenhuma deprecada ou o:fficio elo juiz ele orphãos 
}la~·a levantamento de dinheiro ou bens elas mesmas heranças 
será expedida ou cumprida, sem que conste o pagamento 

prévio elos impostos estabelecidos pelas Leis ele 30 ele No

velllbro de 1841, tabell::t annexa § 42, de 21 ele Outubro ele 1843, 
art. 12, § 1, e pelo Alvará ele 17 ele Junho de 1800, §§ 8 e 9 

que forem devidos da herança ou legado; o que n.ão será 
extensivo aos credores. (155) 

-Não podem ser considerados prescriptos dinheiros e valores reco
lhidos aos cofres publicas, como pertencentes a defuntos e ausentes, 
ernquanto fôr provavel a existencia de credores, para quem não corre 
a Prescripção, como são os menores, os dementes e outros que seriam 
Por esse modo injus'ta e irregularmente prejudicados em seu direito. 
(.Av. n. 565 de 21 de Outubro de 1879.) 

. - No precatorio para pagamento a credores embora de quantia 
Jnferior a 2:0008000 deve vir transcripta a carta de sentença. (Av. n. 
337 de 13 de Julho de 1881 .) 

( 15~) A Lei de 30 de Novembro de 1841 que no § 42 da tabella 
annexa impunha a taxa de 2 "/o da habilitação para receber heranças de 
ausentes, por testamento Não sendo os 'herdeiros ascendentes ou descen
dentes e 4 °/0 sendo as heranças ao i1ttestato foi implicitamente del"O
gada pela de n. 1507 de 26 de Setembro de 1867 que no art. 19 autorisou 
0 gove11no a expedir regulamento uniformisando as regras para a co
brança dos impostos sobre transmissão de propriedade, compre
hendendo sob essa designaçfto especial o de habilitação do § 42 citado. 

Assim foi elle absorvido pelo de transmissão por titulo successivo 
ou testamentario, não obstante, diz o Dr. Perdigão Malheiro, ser 
aquel!e geral e esta não, desdl:l que na tabella não ha outra designacão 
esp · ' • 

ec1at, nem taxa alguma a tal respeito ; portanto virtualmente abolido 
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Art. 62. Nenhum precatorio ou officio em virtude do qual 
se requisite o levantamento de dinheiros ou bens pertencentes 
á heranças jacentes ou bens vagos será expedido sem que do 
mesmo conste a intimação da sentença a quem de direito fôr, 
que nenhuma opposição houve do curador ou dos :fiscaes da 
fazenda, ou, tendo havido que s:.tt~s:fizeram-se às diligencias 

_requeridas, ou proseguiu-se nos termos ulteriores do processo 
na fórma da legislação em vigor. {156) 

ou substituído na phrase da citada Lei de 1867, art. 19: e com razão 
por não ser justificavel semelhante imposto, verdadeiro addicional ao 
da taxa das heranças e só de taes habilitações aliás obrigatorias ou 
forçadas. (Autor citado, S~vppl. ao Ma1~. ào P1·oc. § 350 .) 

-Nenhuma deprecada, âfflcio ou mandado será expedido para 
entrega de bens de defuntos e ausentes sem que conste pela exhibição 
do conhecimento e guia de que trata o art. 3 . o o pagamento dos impostos 
devidos. (lnstr. em A viso n. 228 de 19 de Junho de 1866.) 

- A Lei n. 317 de 21 de Outubro de 1843 que no art. 12, § 1 sujei
tava ao sello proporcional os quinhões hereditarios ou legados, tambern 
está alterada desde o Decreto n. 4505 de 9 de Abril de 1870 que no 
art. lO, § I isentou do sello proporcional, os actos sujeitos ao imposto de 
transmissão. Os regulamentos posteriores sobre sello de 15 de Novem
bro de 1879 e 19 de Maio de 1883 contem disposição identica. 

Quanto ·ás taxas do Alvará de 17 de Junho de 1809 ( lO o f a dos le
gades e heranças a estranho ou parente do testador fóra de 2:• grão 
por direito canonico, 20 •/a a parente fóra do 2.• grão ou herança a 
mulher ou marido tambem alJ intestato) acham-se hoje substituídas 
pelas da tabella annexa ao Regulamento de 31 de Março de 18'74. 

( 156) Sem que conste o cumprimento da primeira parte do art. 6~ 
do Regulamento de 15 de Junho de l8b9 não poderá ser cumprida o 
precatorio para levantamento da herança arrecadada. (Avisos n. 78~ de 
5 de Novembro de 1878, n. 14 de 6 de Fevereiro de 1879.) 

Assim é, pois nos termos do artigo supra, só depois que a sentença 
passar em julgado poderã ser expedido o precatorio de levantamento. 

-Foram deixadas de Cllmprir tres precatarias de levantamento 

passadas em favor de credores de uma herança jacente por não constar 
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Art. 63. Na arrematação dos bens ele raiz, quando não 
houver nenhum licitante admittir-se-hão lanços a prazos ra
zoaveis, com as cautelas usadas nos contractos da fazenda 
nacional. (157) 

SECÇÃO II 

IJos ~mp?·egados do juizo, seus vencimentos, e p?·ovas a q~te 
ficam sujeitos. 

Art. 64. Todos os autos de arrecadação, logo depois de 
efl'ectuada esta, serão numerados e inscriptos pelo chefe da 
estação arrecadara da renda do lugar, em livro especial para 

que o rateio, a que se procedêra entre elles, houvesse sido julgado por 
sentenç& do juizo competente e que a mesma sentença tivesse pas
Sado em julgado com intimação e sciencia do procurador do espolio 
e do fiscal da fazenda nacional. (Aviso n. 52 de 31 de Janeiro 
de l!n5.) 

No mesmo sentido e por não estar sellada foi repellida outra pre
cataria. (Av. n. 183 de l::l de Maio de 1875.} 

( 157) A redacção deste artigo parece defeituosa. Como admittir-se 
lanços a prazos razoaveis na hypothese de não apparecer nenhum lici
tante á praça dos bens, s1:1 aquelles só podem realisar-se dentro delta? 

Por argumento á co1zt1'ario desde que se apresente um licitante 
não se admitte lanço a prazo. O pensamento, porém, da disposição 
não póde ser outro senão &dmittir o unic'o licitante a arrematar os bens 
ern praça por meio de pagamentos a prazo, pois comprehende-se sem 
custo que logo que se apresentem dous licitantes estabelece-se a concur
rencia e a arrematação ha de por força realisar-se. 

Mais razoavelmente havia o Aviso de 9 de Outubro de 1843 auto
risada o juiz a admittir propostas para compra de bens, na falta de 
quern os arrematasse por maior preço. 

-Venda em lotes de certos bens, h a vendo credores, não pó de effec
tuar-se por ser contrario ao disposto no art. ::JS, § l do Reg . (Av. 
n. 264 de 16 de Julho de 1866.) 

--Em falta absoluta de licitantes a venda pó de ser a prazo. (Av 
n. 330 de 2'7 de Agosto de 1866.) 
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esse fim destinado, o qual será aberto, rubricado e encerrado 
na Côrte e província do Rio de Janeiro pelo director geral da 
contabilidade, e nas demais províncias pelos inspectores das 
thesourarias, que poderão encarregar esta incumbencia a em· 
pregados elas respectivas repartições. 

A inscripção conterá o nome, e bem assim a naturalidade, 
estado, domicilio e profissão, se constar, elo finado ou ausente, 
data do fallecimento ou da ansencia, e da arrecadação: a 
verba da apresentação será. lançada no auto, não podendo 
proseguir o processo sem esta formalidade. 

Art; 65. Os chefes das estações arrecadadoras da renda 
remetterão no principio de cada semestre ao thesouro e the· 
sotll'arias uma relação drus a1'l'ecadações inscriptas no se· 
mestre anterior, com as declarações constantes do livro de 
inscripção. 

Art. 66. Toclas as heranças de bens de defuntos e au
sentes, ou sejam de testamento, on ab intestctto, serão arre· 
cadadas, inventariadas e partilhadas com audiencia, na Côrte, 
do procurador da fazenda, ou seu ajudante, e nas províncias 
com a dos procuradores :fisc~es, sens ajudantes, collectores e 

mais agentes fiscaes. 

Art. 67. O procurador ela fazenda, os procuradores :fiscaes, 
seus ajudante , os collectores e mn.is agentes fiscaes, por si, 
e pelo solicitador nos lugares onde o houver, a quem darão 
suas instrucções assistirão a todos os actos dn. arrecadação, 
apposição dos sellos e inventario, para fiscalisar a exactidão 
da arrecadação, descripção e avaliação dos bens, as despezas 
attendiveis e a certeza elas dividas activas e passivas, e para 
requererem tnrlo quanto convier á expedição do mesmo in· 
ventario. 

Art. 68. É de rigorosa obrigação elos empregados, ele que 
tratam os dons artigos antecedentes, promover em juizo 0 

andamento das arrecadações, rompimento e abertura elos sellos, 
o inventario dos bens de defuntos e ausentes, e das heranças 
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jacentes, e requerer nelle tudo quanto fôr conveniente para 
a boa guarda, arrecadação e administraçfLo ·elos mesmos, para 
que sejam arrendados e arNmataclos os que o clcverem ser, 
se tomem as contas elos curadores, se verifiquem nos cofres 
publicas as entradas , do proclucto liquido elos meRmos bens 
nas épocas marcadas neste regulamento, e em geral quanto 
convier aos interesses ela fazenda. 

Esta mesma obrigação fimt imposta !t recebcclol'ia do mu · 
nicipio e ás mais estações por onde se arrecadar a renda, 
e a desempenharão por meio ele requisições feiLas ao pro
curador ela fazenda, aos procuradores fiscaes e seus ajudantes, 
nos lugares onde os houver, e bem assim a de representar 
a:> thesouro nacional e ás thesourarias no caso ele omissão 
elos mes'inos empregados. 

Art. 69. Para desempenho ele tudo quanto especialmente 
lhes incumbe nos artigos antecedentes, ficam autorisaclos os 
referidos empregaclp~ para requererem em juizo, e exigirem 
elos escrivães e curadores todos os esclarecimentos, ele que 
precisarem, e daquelles os inventarias, .processos e livros para 
os examinarem, e todos esses funccionarios ficam obrigados 
a satisfazerem as requisições, que assim lhes :forem feitas 
para desempenho do que se dispõe neste regulamento, sob 
Pena de clesobecliencia e ele suspensão por um a tres mezes 
a ~rbitrio do ministerio ela fazenda na Côrte e elos inspectores 
elas . thesonrarias nas províncias. 

Art. 70. As penas do artigo antecedente são applicaveis 
aos e~crivães que, dentro elo prazo qne lhes :fôr marcado, não 
apresentarem no thesouro e thesourarias os livros de que 
trata o art. 13, para serem rubricados pelag autoridades com
petentes. 

Art. 71. Aos juizes ele orphãos, além elo que lhes inctlmbe 
a Léi de 3 ele Novembro ele 1830, cumpre promover o anda
Incuto dos inventarias dos defuntos e ausente~, e activar o 
apuramento das heranças jacentes e não aclclidas, remettenclo 
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para os cofres puhlicos o producto liquido, e rendimento da
quellas que não forem reclamadas nos termos deste regula
mento, sob pena de incorrerem em uma multa de 50$000 a 
100$000, que lhes será imposta, na Côrte pelo ministerio da 
fazenda, sob representação elo administrador da recebecloria 

e do procurador da fazenda, e nas províncias pelos in·spectores 

das thesourarias sob representação dos procuradores fiscaes, 
seus ajudantes, collectores e mais agentes fiscaes, sendo os 
mesmos juizes prev,jamente ouvidos dentro de um prazo ra

zoavel que lhes será marcado. 

Art. 72. Os juizes de orphãos e ausentes ficam obrigados a 

remetter no fim cada trimestre, na província elo Rio ele J a
neiro directamente ao thes.~uro, e nas províncias ás respectivas 
thesourariatS ele fazenda, um a demonstração dos dinheiros dos 
ausentes que no decurso do mesmo trimestre houverem entre· 
gado aos collectores e administradores ele mesas ele rendas do 
termo ou termos de sua jurisdicção, com declaração ela impor· 
tancia entregue, ela data ela entrega, e ela heranç.a jacente a 

que 1)ertencerem os dinheiros. 

Se durante o trimestre não tiver havido entrega alguma, 
isto mesmo declararão os ditos juizes. 

Art. 73. Os juizes de orphãos promoverão os processos 

con venientes dos bens vagos consistentes em bens de raiz, 
que, por falta de senhores e herdeiros certos, são recolhidos 
ao thesouro publico,' afim ele que sejam arrematados em hast~ 
publica, com as solemnicl ades legaes, um anno depois ele en
cerrado o inventario, · e o seu produ c to liquido recolhido ao 

thesouro mteional e tbesourarias nas províncias, debaixo elas 

mesmas penas elo artigo antecedente. (1 58) 

( 158) Parece 1er havido equivoco na redacção deste artigo ; e!Il 
bypothese alguma bens de raiz podem ser recolhidos ao thesouro ; 
processos relativos aos mesmos, tão pouco. Em todo o caso fica a 
disposição sobre a arremata~ão, pralo e destino do producto. 
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Art. 74. Das decisões que impuzerem as penas de multa e 

Suspensão comminadas neste regulamento haverá recurso no 

e:ffeito devolutivo sómente no caso de multa, e em ambos os 
effeitos no caso de suspensão. . 

O recurso será interposto no pra~'o de dez dias, na Oôrte 
para o Conselho de Estado, e nas provi~cias das thesou
rarias para o ministerio da fazenda, e deste para o Cot1selho de 
Estado. 

Art. 7 5. As portarias do ministerio da fazenda e dos in
spectores das thesourarias, expedidas em virtude das decisões 
que impuzerem multas, terão força de sentença para se darem 
á execução nos termos da legislação em vigor. 

A pena de suspensão será communicada ás autoridades 
judiciariás, para mandarem intimai-a ao condemnado, e a 
ele desobediencia se fará e:ffectiva pelas autoridades compe
tentes. 

Art. 76. Nos municípios, onde houver mais de um escrivão 
de orphãos, servirá nm delles por nomeação do governo, que 
fica antorisado para crear officios de escrivães do juizo de 
ausentes nos lugares onde a extensão do :ioro assim o exigir. 

Art. 77. Aos escrivães compete, além da expedição dos 
autts e processos judiciaes : 

1.• EscripLurar os livros de contabilidade estabelecidos neste 
regulamento · 

' 2·" Extrahir dos livros de receita e despeza dos dinheiros 
a cargo do curador, no principio de cacl.a mez, a conta cor
r:nte, de que trata o art. 44, e a guia explicativa elo producto 
hquido arrecadado no mez anterior, com especificação do que 
pertencer á conta de cada uma arrecacbção e administração, 
a qual será authenticada com a assignatura do juiz ; 

3." Remetter no principio de cada anno, sob as penas do 
al't, 69, por intermeclio do~ respectivos juizes, na Côrte ao 
thesouro nacional, nas províncias ás thesourarias, e, nos demais 
termos fóra das capitaes, aos chefes elas estações encarregadas 
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da cobrança ela renda, uma relação exacta de todas as arreca· 
dações de heranças jacentes, bens ele ausentes e vagos, que 
existirem no cartorio, com decbração ela data ch arrecadação, 
nome elo finado, natureza e importancia elos bens arrecadados, 
especificando · quaes os que se recolheram aos cofres, e qnaes os 
que ficam na administração elo juizo ; se são conhecidos ou 
desconhecidos os ausentes a quem pertençam ou elevam per· 
tenoer os· lJen~; arrecadados ; se pende habilitação ou recla· 

. mação, nome elo curador, estado das respectivas contas e saldo, 
que existe em seu poder, e do mais qne convier para esclare· 
cimento elas repartições fiscaes. 

Art. 78. O governo poderá nomear curadores geraes das 
heranças jacentes e bent ele ausente, onde fôr conveniente, 
reduzindo nesse caso as porcentagens marcadas para os cura· 
dores nos arts. 82 e 83. (159) 

Art. 79. Aos curadores dados ás heranç-as jacentes e bens 
de ausentes, cumpre : 

1.0 A arrecaclaçã:o c aclministrnçilo elas heranças jacentes e 
bens ele ausentes, ele que forem encarregados, representando 

( 159 ) Pertence a nomeação ao ministerio da fazenda. ( Reso!. 
de consulta do Cons. de Estado de lo de Dezembro de 1859. ) 

- A nomeação do curador geral das heranças jacentes é regida 
pelo Reg . de 15 de Junho de 1859. (Aviso do i\linisterio da Justiça 
n. 24.9 de 2G de Julho de 1811. 1 

-- Quando suspenso o curador geral podem ser nomeados cura· 
dores especiaes ús heranças jacentes, podendo quando forem de pouca 
importancia · ( ort 20) e não haver quem se queira encarregar cotll 
fiança , ser della dispensada. (Aviso do Min. da Faz. de 2'7 de 
Julho de 1814 .) 

- O curador gerr•l das heranças jacentes é competente para 
appellar da sentença que julga a reducção de um testamento 
nuncupativo. (Decisão de aggra1·o da Relação da Côrte, JJi?·eito, Yol. 
32 pag. 103.) 
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Pelas mesmas heranças e bens em juizo e fór~t delle, cleman
dando e sendo demandados pelo que lhes disser respeito. 

2.o Ter em boa guarda e conservação os bens arrecadados 
que lhes fonnn confiados, e dar partilha aos herdeiros habili
tados, se estes não quiz~rem fazel-o amigavelmente nos casos 
eru que lhes é permitticlo. ( 160) 

3 ·
0 Promover pelos meios legaes a arrecadação de todos 

09 bens e objectos pertencentes ás heranças jacentes e patri
rnonio elos ausentes e a cobrança ele todas as dividas acti- · 
"\'as. ( 161 ) 

4,o Solicitar nos devidos tempos a arrematação ou arren
damento elos bens, conforme o disposto neste regulamento. 

5.o Daí· cumprimento aos testamentos nos casos em que ao 
juiz ele orpbãos competir a arrecadação elos bens elos fallecidos 
testados, prestando contas no juizo competente sem todavia 
Perceber vintena. ( 162 ) 

6.o Entregar nos cofres publicos todos os dinheiros exis
tentes elas heranças, e o producto de todos os bens e effeitos 
anecac1aclos •nas épocas marcadas neste regulamento, tudo 
sob as penas comminaclas no art. 43 ela Lei n. 514 de 28 de 

( l60) Assume eonseguintemente o papel de inventariante, com · 
as obrigações que lhe são proprias. 

( 161) Incorrem na pena. de demissão se por negligencia deixarem 
de dar cumprimento a esta disposição, além de ficarem .responsaveis 
bern como os fiadores pelos prejuízos que sofl'rer a hérança. (Art. 81.) 

. . ( 162) A prestação da conta do testamento effectua-se perante o 
~u~z da provedoria. O juiz dos orphãos de que aqui se trata é o mesmo 
JUiz dos ausentes; a competencia do primeiro sómente se verifica no 
caso de testamento, quando ha interessados menore~ ou interdictos. 
(Reg. de 22 de Setembro de 1871 art. 82. ) Já emitti na nota 103 a 
minha opinião na hypothese de se proceder a inventario no juizo da 
Provedoria apoiado na pratica de que fui testemunha. 
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Outubro ele 1848, e outras disposições em vigor, as quaes lhes 

serão impostas pelas autoridades judiciarias ou pelo thesouro 

e tbesourarias. (1 63) 

Art. 80. Os parentes mais proximos do defunto ou ausente 

serão preferidos aos extranhos para curadoi·es, se forem icloncos. 
Os parentes nomeados curadores das heranças jacentes e 

bens de ausentes aflministrarão os bens na fórma das leis, 

ficando sujeitos a todos os onus e g0zando de todas as vanta· 

gens dos demais curadores. 

Art. 81. Os curadores incorrerão na pena de demissão, se 
por negligencia sua não se arrecadarem devidamente os bens 

da herança, e se não promoverem a cobrança das dividas 

activas, além de ficarem responsaveis, bem como seus fiadores, 

pelos prejuízos que so:ffre1· a mesma herança. 

( 163) Os dinheiros recolhidos á recebedoria pelo curador geral 
devem ser acompanhados de conta corrente conforme a Circ. de 27 de 
Outubro de 1859. Avisos de 10 de Junho e 24 de Julho de 1878. (Aviso 
n. 491 de 16 de Setembro de 1879.) A ultima parte da Circ. de 185ft foi 
alterada devendo a conta corrente ser organisada segundo novo modelo. 
(Aviso de 22 de Janeiro ~e 1885.) 

- Os curadores são obrigados a juros de 9 °/o ao anno pela mora 
na entrega dos dinheiros. ( Ord. n. 34 de 23 de Janeiro de 18.'51.) 
São tambem sujeitos á prisão administrativa decretada pelos juizes de 
orphãos, podendo os procuradores da fazenda e mais agentes fiscnes 
requerel-a. (Aviso n. 249 de 31 de Agosto de 1855.) 

- O curador geral das heranças jacentes é um preposto da fa· 
zenda nacional, que toma a responsabilidade para com todos os in teres· 
sados por qualquer fórma nas heranças arrecadadas. (Aviso n. 669 de 
11 de Dezembro de 1879 expedido em virtude da Resolução de Con· 
sul ta do Conselho de Estado de 6 de Dezembro do mesmo anno.) Em 
virtude desta decisão mandou-se abonar aos funccionarios do juizo dos 
ausentes porcentagens vencidas em arrecadações desfalcadas por urn 
curador cujos bens sequestrados par-a indemnisação foram insufficientes. 
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Art. 82. Do producto que se arrecadar e apurar dos bens 
mencionados nos artigos antecedentes, depois ele abatidas as 
despezas do custeio e expediente dellas, se deduzirão 6 {- • /o 
a saber: 

Uru por cento para o juiz. 

Dito para o escrivão, além dos emolumentos que lhe per-
tencerem pelos actos dos processos. ' 

Dito para o procurador da fazenda, ou a quem f6ra da 
capital servir de fiscal por parte da fazenda. 

Meio por cent•) para o solicitador. 
Tres ditos para o curador, sem outros alguns emolumentos. 
A l)Orcentagem de que trata este artigo será deduzida 

sóruente do dinheiro liquido achado em especie no espolio 
do intestado, ou proveniente da cobrança elas dividas activai!, 
dos arrendamentos e arrematações dos bens. (164) 

( 164 ) A porcent:~gem compete aos empregados que se acham em 
actual exercício ao tempo da entrada do dinheiro no respectivo cofre. 
( Ürd. n. 101) de 5 de Novembro de 1844. ) 

- A porcentagem tambem é devida dos juros das apolices e das 
acções de companhias . (Aviso de 15 de Outubro de 1859.) 

- Não ha porcentagem a deduzir de apolices da divida publica 
arrecadadas. (Aviso n. 418 de 4 de Setembro de 1863. ) 
. - A porcentagem deve ser deduzida unicamente do producto 

liquido das herancas . (Avisos n. 93 de 3 de Abril de 1872 e n. 43 de 
27 de Janeiro de. 1879.) 

- Os collectores não tem direito a custas pela arrecadacão das 
heranças jacentes e sim a porcentagem. (Aviso n. 393 de2 d.e Julho 
de 1878.) 

O Aviso n. 435 de lO de Setembro de 1880 corrigiu o erro do 
Regulamento de 1878 quando distribui a 3 •;. ao procurador em lugar 
de curador. 

\ 
- Deve continuar a pratica de abonar-se ao juiz de ausentes, ao 

respectivo escrivão, ao procurador e solicitador da fazenda a porcen
tagem marcada no art. 8~ pela arrecadaç~o das apolices dos subditos 
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Art. 83. Os curadores, além, da porcentagem fixada no 
artigo antecedente, perceberão mais : 

Dous por cento do valor dos bens moveis e semoventes, 
que não foram arrematados, ficarem confiados a sua guarda ; 

Dons por cento elo rendimento liquido dos bens ele raiz que 
:ficarem debaixo ele sua gnarcl:a e administração, comtanto que 
o total desta porcentagem não exceda á somma annual 
de 400$000. 

Art. 84-. Todos os sobreditos funccionarios são obrigados 
a iuclemnisu.r o thesouro nacional por seus bens havidos e por 
haver, pelos descaminhos e prejuízos a que derem causa. 

CAPITULO IV 
·I 

DOS BENS DO EVENTO 

Art. 85. São bens elo evento os escravos, gados ou bestas, 
achados, sem se saber do senhor on dono, a quem pertençam ; 
o seu producto liquido eleve ser recolhido á recebecloria elo 
mnnicipio ela Côrte. 

---------------------------------------------------
estrangeiros fei ta na conformidade do Dec. n. 885 de 8 do Novembro 
de 1851. (Aviso do Min. da Justiça do 19 de Fevereiro de 1876.) 

- Compete aos empregados do juizo da arrecadação a porcen· 
tagem, embora não seja do domicilio do in testado. I Aviso n. 524 de 
14: de Agosto de 1878. ) 

- As convenções consulares em vigor não alteraram de fórrna 
alguma o disposto no art. 82 do Reg. de 15 de Junho de 1859, por 
isso as pessoas ahi indicadas tem dtreito aos emolumentos legaes nas 
arrecadações de heranças pertencentes a subditos estrangeiros. (Aviso 
n. 510 de 20 de Ou•ubro de 1880.) 

- Ao juiz deprecante e não ao deprecado cabe a porcentagem na 
arrecadação dos bens moveis quando estes exist.em em lugar diverso da 
residencia do finado, cabendo ao deprecado sómente lançar o cumpra-se 
na mesma deprecada. (Aviso de 31 de Janeiro de 1881.) 
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Art. 86. No juizo ela provedoria dos resíduos, na confor

miclacle elo art. 144, § 2.0 ela Lei de 3 de Dezembro de 1841, 

haverá para arrecadação, e arrematação dos bens do evento, 

os livros seguintes : 

l." O livro das arrecadações, em que se lançarão o dia, mez 

e anuo da achada, o nome e naturalidade, idade e signaes 
dos escravos achados, com todas as declarações, que delles 

se lJUderem haver; s. côr e signaes do gado ou bestas, o 

nome de quem as achou e o lugar, onde foram achados, e bem 
assim o valor em qne foram avali ados. 

2.0 O livro elos termos, em que se lançarão as avaliações 

dos escravos, gado e bestas achados, e as de arremataçiio clelles 
e das rP.messas do produeto á recebcc1oria. 

3.o O ' livro elos depositas, em que se lançarão as verbas 
da entra.cla e sahida elos ditos escravos, gado e bestas do 

evento, que hão de ser clepo~itados no deposito geral. (1 65) 

Art. f;í. Os livros, de que trata o artigo antecedente serão 
fornecid o:; l; olo escrivão, e abertos, rubricados e encerrados 
Pelo juiz. 

Art. 88. Logo que forem apresentados os escravos, gado 

e bestas :ccha.c~ as, e pelas diligencias c ::weriguações, a que 

~e proc.:eder, se não eonReguir saber a quem pertencem se fará 
1illmecli::1 tamenfe a aval inçt'io, e verificando o lançamento nos 
termos elo :xrt. tJG, § 1." se remetterão ao {1eposito g eral. 

Art. 8 D. A a valiaçíLo será feita por peritos nomeados }Jelo 
juiz. 

Art. 90 . Feita a ava.liação, se passarão logo editaes, por 

qne se cLamem a::; lJCSsoa~, qne tiverem direito aos escravos, 

( 165) O deposita rio geral tem direito ao pagamento das despezas 
com o sustento dos auimaes recolhidos ao deposito como bens do 
evento. ( Avs. n. 3'12 de 2f.i de Novembro de 1859 e n. 489 de 6 
de Novembro de 1875.) 
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bestas e gado, achados do evento, sendo trinta dias para 
os escravo::;, e tres para o gado on bestas ; estes editaes serão 
aflixados nos lugares, e publicados nos periodicos, e deverão 
conter a descripção dos bens com todos os signaes e decla
rações, por que se pol'!sa conhecer a identidade, e as circum
stancias e data da achada ou entrega. 

Art. 91. Findo o prazo dos editaes, de que trata o artigo 
antecedente, serão arrematados os escravos, bestas ou gado 
do evento, precedendo editaes, que serão affixados na casa das 
audiencias, e publicados nos periodicos n·o dia da aflixação 
e no da arrematação, mediando entre este e aquelle tres dias, 
independéntemente de pregões. 

Art. 92. Feita a arrematação, depois ele deduzidas as 
• I 

despezas elo juiz e elo deposito, e porcentagens, se remetterá 
o proclucto liquido á recebecloria elo .município, regulando-se as 
porcentagens pelo que fica disposto no art. 82. 

Art. 93. O lanço para a liberdade dos escravos será prefe
rido a qualquer outro ainda que superior seja, desde que 
cubra a avaliação. 

Art. 94. Se até o acto dn. arrematação, e antes da entrega 
do objecto ao arrematante, e ele recolhido o producto com
parecer o dono a reclamar, o juiz sobrestará na arrematação ou 
entrega; e provando elle o seu direito, identidade de pessoa e 
do objecto, não terá lugar a arrematação, ou ficará ella selll 
e:ffeito. 

Art. 05. Se depois de concluir a arremataçUo, e recolhido o 
producto á recebedoria do município, comparecer o dono 
do escravo ou animal achado do evento, e justificar pelos 
meios competentes, no juizo da provedoria, o seu domínio nesse 
escravo ou animal, e a identidade delle, de maneira qtte 
o juiz reconheça o seu direito, orclenará por SLla sentença que 
se lhe entregue o producto liquido da arrematação o mesmo 
e::;cravo ou animal, e lhe dará. precatorio para o levantamento, 
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na. fórma do art. 58 deste regillamento, sem que deva ser 
acompanhado elos autos originaes ela justificação. 

Nestas justificações será ouvido o procurador da fazencla e 
llas cleprecadas para · o levantamento terá vist:t no thesouro 
nacional o procurador fiscal. 

Art. 96. O juiz competente, quando houver ele proceder 
na conformidade dos artigos antecedentes, ordenará que seja 
ouvido o procurador ela fazenda, o qual assistirá a todos 
os actos do processo, e deverá requerer taclo quanto fôr conve
niente á boa an:ecaclação, avaliação e arrematação elos bens do 
evento, e para que realisem as entradas do prodncto delles 
no prazo legal. 

Art. 97. O escrivão do juizo remetterá nos mezes de Janeiro 
e J nlho ele cada anuo, ao thesouro nacional, por intermedio 
elo respeetivo juiz, uma relação exacta dos bens do evento 
arrematados, com as declarações constantes dos livros compe· 
tentes, acompanhada ele nma conta circumstauciada chts cles
pezas de que trata o mt . 92 . 

CAPYl'ULO V 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

Art. 98. O presente regulamento terá e:ffeito e vigor tres 
dias clP.pois de sua publicaçí:Lo no municipio ela Oôrte, e na.s 
Capitaes das provincias desde que fôr publi~ado nos periodicos, 
elll. que o forem os actos officiaes. 

Art. 99. Taclas as heranças jacentes ora existentes no juizo 
ficam sujeitas ás disposições deste regulamento em tudo quanto 
lhes fôr applicavel. 

Art. 100. Logo que fôr publicado o presente regulamento, 
os juizes ele orphãos ordenarão aos seus escrivães, que orga
llisem, e enviem por intermeclio, delles, com toda a brevidade 
ao thesomo e thesourarias, e mais estações fiscaes, uma relação 

o. c: • ..,.~ 
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de todas as arrecadações de heranças jacentes, bens de ausentes 
e vagos, que se acharem na administração do juizo, coill 
as declarações exigidas no art. '1'1, § 3.0 

Art. 101. Ficam revogadas todas as disposições em con· 
trario. 

Rio de Janeiro, 15 de Junho de 1859. 

Fr-ancisco éle Salles To1Tes Homem. 

o\ 

• 
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A viso do Ministerio da Fazenda em 24 de Agosto de 1859 

Embo1·a não exceda o valo1· de~ divida r:~ 2 :000$000 deve 
expeài1·-se p1·ecatm·ia e não simples o;{ficio ao juiz 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 

1'hesouro N aciona], dechtra aos Srs. Inspectores das Thesou

rarias da Fazenda, que a disposição do art. 89 do Reg. n. 2433 

de 18 de Junho elo corrente anno é unicamente applicavel ao 

l evantamento dos bens das heranças, ou de ausentes, e que 

l)Ortanto não se póde estender aos curadores dos mesmos bens, 

para o pagamento de cujos creditas e títulos vigora a legisla-

9ão anterior, como declara o art. 60 do referido regulamento e 

autos sé achava expresso na Ordem n. 30 de 24 de Feve

reiro de l 848; pelo que, devem aquelles curadores apresentar 

Precatorio, na fórma do esty lo, e não simples officio do juiz, 

embora o valor da di vich não exceda de dons contos de réis. 

Angelo lJfoniz ela Silvct Fe?'?'ctZ . 

• 
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Aviso n. 308 em 18 de Outubro de 1859 

Quando devem, se-r julgadas vacantes e devolutas ao Estculo 
os bens dcts he1·anças 

.Angelo Moniz da Silva Ferraz, presidente do Tribunal do 

Thesouro N acioual, declara, em conformidade do A viso do 

Ministerio da Justiça de 10 do corrente aos Srs. inspectores 

das thesom·arias de fazenda para o devido conhecimento e 

afim de o fazerem con:;;tar a quem fôr necessario, que da com

binação dos arts. 51 á 55 do Regulamento n. 2433 de 15 de 

Junho ultimo resulta que, s6 um anno depois de concluído o 

inventario, se devem julgar vacantes e devolutas para o Estado 

os bens das heranças e não antes, embora, findo o pra.zo dos 

editaes, de que trata o art. 32 do mesmo regulamento, não 

tenham apparecido os herdeiros para habilitar-se . 

.An,gelo J.I!Ioniz dct Silvct Fe1'?'ct'Z • 

• 
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Aviso n. 40 do Ministe~io da Fazenda de 21 de Janeiro de 1860 

Sob1·e as 'i?·?·egnlcwidades que se de1·am na C6?'?'ecadctção feita 
de uma hentnça jacente 

Illm. e Exm. Sr. - Tenho presente o O:fficio de V. Ex. 
ele 4 de Março elo anuo passado, acompanhando por c6-
pia um outro do juiz de orphãos e ausentes ela capital dessa 
província em que participa a Y. Ex. haver julgado vaefl.nte 
e devoluta l)ara o Estado a herança do intestado Manoel do 
N"ascimento Bueno, p0r nenhum herdeiro se ter apresentado 
a habilitar-se no prazo legal, referindo por essa occasião algu
mas irregularidades, que se praticaram na arrecadação e in· 
Ventario 'desse espolio, como fossem : 

'l'er o juiz mandado lavrar eclitaes, convidando os interessa
dos a :;e habilitarem e notificar o cnrador })ara trazer os bens 
' ' 
a pruça, vindo a realisar-se esta antes de :findo o prazo para 
aquella formalidade · , 

Ter o mesmo juiz, anteriormente n. uma resolução sua. 
concedido licença ao curador, posto que com audiencia elo 
Procurador :fiscal, para vender particularmente, bens da he
rança sob o fundamento de difficuldade de transporte do lugar 
em que elles· se achavam para essn. capital, em virtude do 
qne chegou o curador a contractar a venda de bens de raiz, e 
a Vender alguns moveis e semoventes, entre elles um objecto 
que I.J.ão tinha sido avaliado ; 

. Haver o juiz consentido que sem esta formalidade judicial, 
lsto é, a avaliação, fosse arrematado um outro objecto; 

Não constar dos autos a publicação dos editaes de con
'Yo.cação dos interessados ; 

N'ão existir semelhantemente nos mesmos autos nenhuma 
conta das IJOrcentao·en~ pa"'as ao juiz, escrivão e procura-l o b 

cor fiscal, que foram indevidamente deduzidas logo do di-
nheiro al'l'ecac1ac1o, elo apnl·ado nas arrematações, do ouro em 
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pó, JOias, etc., antes ela respectiva entrega na thesouraria, de 
maneira que chegasse ao conhecimento disso por um requeri
ment~ do procurador fiscal, em que pedia o pagamento ele 
custas que lhe foram contadas ; 

Finalmente ter ficado o juiz arrecadador ele posse das obri
gações ou títulos ela divida activa ela herança desde 18 ele 
Julho de 1858, em que esta foi arrecadada, até 22 ele Feve
reiro elo anuo passado, ele maneira que por essa razão di
vida nenhuma poude ser cobrada pelo curador. 

A semelhante respeito tenho pOl' conveniente declarar a 

V. Ex. afim ele que faça sciente ao referido juiz ele or

phãos e ausentes que bem procecleu não só em ter reconhe
cido por vacante e dev'0Iuta á fazenda a herança ele que 
se trata, visto não se t er apresentado herdeiro algum a habi
litar-se no prazo legal, como no modo por que procurou sa
nar as irregulariclacles do processo elo arrecadação : convindo 
outrosim communicar ao mencionado juiz em solução á dn· 
vida em que se acha, qne · não s6 0m virtude do Decreto 
de 18 ele Novembro de 1848, como du novíssimo Regulamento 
a ·e 15 ele Junho do anuo passado, não c01npete aos emprega· 
dos enca.rregaclos das arrecadações porcentagem alguma elos 
objectos de ouro, }Jrata e joias ; e bem assim que eleve man
dar pôr em praça as dividas que ficaram em mão do juiz 

municipal supplente, visto serem insoluveis, como diz, e 0 

immovel que ainda não foi arrematado, como dispõe os artigos 
54 e 55 do citado regulamento decorrido o prazo do art. 53, 

convindo, p01:ém, que antes disso se declare a sua natureza, 
afim de que este ministerio resolva se póde elle servir para 
algum uso publico. 

Cumpre, outrosim, que V. Ex. declare ao dito juiz que 
deve reconhecer tambem por vacante e devolvida á Fazenda 
N acionai a herança ele Antonio, vulgarmente denominado 
- Pão grande - a que se refere o officio de V. Ex. de 3° 
ele Abril do anuo passado, em aclditamento ao ele 4 ele JY.Iargo 
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proximo anterior, por já se haver passado prazo muito supe

rior ao estabelecido nos regulamentos citados ; ·devendo final

mente V. Ex. mandar fazer e:ffectiva a responsn.bilidade do 

• juiz, escrivão e procurador fiscal, culpados das irregular i

dades notadas, procedendo-se contra os dona primeiros de 

conformidade com o disposto nos arts. '71 e 81 do regulamento 

já citado. 

Deus guarde a V. Ex. - Angelo 11-Ioniz àa Silva Fe?''l'ctz. 

- Sr. Presidente da Província de Goyaz . 

• 



r 
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Aviso n. 63 do Ministerio da 'Fazenda de 30 deJaneirode1860 

., lfkt?•ca a po?·centa,c;em elos m·eclores ge1·aes ele heranças 
jacentes e bens de mtsentes 

A~geio .:i.VÍoniz da Silva Ferraz, presidente do ti·ibunal do 

thesonto naéional, ordel'la que nos lugares em que houver 
curadores geraes de heranças jacente. e bens de ausentes, 
nomeados em virtude do art. 18 elo regulamento que baixou com 
o Decreto n . 2433 de 15 de Junho elo fl.nno passado, no abono das 
_porcentagens aos mesmos cnraclores se ob erve provisol'iamente 
a tabella junta assiguada pelo official maior da Secretaria do 
Estado elos N egocios dn. Fazenda. 

\ 

Angelo .M'onie ela Silvct Fm·1·az. 

TABELLA A QUE SE REFERE A PORTARIA DESTA DATA 

Do proclucto que tr::tta o art. 82 
do regulamento ......... 1 I (I/I) 2 °/u 2 "/o ·?: 

Dos ben e dinheiro de que 
tratao ar t. 83. o • • o . o o ••• 1 "/o 2 -} 0 /o 1 t 0 /o 
Secretaria elo Estacl o elos N egocios ela Fazenda. - Rio de 

Janeiro, em 30 ele JaneÍro de 1860.-José Seve?·ictno àct Rocha. 

• 
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Aviso n. 146 do Ministerio da Fazenda de 3 de Abril de 1880 

Declara que o exmne . das contas da gestão dos cunt.do1·es ás 
he1·anças jacentes e bens ele ausentes compete ás Tlwsount-
1'ias ele Fazenda. 

Dispondo o art. 19 do Decreto n. 243H ele 15 ele Junho de 

1859, que as contas da gestão dos curadorel" ás heratnças jacen

tes <i bens de ausentes, como as que acompanharam por cópia 

sen Officio de 27 do Janeiro d') corrente anno, devem ser toma

das pelas respectivas 1.hesourarias ele fa.r.cncla, a quem compete, 

na fórma elo mesmo decreto, a immediata 'fiscalisação da con

tabilidade dos bens ele defuntos c ausentes on vagos, assim 

como ela ' arrecadação dos direitos devidos á fazenda e entrega 

dos bens a quem de direito competir ; cumpria que Ymc. se 

tivesse dirigido á thesouraria de fazenda dessa província, e 

não ao thesouro, sem conhecimento da mesma thesouraria, 

Para que opportunameute ella providenciasse como fosse con

veniente c ele lei sobre o facto de que dá V me. conta no seu 

oflicio, que, com os papeis que O· acompanharam, é nesta data 

remettido {t thcsonraria de fnr.enda })ara que informe sobre 

a lllateria do mesmo officio . . 

Deus gna.rde a Vmc.- An,qelo Moniz clct Silvct JJ'm·?·az. 

Sr. Francisco Gonçalves de Araujo, Delegado :fisca.l em Para
llaguá. 

• 
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A viso n. 182 do Ministerio da Fazenda de 23 de Abril de 1860 

.Decla1·a que as ent1·egas e pagamentos de clinhei1·os ele defun
tos e ctusentes não podem ser feitos pelas mescts ele 1'eJulas 
e collecto?·ias 

Declaro a Vmc. em solução á consulta elo collector do 

mnnicipio do Rio Claro, constante do oflicio por elle dirigido 

a V. S. em 12 de Abril do anno passado que as entregas e 

pagamentos ele dinheiros ele defuntos e ausentes não podem 

ser feitas pelas mesas de rendas e collectorias, não só porque 

do sentido da Lei de 24 de Outubro de 1832, a que se referem 

os Regulamentos de 9 de~lYiaio de 1842 e 15 de Junho ultimo, 

claramente se deprehende que taes entregas e pagamentos 

devem ser effectuados clirectamente pelo thesouro e thesou

rarias, mas tambem porque esses actos dependem de exames 

em oflicios de requisição, deprecadas, sentenças, processos de 

habilitação, etc., sobre o que na fórma dos regulamentos, têm 

de ser ouvidos os procuradores fiscaes. 

Deus guarde a V .. S.- Angelo lJfoniz clct S ilva Fm·rctz. -

Sr. Director Geral interino das Rendas Publicas . 

• 
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Aviso n. 288 do Ministerio da F azenda em 2 de Julho ele 1860 

As ftt1W1)Ões dos cw·ado?·es especictes cessam logo que .fo?·em no
rnectdos os cu?·ado?·es ge?·ctes nct con.fO?·miclade elo Dec1·e to 
n. 24-33 

I llm. Exm. Sr.- Declaro a V. Ex. em ·deferimento á repre

sentação elo Dr. José Bento Leitão, curador geral de heranças 

jacentes, bens ele defuntos e ausentes dessa capital, que, con

forme a disposição elo art. 90 do regulamento que baixou com 

o Dec. n. 2433 ele 15 ele Junho de 1859, cessam as funcções ele 

curadores especiaes nomeados pelo juizo, immecliatamente que 

Por este foram mandados cumprir os títulos ele nomeação 

expedidos' pelo Governo Imperial, e que, portanto, ao mencio

nado Dr. ,José Bento Leitão elevem ser devolvidas quanto an

tes as heraJJÇ::tS e bens cuja administração se ache a cargo de 

outrem, abonando-se a este, depois de prestadas as devidas. 

contas, as porcentagens a que tiver direito. E desta fórma 

cumpre que V. Ex. providencie relativamente a todos os demais 

termos dessa província. 
. ' 

D ens guarde a V . Ex.- Angelo 111oniz dct Silvct Fe?'?'etz.-

Sr. P residente da província do R io ele Janeiro. 

Id~ntico a todos os presidentes das demais províncias. 
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Decreto n. 1096 de 10 de Setembro de 1860 

R egula os di1 ·eitos civis e politico;; dos filhos de est?·an
r;ei1·os nascidos no B1·azil, cujos pc6is não estivm·em em 
se1·viço ele s~ta nação e clcts estJrcmr;eints, que casct-
1'em com b1·azilei?·os, e elas b? 'Ct~;ileints, que casa1·em 
com est1·angei?·os 

Hei por bem sanccionar e mauclar que se execute a re
solução seguinte da assémblea geral legislativa. 

Art. 1." O direito, que r egub no Brazil o estado civil 
elos estrangeiros abi residentes sem ser por serviço de sua 
nação, poderá ser tambem applicado ao estado civil dos 
filhos desses mésmos estrangeiros nascidos no Imperio, du
rante a minoriclade s6mente e sem prejuízo ela nacionalidade 
r econhecida pelo art. 6.• da Constituição. Logo que estes fi
lhos chegarem á maioriclacl ', entrarão no exercício dos di
reitos de cidadãos bm7.ileiros sujeitos tís respectivas obri
gações na f6rma ela Constituição e das leis. 

Art. 2.• A estrallgeira, qne ca:ar com . braúleiro, seguirií. 

a conilição do marido, e semelhantemente a brazileira que casn.r 
com estrangeiro, seguirá a condição de;;te. Se a brazileira 
enviuvar, recobrará a sua condição bra ... ileira., uma vez que 
declare qne quer fixar domicilio no Imperio. 

Art. 3.• Ficam revogadas a disposições em conrtario. 
João de Almeida Pereira Filho, do meu conselho, mi

nistro e secretario ele e>:~tado dos negocios elo Impcrio, assirn 
o tenha entendido e fn.ça executar. 

Palanio do Rio ele Janeiro, em 10 de Setembro de 1860, 

39.• da lndependeneia e do Imperio.- Com a rubrica de Sua. 
Magestade o Imperador - João ele Almeiclct Pm·ei?·ct FilM 

João Lustosa (la Cunha Paranaguá. Transiton na chan
cellaJ·ia do Imperio em 14 de Setembro de 1860.- Josino 

elo .Náscimento e Silva.- Publicado na secretaria de es
tado elos nego cios do Imperio, em 18 ele Setembro de 1860. 

- José Bou~f'acio l vàscentes ele Aozamb·ujct. 
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AViao n. 449 elo Ministerío da ;Fazenda de 17 de Outubro de 1860 

A lte1·a a pm·centctr;em dos cu?·ado?·es ele hm·anças 
jacentes no município ela Oô?·te 

Angelo Moniz ela Silva Ferraz, presidente do trib.unal do 

thesouro nacional, deferindo o requerimento de João Ber

nardo Nogueira da Silva, curador geral elas heranças jacentes 

e bens de ausentes do municipio da Oôrte, declara : que as 
I 

porcentagens que devem ser abonadas aos curadores geraes de 

heranças jacentes e bem de ausentes no dito municipio são : 
2 "lo de qne trata o art . 82 do regulamento :mnexo ao Decreto 

n. 24 :13 de 15 de Junho ele 1859 e, 1 ~, 0/o elos bens e dinheiros, a 

que se refere o ai't. 83 do mesmo regulamento ; ticando nesta 

Parte alterada a tabella junta á. Circular ele 30 •de Janeiro do 

corrente . anno. 

Angelo llfoniz ela Silva Fe?'l'a;-~ . 

• 
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Aviso n. 697 do MiÍristerio da Fazenda em 28 de Dezembro de 1860 

O m·t. 6." do Regulamento ele 8 de 1Vovembr·o de 1851 s6 é 
ctpplicavel ctas consules e subditos das nações com que hmtver· 
CtcCO?YlO 

Illm. Exm. Sr.- A respeito do espolio do fallecido Í.Jl· 

testado - Antonio de :!Honra, natural de Arabia, declaro nesta 
d::tta ao presidente ela província ele Sergipe, o qual a V. Ex-. 
consultou sobre o destino elo referido espolio, que eleve mau· 
dar recolher á collectoria o que. do mesmo já se apurou, 
removendo-se os bens das mãos elos aclministradores para a 
ele um curaclor, que quanto antes promova a arrematação 
elos demais bens, e dê ·entrada do producto nos cofres pu· 
blicos ; prevenindo o dito presidente de que labora em eqni· 
voco, pensando como se deduz do Officio que a V. Ex. di· 
rigiu, que o art. 6. • do Regulamento de 8 de NovembrO 
de 185 1 é applicavel aos estrangeiro em geral quando não 
ha no lugar agente consular; e que no caso em questão 
cumpria observar-se não a di posição de tal artigo, mas as 
elos Regulamentos de 9 de l\Iaio de 1842, art. 43, ele 27 

de Junho de 1845 e art. 11 de 15 de igual mez ele 1859 i 

pois que o citado art. 6. • s6 tem vigor a respeito dos agentes 
consulares e subditos de uma nação depois que, em virtnde 
de accorclo fôr a reciprocidacle estabelecida por meio de 
notas reversaes, e sendo em consequencia mandado execntar 
pelo Governo Imperial. 

O que communico a V. Ex. em resposta ao seu A viso de 22 

elo mez passado, pelo qual deu·me conhecimento da supra 
mencionada consulta. 

Deus guarde a V. Ex.- Angelo J1foniz clct Silva Fer•faZ· 

- Sr. João Lins Vieira Cansanção de Sinimbú . 

• 
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Aviso n. 82 do Ministerio da Fazenda de 15 ele Fevereiro de 1861 

Os }tt?·os de 9 "/. pm·tencentes a nw?·a na ent?·ega do clinh ei?·o 
p?·oveniente dos b6ns de defuntos e a1tsentes pm·tencem ao 
Rstaclu 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, presidente elo tribunal do 

thesouro nacional, declara ao Sr. inspector ela thesouraria ela 

fazenda da província de Sergipe, em resposta ao seu Officio 

ll. 89 ele 20 ele Outubro ele 1860, que na entrega elos dinheiros 

provenientes ele bens de defuntos e ausentes não devem ser 

incluidos, por pertencerem ao Estado, os juros de 9 °/o, que 

Pagam os collectOTes, como multa na f6rma do art. 43 da Lei 

ele 28 ele Outubro de 1848, pela mora em recolherem aos 

cofres publicas os mesmos dinheiros, e em cuja multa se acham 

tambem comprehenclidos os respectivos curadores, como foi 

declarado pelo Av. n. 34 ele 23 ele Janeiro de 1851 ; cumprindo, 

portanto, que o Sr. inspeutor iutime a quem ordenou o paga· 

lllento dos juros na importancia ele 51$395 a Ezequiel Baptista 

Bastos, na qualidade de procurador dos herdeiros ele Francisco 

José da Silva, para que en tre para os cofres nacionaes com a 
dita qt t' d d . J • l" 1an ra entro o prazo cte mto c 1as. 

Angelo Moniz ela Silva Fe?Taz . 

• 
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Avison. 212 do Ministerio da. Fazenda de 13 de .Maio de 1881 

Successão elo fisco b1·azilei1·o no espolio elo est?·ctngei?'O sem 
hm·clei?·os 

José Maria ela Silva Paranhos, presidente do tribuual 
do thesouro nacional, communic?. aos senhores inspectores das 
thesourarias de fazeud3. para seu conhecimento, que pelo mi
nisterio elos negocioR estrangeiros lhe foi declarado por 
A viso de 26 de Abril proximo preteri to em resposta á se
guinte questão: se, no caso de não existirem herdeiros, 
que reclamem o espolio de um estrangeiro fallecido no Bra.zil 
succede o fisco deste ou o do paiz, a cuja nacionalidade 
pertence o estrangeiro i" que Sua lYiagestade o Imperador, 
por sua immecliata Resolução de 29 do mesmo mez, to
mada sobre consulta da secção respectiva do conselho de 
estado ; houve por bem dicidir : que ao fisco brazileiro com
pete succeder no caso vertente ; porquanto, sendo a suo
cessão por sua ordem, á vista da nossa legislação, deferida 
ao Estado em quinto e ultimo lugar, a saber : na falta de des
cendentes, de ascendentes, ele collateraes até o decimo gráo, 
e do conjuge ( Ord. L. L", Tit. 90, § J .•, L. 4.•, 'l'it. 94 
à contra1·io sensu ) ; a mesma legislação comprehende tam· 
bem porque os não exclue, os bens dos estrangeiros, que 
são sujeitos ás leis do paiz, e nem semelhante exclusão, 
que constituiria uma excepção importante, poderia ter lugar 
se Jião fazendo-a a lei muito expressamente.-

José .Ma1·ía ela Silva Pamnhos. 
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A.viso n. 235 do Ministerio da Fazenda de 19 de Maio de 1861 

Cúmo se eleve p1·oceclm· nct a?"?·ecaclctção elo espolio de ~tm 
est?·angei?·o ele. cujct nação igno?·a-se se existe ou não agente 
cons~tla1· 

Illm. Exm. Sr.- Inteirado pelo officio elo juiz municipal e 

de orphãos elo termo ela cidade ela Estancia, que acompanhou 

})Or cópia o Officio ele V. Ex. n. 15 ele 18 de Março ultimo, ele · 

haver o antecessor daquelle juiz procedido na arrecadação elo 

espolio ele Antonio ele Moura, natural ela Arabia, pela f6rma 

do Reg. ele 8 de Novembro ele 1851, por ignorar se havia ou 

não agente consular da respectiva nação, se me o:fferece res

poucTer a ~ V. Ex., além elo que já a respeito foi declarado em 

.A.viso deste Ministerio de 28 de Dezembro do anuo passado a 

essa presidencia, que o facto de se ignorar se existe ou não 

agente consular da nação a que p.ertence o estrangeiro, não é 

lllotivo para se proceder nos termos do Reg. ele 8 ele Novem

bro cl« 1851 ; pelo contrario, na duvida, o que se eleve observar 

é a regra geral nas arrecadações, que é o Reg. de 15 de Junho 

de 1859, deixando a quem ele direito fôr, reclamar o que eu

tender de justiça em presença da arrecadação nos termos do 
Uh" . 

lmo elos citados regulamentos. 

Deus guarde a V . Ex.- José Mci?·ia ela Silva Pamnhos.-
Sr. Pre . .l d . . d S . srCLeute a provmcra e ergrpe . 

• 



450 O LIVRO DAS CONVENÇÕES CONSULARES 

Aviso n. 402 do Ministerio da Fazenda em 10 de Julho de 1861 

Manda JYJ'onwvm· a a1'?'ecaclação ele ~tmas moedas de mt1'0 
que fo?·am achadas po?· ~tm pa?·ticttla?' 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 

Thesouro N acionai, de conformidade com a Imperial Resolução 

de Consulta de 3 do corrente, tomada sobre parecer das secções 

reunidas de justiça e fazenda do conselho de Estado, declara 

ao Sr. inspector da tLesouraria dn. fazenda da província de 

Minas, em resposta aos seus oflicios ns. 24, 46 e 103 de 3 de 

.Abril, 27 de Junho e 4 de Dezembro do anuo passado nos quaes 

communica que, em vista de denuncia documentada de Modesto 

Gomes Pereira sobre a clescoberta por elle feita junto a uma 

ponte, perto das casas da fazenda das V argens, na barra do 

Rio das Velhas, de uma folha c?.rcomida de ferrugem, contendo 

uma porção de moedas de ouro superior a vinte contos de réis, 

· moeda forte, e ela occurreucia de ter-se apoderado desse tbe· 

som·o José Rodrigues Soares, já fallecido ; mandára proceder 

a sequestro nos bens deixados pelo referido Soares para segu· 

rança da sobredita quantia por elle consumida ; que em face 

da expressa disposição da O. L. 2, '1.'. 26, § 17 e do Dec. n. 2433 

de 15 de Junho de 1859, que manteve a inteliigencia dada 

áquella Ordenação pelo Av. de 21 de .Agostó ' de 1840, deve 

mandar proseguir no sequestro a que já se 1n·ocedeu nàs bens 

do espolio do finado José Rodrigues Soares, e, empregando os 

demais meios legaes promover a competente arrecadação. 

José Ma1·ia clcG Silva Pa1·anlws . 

• 
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A viso n. 454 do Ministerío da Fazenda de 11 de Outubro de J861 

Â'l.!aliaàos devem, se?' p?·eviamente os objectos de he?·ccnçajcwente 
?'emetticlos pelo jt6izo de ausentes á estação fiscal ?'espectiva 

Illm. e Exm. Sr. - Em solução á duvida suscitada por occ ~t

sião da remessa, que para a respectiva collectoria fizera, em 17 

de Outubro de 1859, o juiz ele orphíios e ausentes da capital 

dessa provincia de um relogio e corrente ele ouro e um par de 

oculos de aros do mesmo metal, que não foram avaliados, 

e eram pertencentes á he rança jacente de José Francisco Anas

tacio da Luz; convem que V . Ex. declare áquelle juiz que 

nenhum objecto pertencente a bens de defuntos e ausentes 

e vag_os póde ser remettido :1 estação fiscal, na conformidade 

do art. 38 do Regulamento ele J 5 de J unho de 1859, sem que 

tenha sido devidamente descl'ipto e avaliado no respectivo 

inventario, m&ncionanclo-se na guia ele remessa o sen valor; 

devendo os objectos que na commum e geral estimativa não 

excederem a 200~000 ser anematados independentemente de 

avaliação. 

Deus guarde a V . Ex. - José Ma?·ict clct Sil1;a Pa1·anhos~ 

- Sr. Presidente do R io ele Janeiro. 

I 
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Aviso:n . 529 do Ministerio da Fazenda em 14 de Novembro de 1861 

A1·bit1·ctrnento e p1·ocesso de justificação da fiança de cu1·ador 
geml de hemnça jacente 

José Maria da Silva Paranhos, presidente do tribunal do 

thesouro nacional, ordena ao Sr. inspector da thesouraria de 

fazenda da provincia da Bahia, em resposta ao seu officio 

n. 362 de 20 de Setembro ultimo, que requisite ao juiz de 

orphãos e ausentes as informações necessarias para fixar provi 

soriamente o qw;,nturn da fiança a que é sujeito o curador 

geral de heranças jacentes, Marcellino Dias da Rocha, e dê ao 

thesouro conta desse arbitramento para final approvação. 

Declara outrosim ao mesmq Sr. inspector : 1.0
, que nas finan

ças de que se trata não tem de intervir juizo algum, além do 

dos feitos da fazenda, no caso de justificação judicial da 

idoneidade de fiador; e 2.0
, que a lotação provisoria a que se 

mandou proceder dos vencimentos do dito curador é meio 

legal para a cobrança dos direitos a que estão sujeitos os refe

r idos vencimentos, nos termos dos Regulamentos de 26 de J a

~eiro de 1832 e 10 de Abril de 1834, mas s6 por si, não vale 

para o arbitramento da finança em questão, como prescl'eve a 

legislação que rege a materia das responsabilidades para com a 

fazenda nacional. 
José llfcwia da Silva Pa?·anlws . 

• 
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Aviso n. 144 do Ministerio da- Fazenda em 8 de Abril de 1682 

Não é competente o juiz municipal pa1·a dec?·etar o levanta
mento de quantias pe1·tencentes a hm·anças a?vrecadaclas, 
po1·ém sirn o jttiz elos mphãos 

Communico a V m., para sua intelligencia e devidos e:ffeitos, 

que não }lÓde ser cumprido o precatorio que Vm. dirigiu 

ao thesouro, passado a requerimento de Oliveira & Rocha: 

J.D Porque, contra o disposto na Ord. n. 30 de 24 de Fe

vereiro de 1848, mandada observar pela de n. 214 de 24 de 

Agosto de 1859, não se transcreveu no dito precatorio o theor 

ela sentença, que julgou o reconhecimento da divida, e con

demnou o devedor a pagai-a aos mesmos Oliveira & Rocha. 

2.0 Por incompetencia de juizo. 

O juizo mtmicipal, se bem que competente para decretar 

embargos em quantias }lertencentes a heranças jacentes, não 

é, todavia, para exercer actos tendentes a reconhecer e formar 

direitos e obrigações ás ditas heranças arrecadadas, nem para 

regular a transmissão elas mesmas a quem de direito fôr. 

Devia, pois, o levantamento ser deprecado pelo juizo de orphãos 

tanto mais quanto, sendo elle o que lança na precataria de 

venia, que lhe dirige o juiz municipal, o - cumpra-se,- que 

deve preceder á execução da sentença ou levantamento do 

dinheiro, é claro que tal execução só póde ser e:ffectuda por 

autorisação daquelle juizo. 

Deus guarde a V m.- José Mcwia dct Silva Pctmnhos. 

- Sr. juiz municipal da 3." vara da Côrte . 

• 
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Aviso n. 184 do Ministerio da Fazenda de 29 de Abril:de 1682 

Ir?·egula?·ict(~àes em wrn p?·ocesso de habilitação qtte obstam ao 
curnp?·imento ele p?·ecatm·ia ele levantctmento ele lw?·ança 

Communico a Vm., que não póde ser cumprido o pre 
catorio que dirigiu ao thesouro, em 26 de Novembro do anno 
passado, a favor de João Marinho Coelho de Barros ou seu 
procurador nesta Côrte, como herdeiro cessionari.o do falle
cido Bernardo José da Silveira, pelas seguintes irregularidades, 
que se notam no respectivo processo de habilitação, que acom
panhou o referido precatorio: 1. ", não t er sido interposta a 
appellação ex o..tficio, como o preceitn& o art. 46 do Regu . 
lamEonto de 15 ele Junho de 1859, sempre que a quantia, sobre 
que versa a sentença, excede á alçada, como no caso pre · 
sente, em que, além dos dons herdeiros cedentes, habilitaram-se 
mais 10, subindo a muito mais de 2 :000!'3000 os quinhões dos 
tre ·, a cujo favor se expediram precatorios, e que, portanto, 
parece, que foram comprehendidos na sentença, como os outros 
cuja existencia foi provada no processo ; 2.", ter-se prescindido 
tla prova tcstemun~al , solemnidade essencial do processo, e 
não constar da justificação prodnzid::. e julgada em Portugal 
que sejam fallecid os os avós paternos e maternos e a mãi 
do intestado Bernanlo J os6 da Silveiru., aos quae~ se deveria 
devolver a successão no caso de estarem vivos; 3.", não se 
ter transcripto na escri Jtnra, como manda a lei, ·o conhecimento 
de vm·bo ctcl vm·bum do pn,gamento da sisa, e elo sello pro
porcional elos bens de raiz, que existiam no espolio, e deviam 
fazer parte da cessão, não bastando a declaração elo juiz 
para provar que taes impostos foram pagos; convindo, por· 
tanto, que os cedentes se habilitem novamente, ou em sepa
rado ou conjnnctamente com os outros herdeiro. , sanando-se 
os vieios que se deram no primcil o processo de habilitação. 

Deus gu::>.rc1e a Vm.- José .Llfa?·iu da Sill)a Pcwanlws.
Sr. jtuz de orphãos substituto de Rezende . 

• 



O LIVRO DAS CONVENÇÕES CONSULARES 455 

Aviso n. 324 do Ministerio da Fazenda em 15 de Julho de 1862 

Sob1·e o não cumprimento ele urna p1·ecato1·ia 

Communico a Vm., para os devidos e:ffeitos, que não poude 

ser cumprida no thesouro nacional a precataria expedida })Or 

esse juizo, em 15 de Abril ultimo, para ser José Joaquim 

de Oliveira e Silva pago da quantia de 1:547S513 pela he

r ança de Candido José da Silveira, porque não consta da. 

mesma precataria a nota de- valha sem sello ex ca·usa,
que nos juizos f6ra da séde da relação suppre a do tran

sito pela chaneellaria. ('~) 

Deus guarde a Vm.- Visconde ele Albuquerque.- Sr. juiz 

do termo de ltft.gLlahy. 

c ·:·) o transito pela chrmccllaria das sentenças precatorhs, nlvarús, 
mandados, etc., foi abol ido pela Lei n. 1730 de 5 de Outubro de 1869. 

Deve-se ao Sr. Agostiu!w 1\Iarques P erdigão Malheiro quantlo re
presentante na camara temporaria da província de 1\Iinas Geraes essa 
importante reforma. 
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A viso n. 363 do Ministerio da Fazenda em 6 de Agosto de 1862 

Notando as illegctliclades p?·aticadas na a?'?'ecadação elo es
tJolio dê- wrn intestaclv e solvendo duvidas sob?·e casos 
de impedimento do procu?·aclo?' fiscal e doa feitos 

O visconde de 'Albuquerque, presidente do tribunal do 
thesouro nacional, em r esposta ao o:fficio do inspector da 
thesouraria da fazenda de Goyaz n. :n de 3 de Abril de 1860, 
em que participa que, de accordo com o parecer do pro
curador :fiscal isentou da multa art. 71 elo Regulamento 
ele 15 ele J'nnbo de 1859 o juiz de ausente substituto ar
recadador do espolio do in testado Manoel elo Nascimento 
Bueno e o escrivão do processo pelos fundamentos constantes 
dos papeis que remett eu, declara ao mesmo Sr. inspector 
que o seu acto não póde 11\erecer approvação, porquanto : 

Pelo que respeita ao juiz : 

1. • Não j usti:fica o procedimento deste o precedente in

vocado ele ter o curador da herança de Canuto Luiz da 
Fonseca obtido antorisação para vender bAns ; pois, além 
ele que um abuso não justifica outro, accresce que o facto 
alluc1ido limitou-se a ter o curador requerido a vcmda par
ticular ele alguns bens insigni:ficantf's pertencentes á mesma 
herança ao que cleferÍLl o jui z, manclanclo juntar aos autos 
o requerimento para ser attencliclo na occasião ela prestação 
de contas para a qual já havia sido notificado o curador. 
Na hypotbese suj eita o juiz, antes de manüar lavrar edi
taes convidando os interessados a se habilitarem, concedeu 
licença ao curador para vender particularmente bens da he
rança sob 'o fundamento da clifficuldade de transportal-os 

elo lugar em que estavam . para a capital. 

2." O facto de mandar-se lavrar os editaes convidando 
os herdeiros para se habilitarem, e notificar ao mesmo tempo 
o curador para trazer os bens á praça verificando-se esta 
antes de clecorndo prazo para aquella formalidade, não póde 
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ser j nstificado, como pretende o j :1iz, pelo requerimento do 
procurador :fiscal fundado no art. 29 do Regulamento de 
9 de Maio de 1B42, e pelo não apparecimento de herdeiro 
algum a habilitar-se, não obstaJJte faltar pouco· tempo para 
se completarem os seis mezes depois da conclusão do inven
tario, :findos ns quaes nenhuma herança deve ser conser
vada em poder elos curadores ; porquanto dos documentos 
juntos pelo proprio juiz se v& que, entre a arrecadação e 
o deEpacho que mandou passar os editaes de praça e con
vidar os herdeiros a se habilitarem, decorreram apenas 
quarenta dias, entretanto que as primeiras arrematações se 
effectuaram em menos de quatro mezes depois do começo 
elo inventario. A autorisação dada ao curador para a venda 
não foi limitada a bens de pequeno valor, pois os mesmos 
document0s mostram que o juiz déra autorisação para a 
venda dos bens constantes da relação dada pelo curador, e 
de outros mencionados no auto ela arrecadação, orçando o 
importe da vend a em quantia nm pouco avultada. 

3.° Consta de certidão do escrivão não ter assistido este 
á avaliação de um objecto, que foi arrematado, nada apro
veitando por sua futilidad e a allegação do juiz de que fôra 
feita a avaliação em presença do mesmo escrivão, não se 
tendo lavrado termo por haver assumido logo a jurisdicção 
o juiz de ausentes effectivo, Dr. Curado F leury, sendo em 
todo o caso manifesta a irregularidade do procedimento do 
juiz supplente. 

4.• O s] encio elo ju iz, quanto á arguiÇão ele haver omit
tido a publicação dos editaes de convocação dos interessados 
})ara o fim de se habilitarem, não póde encontrar justificação 
no facto de constar dos autos a fl. 61 a carta de editos e 
a certidão de sua publicação, porquanto pela certidão n. 19, . 
que acompanhou o officio da presidencia da província de 12 

de Abril de 18úO, se prova que essa folha fôra intercalada 
nos ditos autos posteriormente a sentença proferida pelo juiz 
Proprietario. 
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5." Não colhe o argumento de defeza que o juiz deriva 
do · documento com que pretende mostrar que se fez a conta 
das porcentagens indevidamente pagas aos empregados que 
intervieram na arrecadação, porque pela mesma certidão n. 19 

citada no numero antecedente se vê que essa conta aliás
não rubricada pelo referido juiz, tambem foi enxertada nos 
autos depois da sentença, o que mais evidente se torna peln. 

emenda na numeração das folhas. 
6." Finalmente prova-se ela mesma certidão que varios 

títulos de divid<t aotiva da herança ficaram em poder do 
juiz supplente até 24 de Fevereiro de 1800, entregando-os 
depois ao cumdor a requerimento deste, e por ordem elo juiz 
proprietario, sem que valha a negativa e coarctada do mesmo 
juiz supplen,tG, de que apenas devia responder }Jelo dinheiro 
e ouro em p6 lavrado, e 't rastes de prata, que por não lbe 
merecer confiança o c~u·aclor (por elle mesmo nomeado ) guar
dái·a em seu poder. 

Não havendo, pois, o referido juiz supplentc produzido ern 
sua defeza materia alguma relevante, nem tão pouco o es
crivão, que tambem foi ouvido, não rodiam ser isentos da 
multa elo art. 71 do Regulamento de 15 ele Junho de 1859, a 
qual cumpre que o Sr. inspector da thesouraria lhes im
ponha, proseguindo nos termos ulteriores do regulamento 
ficando assim reformada a sua decisão pela irregularidade ele 
seu procedimento. 

Cumpre tambem que, por parte deste ministerio, advirta 
o promuador fiscal que interveiu no processo ela arrecadação 
o qual, longe ele cumprir as obrigações que lhe impõe o re

gulamento, opinou, com prejuízo da Fazenda Nacional, e 
em o:ffensa da lei, no sentido di!. decisão proferida. 

Outrosim, sendo realisavel a hypothese de impedimento 
do fiscal s6 para as funcções administrativas, e não para 
as judiciarias, ou vice-versa, pois que são distiuctos os cargos 

de procurador fiscal do de procurador dos feitos, posto que 
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nas províncias sejam ambos exercidos pela. mesma pessoa, 
na fórma da Lei de 29 ele Novembro de 1811, o Sr. ins
pector, toda vez que isso se clér, como já se tem dado por 
snspeição, ou por outro qualquer motivo legitimo, deve re
quisitar ao presidente da província a nomeação de u~ pro
curador :fiscal coà hoc, qne funcciona no acto para que o 
effectivo estiver impedido, na conformidade ch Ordem n. 229 

de 5 ele Outubro de 1852, sem que por isso se dê o facto 
ela existenc.ia legal ele· dous serventnarios clifferentes. 

O pensamento da Ordem el e 22 de Outubro ele 1848 

sob n. J48 é que não se separa nas províncias o exercício 
do cargo de p·octuador fiscal elo de procarador dos feitos, 
nomeando-se originariamente clous incliviclnos c1ifferentes para 
exercerem separadamente as func<;ões elos clous cargos, como 
fez então essa thesouraria, que, comiclerftndo-se competen
temente autorisada, nomeou dons indivíduos para servirem 
separadamente esses l ugares, a p1·etexto de que o nomeado 
procurador dos feitos não poc1ia exercer o cargo ele pro
curador fiscal por não ter pratica elo contencioso. E, pois 
tendo-se averbado de suspeito o procurador fiscal para dizer 
sobre ::ts respostas elo juiz e escrivão na questão· ela he
rança jacente de lVIanoel do Nascimento Bueno, não devia 
o Sr. inspector remetter os papeis ao cidadão nomeado pela 
presidencia para servir unicamente de procurador interino 
dos feitos mas requisitar á presiclencia outra nomeação ctcl 
hoc, podendo esta recahir sobre o mesmo individuo já no
meado interina:mente procurador dos feitos. 

Convém, :finalmente que o Sr. inspector fique na intel
ligencia de que nest::t e em outras semelhantes hypothe
ses, o que lhe cumpria fazer era representar sobre o acto 
·aa prcsidencia, se o julgasse illega1, e nunca ir de encontro ás 
ordens emanadas de autoridade competente sob f undamento 
çl e que se acham em opposição ás disposições ele Direito. 

Visconde ele Albuq~te~·que. 

·-----+---
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Av. n. 392 do Minister io da Fazenda de 20 de Agosto de 1862 

Solve dttviclas em p?·ocessos de a?'?'ecaclação 

Dlm. e Exm. Sr.- Com o Aviso do Ministerio da Justiça 
de 18 de Agost0 .de l 859, foi-me presente o Offi.cio n. 28 de 27 

de Junho do dito anuo, que a presidencia dessa província 
dirigiu ao mesmo ministerio, versando sobre as seguintes du
vidas do juiz de orphãos substituto do respectivo capital : 

1. • Se, os lanços a prazo, na falta de lançadores á vista, 
devem ser admittidos em geral pelo juizo, que determina a 
hasta publica; quér a arrematação seja de bens. de raiz, de 
ausente, arrecadados a requerimento de testamenteiro devi
damente instituído, dentro do tempo da conta, quér ex ojfi

cio, com audiencia do curador respectivo, conforme se depre
hende da epigraphe do Dpcreto n . 51 O de 13 de Março 
de 1847. 

2.• Se, não tendo os herdeiros por qualquer motivo, en
trado na posse da herança, passado o tempo da conta, em
bora haja no lugar testamenteiro do defunto, deve o juizo, 
na conformidade do art. 2." do Regul. n. 422 ele 27 de Junho 
ele 1845, nomear um curador, para cuidar do processo elo 
inventario e da partilha, e que arrecade c administre os bens 
dos herdeiros, não sendo mais ouvido o testamenteiro, que 
dentro do dito prazo da carta, não cumpriu seu dever por 
qualquer motivo. 

3.' Finalmente, se as palavras do citado decreto - o?·cli

ncwiamente qttanclo são de g?'Ctncle valor - podem prejudicar 
a razão capital que aconselhava a sua promulgação, e, no 
caso affirmativo, até que quantia deve se considerar - g?·ancle 

valo?·. 

Cabendo ao ministerio a meu cargo dar solução ás duvi
das expostas, declaro a V. Ex. para seu conhecimento e fim 
convenientes : 

Quanto á L" que os lanços a lJrazo nos bens de raiz 
admittidos pelo art. 63 do Regul. de 15 de J unl1o de 1859 
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se referem aos bens que estiverem arrecadados judicial
mente, circumstancia esta incompatível com a presença de 
testamenteiro devidamente instittüclo, que figura o juiz con

sultante, visto como, quando ba testamenteiro, que esteja pre
sente e aceite a testamentaria, não ba arrecadação. 

· Quanto a 2." que sempre que hajam herdeiros ausentes, e 
ainda q_uando não se tenha feito a arrecadação por não ser 
caso desta, deve·se nomear curador, que assista ao processo do 
inventario e partilhas. 

Havendd testamento, e findo o tempo da conta da testa
montaria, esteja ou não a mesma conta prestada, ou a parti
lha julgada, o curador passará a arrecadar e administrar os 
bens, se os herdeiros não tiverem entrado na posse da he
l'ança por <i_lnalquer motivo : art . 9.0 do regulamento. 

Nesta hypothese, se tiver lugar alguma arrematação de 
bens de rai;, vigora a disposição do art. 63 do regulamento, 
e nada mais tem que ver o testamenteiro, que, se não hou
ver pre~tado contas, será a isso chamado pelo juizo com
petente. 

E quanto á. ultima, que seja qual fôr a importancia dos 
bens de raiz, podem os mesmos ser arrematados a prazos, 
sendo as palavras -O?·dina?·iamente de {/?"anele valo?· - e~pre

gadas pelo citado Decreto ele 13 de Março, meramente ara
zão capital de s~a promulgação, e não uma determinação de 
valor, quanto aos bens que houverem de ir á praça, como 
evidentemente se vê do contexto elo mesmo decreto. ' 

Deus guarde a V . Ex. - Visconde ele A llmqum·que.
Sr. Presiclente da província do Maranhão . 

• 
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Aviso n . 493 do Ministerio da Fazenda, em 23 de Outubro de 1862 

Um oificio não é meio legal pan~ o juiz ?'equisita?' à ent~·ega de 
bens ele cZefuntos e ausentes a c1·edo1·es e cessiona1·ios ele hm·
clei?·os 

'l"enclo presente o offi.cio ele V m. ele 26 ele Agosto pro
ximo findo, requisitando a entrega da quantia de 1:956$404 

proveniente ele bens de defuntos e ausentes ao major Dio
nísio José dos Santos, na qualidade; de herdeiro de D . Olympia 
M:?.ria da Silva Passos, como cessionario ele Francisco Ignaci o 
da Silva e J oiio; Leite Guimarües, e, finalmente, como credor 
de Adriano José Teixeira, avô da dita D . Olympia, declaro 
a Vm. que, á vista dos arts. 50 e Gl do Regtllamento de 
15 ele J unho c1e 1850, e ela Circular de 24 de Agosto 
do mesmo anuo, não póde t er lugar a entrega ela referida 
quantia, não só porque o meio de officio emprcga.clo por Vm. 
não ·é admissivel, uo caso ele que se trata de levantamento 
de dinheiros de ausentes a favor de um cessionario de her
deiros e credor ao mesmo tempo, como porque não se apre
sentam as cessões nem a habilitação dos herdeu·os de modo 
a poder-se conhecer se foram ou não pagos os impostos a 

que a herança é sujeita. 

Deus guarde a V m.- Wsconcle ele Albuque1·q~t e . -~ Sr. juiz 
de orphãos do termo de Mangaratiba . 

• 
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A. viso n . 507 do Ministerio da Fazenda, em 31 de Outubro de 1862 

Sob1·e cw?·ematações de div-idas ele difjicil cob?'aJM)C6 pe?·tencentes 
ct he1·cmçasjacentes 

I llm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex ., para sua intel
ligencia e devidos e:ffeitos, que foi concedida a D . Rosa lVIi
quelina da Cunha Pinto Botelho e outros herdeiros, habi
litados, do finado Antonio J oaqnim Pinto Botelho, pelas ra
zões constantes elo pn.recer junto por c6pia, da directoria 
geral do contencioso, :1 necessaria autoris:1ção para porem 
em praça as dividas activas, ele clifficil cobrança, pertencentes 

áquelle espolio, entregando-se ao arrematante os títulos, e co 
brando-se clelle o competente impos.to, segundo o preço ela 
arrematação . feita com as form:üidades legaes, ficando V . Ex. 
na intelligencia de que as concessões para a arrematação elas 
dividas de diflicil cobrança antes de se1· a herança deyoluta 
ao Estado poderão ser, de ora em diante, determinadas por esse 
juü:o, nos termos do al't. 53 do Reg. de J5 ele J unho ele 
1859, a requerimento do procurador ela fazenda, do curador 

ela herança, e quaesquer outros interessados, com acquiescencia 
de todos. 

Deus guarde a V. Ex.- Visconcle ele Albuqtte? ·q~te.- Sr. 
juiz de orphãos e ausentes ela Côrte . 

• 
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Aviso n. 578 do Mini~terio Fazenda de 16 de Dezembro de 1862 

As assembléas p?·ovinciaes não são competen tes pwi'a legisla-I' 
sob?·e rnate?·ict de s?~ccessões de heranças, que é ela exclu-sivct 
cornpetencia ela legislctção ge?·al elo Impe?·io 

O visconde de Albuquerque, presidente do tribunal do 
thesom·o nacional, declara ao Sr. inspector da thesouraria de 
fazenda de S. Pedro, em additamento á Ordem u. 205 de 
20 de Outubro ultirpo, que, tendo S. M: o Imperador mandado 
que a secção de fazenda do conselho ele Estado consultaf:se 
com o seu parecer sobre o requerimento da mesa da Santa 
Casa de Misericorclia da cidade ele Porto Alegre capital des. a 
provincia, no qual pede que se transfira para o patrimonio elas 
expostas, que a mesma casa tem a seu cargo, t res apolices, 
da divida publica deixadas' pela exposta Christina Thereza 
Zulmira, fallecida ·no estabelecimento em 30 ele Agosto do 
anuo passado, fundando-se a snpplicante para requerer esta 
t ransferencia unicamente no art. 27 elo Regulamento provincial 
de 27 ele Agosto de 1858, que manda reverter em beneficio 
do asylo os dinheiros e valores que por qualquer titulo ou 
origem constituem o pecnlio ele cada uma exposta ou edu
canda; foi a mesma secção, em sua consnlta, de parecer: 

Que a Orcl. Li v. 2.", tit. 26, § 17, expressamente determina 
que se appliquem ao fisco os bens vagos, isto é, aquelles a 
que não é achado senhor certo, assim como aquelles deixados 
por pessoa que não tenha alguem qtle sua herança eleva haver, 
ou que não a queira aceitar, como se expressa a Orcl. Liv. 1." 

tit. 90, § 1.0 

Que, de accordo com este preceito da lei vigente, o mesmo 
determina1·am os Regulamentos de 9 de Maio de 1842, art. 3.0, 
e de 15 ele Junho de 1859, art. 11, §§ 1." e 2.0 

Que o acto addicional, que declarou os casos em que as 
assembléas provinciaes são competentes para legislar, não 

comprehendeu o das successões, materia inteira e absoluta-

----------~-----~------~~----~·~ 
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mente da exclusiva competencia ela lt\gislação geral, a qual 

deve, outrosim, ser respeitada pelas asse rnbléas provinciaes, 

não s6 porgue assim o dispõe o acto acldicional, quando limitou 

e especificou as attribuições elas referidas assembléas, como 

porque assim o exige a ordem publica e os princípios consti

tucionae~ em qne se funda a fórma de governo jurada pela 

nação. 

Que, finalmente, foi nestes termos exorbitante o regula

mento provincial em q'ue a mesa peticionari rt basea o sen 

requerimento. 

E, conformando-se o mesmo Augusto Senhor com este 

parecer de consulta, houve por bem, por sua immecliata e 

imperial Resolução de 19 de Novembro proximo findo, inde

ferir a pretenção da supplicante, mandando que se obedeça 

á lei c sejam executadas as citadas disposições 'geraes em 

vigor. O que o Sr. inspector cumprirá. 

Visconcle ele Albuque?·que . 

• 

/ 

a. o.-l!O 
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AV'iso Circular do Ministerio da Justiça de 21 de J aneiro de 1863 

Não se p6de faze? · ent?'ega de be11s de ctttsentes sem ficmr;ct 
emquanto pencle1·em litigios a ?'espeito elos meJW?'es 

lllm. e Exm, Sr.-Sendo ele convenieucia publica acautelar 

•JS int eresses da fazenda nacional e os direitos das par tes por 

occa~irw da entrega de bens pertencentes a herança de ausr.ontes, 

cuja propriedade, ainda se acha em tela jucliciaria, c ainda no 

ul timo recurso, afim de que não sejam ernpossacl os in di viclnos 

cujo dominip não se acha perfeitamente reconhecido pelos tri

bnnaes, que podem nã:o só damnifical-os em grande par te, mas 

inteiramente dissipai-os sem garantia alguma para o legitimo 

propriet :-trio, assim injnstarnentc esbulhado, como por vezes tem 

acontecido, convém que V , Ex. ordene aos juizes dessa pro

víncia, qnc nã:o expeçam m:mc1ac1o algum para entrega de taes 

bens, sem que os respectivos berdeirc,s ou legatarios tenham 

pre ta el o fi :mça idonea. de substitn içã:o el os mesmos bens c seus 

rendimentos aos legitimas proprietarios, logo que definitiva

vamente tenham terminado o pleito, cxtinctos, quaesqucr re

cursos, 

D eus guarde a V. Ex.- J oão Lins V ieint Oa.nsan ção de 

Sinimbú.- Sr. presidente da proyincia de, .. 

• 
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A viso n. SO do Minister1o <la Fazenda em 26 de J·aneiro de 1863 

lJecla?'Clndo não estcw H11W just~ftc(tÇÜO j-udicial sujeita á multa 
de 4 °/c substit1~tivct clct dizima, de chww2llctric~ 

O visconcle ele Albuquerque, presidente elo t ribunal elo 

th esonro nacional, declara :.to Sr. inspector ela thcso umri:.t de 

fazenda d e Goyaz qne o mesmo tribunal, tenclo presente o 

scn officio n. 53 ele 23 de Setembro ul timo, tnmsmitLido 

com o da respectiva prcsic1eucia D. 18 do 1." do mcz seguinte, 

a que acompanhou o rccu rt>o interposto por J ofl:o Baptista 

ele Souza ela decisão da mesma thesoumria, que o considerou 

Sllj eito á multa de 4 "/v por occasião de ktbilitar sn:.t mulher 

1\hria José elo N:.tsci mento B ncno, resolveu dar provimenLo 

ao mesmo recnrso, visto como o procedimento judicial in

tentado pelo recorrente, seja qual í ôr a denominação, que 

lhe dum, teve por fim habili t:.tr sua Jnulhcr, como filha e 

herdeira do finado Manoel elo Nascim ento B ueno, para pocl c1' 

1·eccber o espolio de. te, qnc foi arrecadado pelo juizo dos 

au ~.;cntes . 

Visconde de Albuque1·que. 
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Aviso n. 42 do Miniaterio da Fazenda em 26 de Janeiro de 186S 

A ?'esolução das questt7es soú1·e ctvctlictr;ões de legados pe?'t6nce 
cw jtdz ?J?·oveélO?' de capellcts e 1·esiduos, e não C6 ?'ecebeclo?'Íet 

Communico ao :::\1·. at1ministrat1or da recebecloria da CôrLe, 

para sua intelligencia e cleviclos effeitos, que o tribunal do 

thesouro resolveu iucleferit· o recurso elo Dr. José Antonio 

de Oliveira. e t:iilva do despacho pelo qual o Sr. administrador 

se declarou incompetente para decidir a reclamação, que lhe 

fez o mesmo Dr. Oliveira, para que o aclmittisse a pagar a 

taxa do legado em usofi·ucto, instituído no preclio n. ú4 ela rua 

do Passeio, pela avaliação, que teve lugar no principio elo in

ventario, não se querendo sujeitar á decisão elo ;juiz proveclor 

ele capellas e resíduos mandando proceder para esse fim á 

nova avaliação; porquanto, entm as attribuições que foram 

taxadas á recebecloria pelo art. 51 elo Regulamento de 15 

de Dezembro de 1860, não se incltw a ele resolver as questões 

sobre avaliações de legados, a <rua! cabe na esphera da com

petencia elo juizo, segundo o prescrevem os arts. 7, 8, 10 e 35 

do meamo regulamento. 

~sconde d~ Albttque,•que . 

• 
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Aviso n. 98 do Mi:trlsterio da fazenda em 13 de :J'ltarço de 1888 

A?'?'ecctelações de cl-i:uidas incob?·aveis Oit de dijjicil N.q'wiclação, 
pm·tencentes ct hm·m_2çces Pm m·?·.ncadarão 11elo juizo com
petente 

Illm. e Exm. Sr.-- Declaro a V . Ex., em solução á materia 
de seu Officio de 20 de Dezembro ultimo, que para anemataçfio 
das dividas incobraveis ou de difficil liquidação dos inven
tarias ordinarios e 11as herrtnças anecacladaR, em qne todos 
os herdeiros já se achem hnbilitaclos, como a fazenda nenhum 
interesse tem, além do pagamento dos impostos, reguln, o 
art. 19 dõ Regulamento de 15 de Dezembro de 1860. 

Nas anecadações em qn~ os herd eiros, todos ou n.lgnns 
sómente, não estejam ainda habilitados, ou não tenham appa
reciclo, as arrematações das dividas de difficil cobrança se 
deverão fazer na conformic1ude do art. 55 do Regulamento 
ele 15 c1e J unbo iie 1859. JYias, devendo ter lugar estas ane
matações depois ele haverem si r1o af:! heranças devolut;as ao 
Estado, nos termos elo ::trf".. 52 e do j \ viso n. 230 ele 6 de 
Setembro do sobredito anno ele 1859, teYe-se em vist:t com 
o Aviso de 31 ele Ontnbro do n.nno prtsfl:tclo antorisar o juizo 
ele n.usentes parà mandar pl'ocecler (ts arrematações antes da
quella· devolução, quando requeric1n,s pelo procurador da fa
zenda, curador ou qnaesquer interessados e com acqujeseencin. 
ele todos, mas sempre com a restricção no preço, detei·minacla 
pelo art. 55 do Regulamento ele 15 de Junho de 1859, reªervada 
ao ministerio ela fazenda, como ~~t6 ~.gora, a perruiss~o para que 
as mesmas se façam nos tennos do ~trt. 19 do Regulamento de 
15 de Dezembro ele 1800, em qualquer estado que esteja o pro
cesso de arrecadação. 

Por esta f6rma ficam tambem resolvidas as duvirlas con
stantes do officio que V. Ex. me dirigio posteriormente em 2 do 
corrente mez. 

Deus guarde a V. Ex.- Mrwquez de Abmntes. - Sr. Dr. juiz 
ele orpbãos e ausentes da Côrte. 
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Aviso n. 104 do Ministarío da Fazencla em 17 de Março de 1863 

Sobre o cwnp1·imento de p recatarias do pode1·juclicic11'io 
pelas the.sotwcl1'ias ele fa~oencla 

Illm. c Exm. Sr.- Declaro a V . Ex ., em resposta ao seu 

Officio de 15 de Jn.neiro 11lt imo, que a ordem elo seu ante

cess•>r expcclich :1 thcsonr::tria ele fazenda dessa província pari\. 

q11e não cnmpri ~. c, fJ m onvir n essa prcsiclmwia, cleprccacl::L 

alguma elo jnir.o üo;; feitos p:l.l'a lcmntn.mento ele dinheiros 

pertencentes {t herança elo in testado Manoel elo Na. cimento 

Ducno em fayor ele rruasqner pesson.s que se julgarem com di

reito a cll a on a parte clcl ln, por r;c achRrem habilitall::LS, 

deve ser revog:1.da por ser improcedente c iuac1missivcl a razíio 

em qne se funda ele continuar litigiosR a mcsm~ heran9a, 

visto pender outm habilitação ainda não jnlgacla; sendo que, 

como bem o pondera a mesma thesonraria em. seu ofiicio re

servado de 28 de Agosto elo anno p::tssado, dirigido a es. a 

pre. idencia, ella não pócle clei."Xar ele cumprir c dar execução 

a uma sentença do poder jucliciario, inteiramente inc1epcnc1ente 

elo administra ti v o, quando não haja impugnação elo respectivo 

procurador fiscal pelas vias orclinarias. 

Deus guarde a V. Ex.- Jl1m·quez da .!Lb?·antes.- Sr. pre

sidente ela província de Goyaz 
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Aviso n. 207 do Minis terio da. F azenda. em 16 de Maio de 1863 

An·ecaclação do espolio de ~tm ?'eligioso estrangei1·o em, 
exe1·cicio de missiona1·io 

I llm . e Exm. Sr.- Em officio n. 6 ele 3 de Iliarço pro
ximo findo V. Ex. communica : 

Que, tendo fallecido in testado na frcgnezia ele S. J oü:o 
Baptista, termo ele Itapéva ela Faxina o vigario encommeu
daclo ela mesma frcguezia, F r. Pacifico elo Monte Falco, 
da Ordem elos Capuchinhos, natural elos E stados Pontificios, 
e missionario do aldeamento ele S. João Baptista, foram 
pelo juizo de ausentes arrecadados os bens ele que elle se 
achava ele posse, constantes de uma propriedade, em que 
morava, e de alguns objectos ele seu uso; 

Que Õ mesmo ab intestato, tendo libertado quatro es
cravos um dia antes elo seu fallccimento como acto ele ul
tima vontade, embora em fórma de simples escl'iptura pu
blica o juiz ela arrecadação consulta se deve ou não arreca
clal-os com os outros l:ens ; 

Que, tendo-se procedido á arrecadação e . segurança elos 
bens deixados pelo dito finado, e inst'ttniclo curador ao 
espolio, que foi devidamente avaliado, o governador elo bis
pado nomeou, entretanto, o capuchinho Fr. Ponciano do 
Monte Alto, par~ exercer as funcções ele vigario encommeu
claclo de referida fregnezia, mas que, não havendo alli uma 
cas~t, em que este poclesse fazer a sua r esiclencia, mandou 
V. Ex. que o juiz ela arrecadação elo espolio elo finado Fr. Pa
cifico nomeasse o mencionado Fr. Ponciano depositaria da 
coesa e moveis que pertenciam áquelle, afim de que este po
clo,.se tomar conta ela parochia, c sobretudo velar sobre 
o' _aldeamento, que 11[0 podia ficar privado ele um capellão, 
no qual os indígenas depositassem confiança. 

Conclue V . Ex. o seu citado officio dizendo que, como o 
falleciclo, cujos bens foram arrecac1ac1os, era membro de uma 
corporação religiosa, e, além disso, subdito italiano, pergunta 
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se os ditos bens devem ser considerados como vagos, ou que 
destino devem ter. 

Em resposta declaro a V. Ex., para os fins convenientes, 
que, sendo o fallecido um missionario capuchinho estrangeiro, 
a que não póde ser applicavcl a lei da amortisação do Impetio; 
não se póde devolver á fazenda nacional como vagos os -bens 
ele raiz por elle deixados, nem tambem observar-se a respeito 
delles o disposto nos arts. 2.0

, 6.0 e 7.0 do Regulamento n. 855 

de 8 de Novembro de 1851, visto como na fórma do art. 24 

deste regulamento não se dá reciprocidad_e entre o Brazil e 

os Estados Pontificios, onde existe o convento a que pertence o 
relig1oso de que se trnta ; cumpre, por conseguinte, que se 
promova a arrecadação dos bens como de ausente nos termos 
elo Regulamento de 15 de Junho de 1859. 

Quanto a arrecadação doR quatro escravos libertados, 
declaro a V. Ex. que não deve ella ser promovida, porque é 
manüesto que os mesmos escravos adquiriram direito á liber
dade desde que foram libertos por uma cscriptnra publica ; 

convindo, porquanto, que sejam manutenidos nessa Eberdade, 
de cuja posse não podem ser privados emquanto não forem 
ouvidos e convencido::; por competente acção ordinaria (Prov. 
de 12 de Abril de 1822), sendo certo que a Provisão de 15 

de Dezembro de 1823 recommenda benigno acolhimento em 
questões de liberdade, que são muito favorecidas por nossas 
le1s, julgando-se sf'mpre, em caso de duvida, em favor della. 

Finalmente, tenho a declarar n V . Ex. que não ha incon
veniente em continuarem a residir na chacara que fez parte do 
espolio de Fr. Pacifico do Monte Falco os capuchinhos que, na 

qualidade de parochos, forem incumbidos de ministrar os soccor
ros da religião no aldeamento de S. João Baptista, em quanto o 
governo, que vai entender-se coro o internnncio apostolico acerca 

do dito espolio, resolva sobre o destico ulterior desse edificio. 

Deus guarde a V. Ex.- llfm·quez ele .A.brantes.- Sr. presi
dente da província de S. Paulo. 
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Aviso n. 404 do Ministerio da Fazenda em 29 de Agosto de 1863 

Sob1·e a a?'?'ecaclaçtlo liquidação e .gum·cla dos espolias 
de subditos po1·t~t[J~tezes 

·.·· Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao P&n officio n. 39 de 25 

de Maio ultii!:to, commuuico a V. Ex. para seu conhecimento, 
. {l para que faça constar á tbesouraria da fazenda dessa pro
víncia, que não são procedentes as razões em que se apeia paro. 
não entregar ao consnl portugnez a quantia ele 739$863, recla
mada pelo mesmo consul, proveniente elo espolio elo subdito 
portuguer. .José Luiz Thomnz, falleciclo intestaclo no Alto 

Mearim sem herdeiros presentes ; porquanto, semlo a arreca

dação dos espolias elos subditos portuguezes regulada pelo 
Decreto de 8 de Novembro ele 1851, em virtude do tratado de 
reciprocidade entre o Bra.zil e Portugal, - cabe sem contee
tação aos agentes consulares a arrecadação, liquidação e guarda 
dos espolias dos snbditos de sna nação, salvo os casos exce
ptuados no citado decret~ ; e portanto, cumpria que a mesma 
thesonraria entregasse ao mencionado consul o espolio em 
questão, depois cTe deduzidos e pagos os respectivos direitos 
independente da jnstificaçH:o exigida por ella com o fundamento 
ele saber se existiam ou não herdeiros para no caso negativo 
ser considerado vago e devolvida á fazenda; visto como na 
hypothes.e vertente não tem a.pplicaçã.o a disposição do art. 11, 

§ z.o do ~egulamento de 15 de Junho de 1859, e menos a 
Oirmilar de 13 ele lVIaio de 1861, que não póde ser app-licavel 
ús l1eranças de subditos elas nações com as qna.es existe tratado 
de reciprocidade. Cnmprindo, entretanto, que no caso de não 
ser possível n prova exigida pelo art. 3.0 do supracitado Regu
lamento ele 1851 se cobrem os direitos pelo ma.ximo da taxa, 
como é praxe, 1:0em prejuízo da fazenda nacional. 

Deus guarde a V. Ex.·-- jJ!Iarquez de Abmntes.- Sr. pre
sidente da província do Maranhão . 

• 
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Aviso n. 418 elo l!!Iinisterio da Fazenda 'em 4 de Setembro de 1863 

Sob1·e po?·centar;e~n de umas apolices da diviclct publica 
m·?·ecctcladas pelo juizo ele O?phüos e ausentes 

O Marguez de Ab rau tes, presidente do t ribunal do the

sonro nacional, dcchra ao Sr. inspector ela thesonraria. da pro

víncia ele S. Pedro, em respo. t:>. ao sen ollicio n. 147 ele 13 de 

Julho ultim o, quo resolveu bom cloclaranclo ao juiz ele orphrt:os 

e ausentes elo município dessa capital que, na conformidade do 

art. 82 do Regulamento ele 15 ele Junho de 1859, não ha por

centagem a clcclnzir elas apol icGs th divida publica arrecada

das, ]Jertcncentes ao espolio ch cxpostn. ela Santa Casa da 

Misericorclia, Christina Thercza Zulmira, como bens de defun

tos e ausentes, c que a arrccadaçrt:o coroprehende nfio só os 

juros el as mesmas apolices vencidos até a data do fallecimcnto 

daqnelle cujos se arrecadam, como tarobem os qne se vence

Tem até a época da entrega elo espolio a quero fôr de direito ; 

fica, porúm, n.utorisaclo o Sr. inspector para mandar satisfazer 

n. requisiçfio elo r espectivo jui;~,o ele am;entcs, pagando a impor

tancia das custas feitas com o p rocesso ela arrecadação, nos 

termos elo Aviso n. 342 de S ele N ovembl'o de 1861. 

J1Icwquez ele Ab1·antes. 

--~~-
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Aviso n. 4õ8 do Ministerio Fazenda ém 2 tl.e Outubro de :1..863 

Os p1·ocu?·ado1·es jiscaes nüo podem intervi1· nas (i?Tematações 
e inventcwios ct q'lte ZJ'I'Ocedei'em os consulas 

O :Marquez do Al>rauto~, presil1entc do tribu nA.l c1o t he

som·o nacionnl, declara n-os Srs. in~pcctores das thcsourarias de 

~on.da,. I):.u·~ sua ln t.d ligencía. e c.xoott:Vii<\ :a p:u-a 'O :fuze1rem 

.(;(J-OBt.o'lr a. quem con~ior, qne os p:.-oouraà.ol"CS LlfleaeS s l:IJil1is 

ag-cutes d::t fazenda publica nü:o podem intcrvit· na&J n..rrlJcada

_s;ões e invent:nios a que procederem os consules o outros agen

tes consul:u·es em v .ir tudc de Convençílo Consular ceieb~cla 

entro o Imp.erio e as nações estrangeiras, por nã-o se1: ~. sua 

andiencia ' f::tc ultada nas referidas convenções. 

JJlar·qttez ele Abmntes . 
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Aviso n. 459 do Ministerio da Fazenda em, 2 ~e Outubro de 1883 

Procedimento que deve te1· a aut01·iclacle local nas cm·ecaclações 
a que procederem os agentes cvnsttlcwes em vi?·t~tde ele con
venção consula1· 

O Marquez ele Abrantes, 1n·esidente do tribunal do the

souro nacional, commtmica aos Srs. inspectores das thesonra

rias ele fazenda, para a devida . intelligencia e execu?ão, que 

sendo conveniente que nas arrecadações, a que procederem os 

agentes consulareB, em. virtude ele convenção consular, não 

deixe a autoridade local de comparecer ao inventario e cruzar 

seus sellos, se convier, com os que tiverem sido postos pelos 

mesmos age11tes, nos casos em que a fazenda publica fôr in

teressada pelos impostos de snccessão ou por outro justo mo

tivo; nesta ditta se requisita ao ministerio da justiça a expe

dição das necessarias ordens par11 semelhante fim, nada obstando 

a que os agentes ela fazenda publica rc::presentem ao Governo 

Imperial, por intermedio das autoridades competentes, contra 

os factos que porventura ''r praticarem em taes processos, pre

judiciaes aos interesses rln. fazenda publiea, para que o Go · 

vemo possa eutender·se a respeito com as lrgações respecti

vas. 
Mm·quez ele Abrantes. 
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A Viso n. 532 do Ministerio d.a Fazenda em 3 de Dezembro de 18e3 

Os jw·os de emJn·estimos de O?'JJhãos, ?·ecolhidos aos coj1·es 
p11blícos, cessam da data elo jallecimento do O?phão, pas
sando o emp?•estimo a se1· consiclerculo como simples deposito 

O marqnez de Abrantes, presidente do tribunal do the

souro nacional, declara ao Sr. in.spector ela. thesouraria . de 

fazenda do Pará, ew respol:'ta ao seu Offiuio n. 101 ele 9 de 

Outubro ultimo; que, a contar da data elo fallecimento 'do 

orphão, cujo dinheiro tiver entrado por emprestimo nos cofres 

elo Estado, deve cessar o pagamento dos jnros respectivos, como 

bem resolveu o Sr. inspector, e ser o mesmo dinheiro re

colhido, considerado como simples deposito de defuntos e 

ausentes ,como já foi ~lec larado pelos Avisos ele 19 de J a

neiro de 1859, e n. 99, de 7 de :i}'Iarço de 1862, achando-se 

virtualmente revogada a Ordem n. 1 4 1 de ao de Setembro 

de 1850. 

Ma1·quez ele Abrantes . 

• 

•L ~ 
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AvllSó ·n. 73 do Minis terió da Fazenda em 18 ele Março de 1864 

.lJeclc&?'rJ. q11e o p1·oducto das heranças j acentes eleve ser sem 
demom, 1·ecolMdo aos cofres zmblicos, logo que sr;ja a?-re
cadado e desc?·itlto no inventa1·io 

Illm, e Em. Sr. -Em ofric io datado ele 13 ele Outubro 
ultimo, commnnieon V . Ex. á este ministcrio o facto irreo 
')·ular, praticaLlo pelo enmd cr cl::t herança jacen le de Fn 
Bento ,de Genova , fallcci ]o nesta capital, de ha.Yer conser
vado em seu lJodcr por mui to tempo, depois ele findo o in
ventario, a quantia de 1:97M\ arremtdnda em e.pecie no es
polio elo intestaclo, attribninc1o V . Ex. esse .facLo ú. negli· 
gencia, se nã:o om issão, elo procu rador fi~cal da thesourari::t 
em promover a. entrada ela. dita cruantia para os cofre:; pu
blicas. 

Em solução ao referido oftic:.io, devo declarar a V . Ex. 
que bem considerou em sen inteiro vigor o art. Dl da Lei 
elo 24 ele Outubro ele 1832, o qual todavia, contém um a 
disposic;ão geral, depois desenvolvida no reguhmentos elo 
GoYerno, em que se fixam os prazo<· para o recolhimento 
elas sommas proveniente: de bens de defuntos c au. ente. , 
conform e as circnmstancia.-. 

Assim, pois, nfLo pócle pnlCeclcr a opiuião elo procnrador 
fiscal, quando tmtende, ú. vista ela ultima. parte elo o:trt. ;;S 

do Regulamento c1é 15 de Jnnho ele 1850, comLinado colll 
a primeira parte nas palavras - feito e conclniclo o inven· 

tario,- que fôra }JOr este revogada a citada lei, e, por· 
tanto, que o dinheiro, ouro, prata e outro bens, de que 
elle falla, só devem ser recolhidos depois ele feito e con
cluído o inventario, aguardando-se mesmo o resultado ele di
ligencias f6r~L do juizo ela arrecada.ção para a ultimação do 
inventario, co:ílio :c fet uêstc caso; porquanto atLenta a Ji:t" 

tittez::1. de ta.es bens, devem ser logo depositados nos êofres 
publicas, sem demora alguma, depois de arrecacl::t.clos e desCl;ip· 



0 1IV1l0 bAS CONVENÇÕES CONSutAUJ!:S 479 

tos no inventario, e aya]indns os que clcpcnêlercm c1essa di

li gencia, como ac:omcJbara os intcrcF:cs das heranças, os elo 

thesouro e os elos euraclores pela grave responsabilidade ele 

seu cargo. 

Conseguintemente, embora. o procnraclor fiscal, por essa 

e nonea intelligencia, deixasse de promover log o a entrada 

da quantia ele que se trata, e a promover sómente quando 

concluiu-se o inventario, corno co11~ta. das informações offi. 

ciaes, sendo certo qu e den-so móra ela parte elo curador, 

a qual desconheceu os deveres elo r:;cn cargo, .está eJle sn

jeito aos juros ele 9 °/o ela indevida cletonçiTo ele semelhante 

somn;w., desde a data em qne f oi clescript,a no inventario, 

até a effectiva eni.rac1:1 pnra os cofres pnbhcos; cumprindo 

port.ant , que V. Ex. expeça as proeisas ordens á t hesoura

ria de fazenda para fazer r ecolher irnm ediatamente aós di

tos cofres a importaneia dos :juros, proeea enc1o ulteriormente 

na fónna dn lei, se nílo fôr recolhida .. 

Deus guarde a V . Ex. - José Ped?·o IJias de Gcwvalho.

Sr. presidente da provincia do E spirito Santo . 
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Aviso n. 243 do Ministerio da Fazenda em 24 de Agosto de 1864 

.Lls q1tantias p1·oveniente.s ele bens de clefwztos e mtsentes sú 
podem se?' WTecadadas nct Oó1·te pela ?'ecebedo?·ict do Rio 
ele Janei1·o 

Illm. e Exm. Sr. - Não podenclo a pagadoria das t ropas 

arrecadar quantia algnma proveniente ele bens de defuntos 

e ausentes, por ser isso da competencia da reeebedoria. do Rio 

de Janeiro, e figurando no balanço daquella estação nu mez 

de Abril ultimo a importancia de lOO~·WOO proveniente dessa 

origem, rogo a V. Ex. se sirva dar as providencias qtle julgar 

convenientes a este respeito, remettenclo para. o thesouro a 

guia dessa importancia, para que possa ser devidamente escrip

turada. 

Deus Guarde a V . Ex.- José Ped?·o D ias de Carvalho. 

- Sr. ministro e secretario de estado dos negocias da guerra . 

• 
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Aviso n, 264: do Ministerio da Fazenda em 17 de Setembro de 1864 

.Reconheci'l1'~ento elo filho ncttuml feito depois ele sua ?1W?'te, fal
lecenclo elle ab intestato sern cor~tjuge 01t he1·deirbs p1·esentes, 
não irnpecle ct cwrecaclação 

Em solução á duvida proposta pelo agente do collector 
de V alença, em Officio de 29 de Julho proximo passado, se o 
reconhecimento feito por Domiciano Teixeira Ribeiro e Albino 
Teixeira Ribeiro como seu filho, feito ao que púece depois 
ela morte elo mesmo R ibeiro, é sufficiente para que este sejà 
considerado herdeiro daquelle, acrescentando o mesmo collec
tor que Domiciano se empossára elo espolio ele Ribeiro, que 
falleceu ab intestato sem deixar conjuge e herdeiros, pelo que 
requerêra a arrecadação do espolio; declaro a V. S. para 
0 devido conhecimento, e afim de que o faça constar ao mesmo 
agente do collector, que pouco importa que se houvesse 
feito o reconhecimento por escriptura publica antet·ior ao casa
:rnento ele Domiciano, porquanto o disposto no art. 2.0 da Lei 
de 2 de Setembro de 1847 nenhuma applicação tem ao caso de 
que se trata; importa, porém, muito saber se esse reconheci
mento, feito aliás por escriptura publica, na f6rma do art. 3.0 

da citada lei, o foi anteriormente ao fallecimento do asser to 
filho, pois que, regulando-se os direitos á successão pela época 
ela sua abertura, e sendo esta determinada pela data do falleci
mento, é claro que, se nesta não existia tal reconhecimento, 
não era o herdeiro o inculcado pai; a successão é reciproca. 
:Neste caso, isto é, de ser o· reconhecimento feito pelo dito 
Domiciano posteriormente ao fallecirnento ele Ribeiro, proeede 
a. arrecadação, para ser entregue o espolio a quem de direit0 
fôr. 

Deus Guarde a V. S. - Om·los Oa1·nei?·o de Oct?npos. -
Sr. conselheiro direotor geral" do contencioso . 

• 
a,_ a.- 31 
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Aviso n , '14 do Ministerio da. Fazenda em30 de Setembro de 1864 

lvega-se ao vice-consul ele Hespcmha o cli1·eito ele Ct7'7"ecacZw· 
o espolio ele ~tm seu nacional 

Carlos Carneiro de Campos, presidente do tribunal elo 
thesouro nacional, te11do em vista o oflicio da thesouraria ela 
província ele :Minas Geras de 28 de Junho ultimo, sob n . 49, 
no qual participa ter o vioe-COilsul ele He panha na cidade 
de Ouro P reto, Francisco Bcrnardes Lopes el e Agt1iar, baseado 
no art. L" da Convenção Consular celebrada em 9 de F evereiro 
de 1863 entre o Brazil e o Reino de Ilespanl1a e pronllllgacla 
pelo Decreto n. 3136 de 3 1 ele Junho elo mesmo anno solicit:tclo 
ela dita tbesouraria a entrega elo espolio deixado pelo snbdito 
h espanl10l Bento Durão de Araujo, que falleceu ab intesta.to 
cuja importancia liquida ele 2 :790:il l6 S, que se acha reduzida 
n. ~ : GS '1~il92 , por se haver entregtlC 106$046 á requ isição 
do juiz competente, entrou para a collectol'ia ele 1\'I:nia.uua 
em 18 ele Agosto de 1860 ; declaro ao Sr. inspector da theson
raria,· ele conformidade com a inclnsfl. cópia elo Aviso elo lVIinis
terio dos Ncgocios EstraugeÍI'OS de 25 de Agosto ultimo, que 
approva a decisão ela. mesm:t thcsonraria indeferindo seme
lhante pretenção elo citado vice-consnl, por fundar-se no prin
cipio que o dito ministerio invocou juntamente com a da conti
nuidade da jm:isc1icção, para repellir a pretenção que formnlúra 
a legação da Hespanha nesta Côrte, pedindo que todos os 
1woccssos, a que se refere o n; t· t . 10 da sobrcclitn. con-venção, 
fossem entregues com as lJases re&pectivas. 

Gcwlos Gcwneiro ele Campos . 

• 
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Aviso n. 393 do Ministerio da Fazenda em 3 de Dezehl.bro de 1884 

Sobre a competencia dct w.tto?·idadc .f~tclicial lJCt?'a manda?' 
ent?·egcw o p1·oducto de bens de elefantas e ausentes 

Communi co a V . S., para sua intelligencia e devidos cf

feitos, que não p6c1e ser cumprido o precatorio dirigido }lOr 

esse juizo ao thesouro para qne seja D . :Marianua P ereira 

P im enta ele Castro rec0nhecid::t como universal e unica. her

de ira el o falleciclo 1\I::woel Pereira Piment::t ele Castro; visto 

como, não se tratando 1e uma divida ele Est::tdo da compe

tencia da autoridade administrativa, em qne esta tem ele 

reco11hccer o direito de liquidar a d ivida e crcl enar a cles

pcz:l , c a autorid ade jndicial de declarar qual o herd eiro ou 

cer;t;iODI).rio elo credor, m::ts sim ele entrega do proclucto ele 

bem; de defuntos c :wscntcs recolhidos ao thesouro pelo juizo 

rc~:pectivo, ú claro qne a compctencia Jtcste caso ú toda da 

ll11toriclac1e judicial excl nsivamente. Deve esse juizo, portanto, 

deprecar a entrega. cl<J certas e determinadas sommas a certa 

c determinada pe8soa, julgando qnal o direito que está bem 

áq ttelln.s. O t hesouro neste ::L::;sumpto ú pas~i,'o; cumpre as 

requisições legaes emanadas el o juizo e feitas por via de pre

catarias ao mesmo tbesonro para a entrega elo dillheiros a 

cll · recolhidos. 

Deus g uarde a V . S.- Clwlos Ca1·neü·o de Octmpos.

Sr. Dr. juiz dos feitos ela fazenda ela Côrte . 

• 
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AViso n. 394 do Ministerio da Fazenda em 4 de Dezembro de1864 

Sob1·e a a?'?'ecaclação elos espolios ,zos bispos e impostos clevidos 

Illm. e Exm. Sr.- Em solução á consulta elo vigario ca

pitular da diocese (le Pernambuco, constante do officio, que 
por cópia acompanhou o Aviso ele V. Ex. ele 12 ele Setembro 
ultimo, se a arrecadação elo espolio elos bi pos está sujeita 
ao rigor das leis fiscaes, declaro a V . Ex. que, sendo certo 
que os espolias dos bispos regulares fallecidos ab intestato 
(não ar:;sim elos t>eculares) pertencem á sua igreja, isto é ao 
bispo snccessor para o despender nas suas precisões episco
paes, nas ele sua catheclral, elas suas parochias, e de seu clero, 
conforme as disposições contidas na Carta Regia de 7 ele Junho 
ele 1784, R esolução ele 17 ele Abril de 1793 e Provisões de 5 ele 

_Janeiro de 1800 e 6 de Abril de 1815, é claro que, na con

f01·midade do direito e do estylos sempre observados, os bens 
que constituem o espolio do bispo ex-regular de que se trata, 
devem ficar em arrecadação ~o juizo competente para serem 
entregues ao successor no bispado, como determina a ultima 
das provisões citadas; quanto, porém, aos impostos devidos, 
embora o governo se abstenha de uma solução quanto á de
cima da herança e legados por ser o imposto provincial, ob
servarei todavia que, se o imposto fosse geral, era fóra de 
duvida que elo dito imposto se deveria pagar a taxa de he
ranças e legados estabelecida no Alvará de 17 de Junho de 

1809, por ser ell~ uma verdadeira herança devolvida ab intestato 
ao successor, como expressamente tambem o determina a provi
são citada de 1815, cumprindo elll todo o caso que se cobre para 
os cofres geraes em tempo opportuno o sello proporcional e 
os direitos de habilitação, attf3ntas as disposições citadas. 

DeJs g uarde a V. Ex.-- Oa?'los Oamei1·o ele Oarn,pos.
S\·. José Libera to Barroso . 

• 
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Aviso n. 405 do Ministerio da Fazenda em 9 de Dezembro de 1864 

Sob1·e c~ a?Tecada.ção p1·oviso1·ia de bens de dqfttnto 
testado O? t in festai/o 

Carlos Carneiro de Campos, presidente do tribunal do the
som·o nacional, tendo conhecimento por uma certidão passada 
pela thesouraria da Bahia a Jeremias 1\fanoel de Barros, da 
província de S. P aulo, e junta a um requerimento por este 
dirigido ao Governo Imperi :'tl em Jnnho ultimo, 11a qualidade 
de inventariante dotJ bens de Antonio de Souza 1\iaciel, que 
a referida thesouraria negara-se a cumprir a precataria do 
juiz dos ausentes de N azareth, expedida em Yirtnde de outra 
elo juiz de orphãos de Sorocaba, na mesma p'rovincia de S. Paulo 
para se entregar ao supplic~tnte, representado por seu procu
rador, o proclucto dos bens deixados por Maciel, na Bahia, 
onde fallecêra iutestado, em viagem de uma para outra das 
ditas províncias, v isto que o finado era domiciliado em So
rocaba, onde se procede ao inventario perante o juizo de orphãos, 
por haverem herdeiros me110res; declara ao Sr. inspector da 
mencionada theEouraria que, em hypotheses semelhantes, como 
já foi decidido pelo Av. de 31 de .Julho de 1861, a arre
cadação feita dos bens do defunto testado ou intestado não 
se p6de deixar de considerar provisoria, e. portanto devendo 
cessar, quando compareça o inventariante ou testamenteiro, 
por seus procuradores, para serem os bens, ou producto delles, 
existentes nos cofres nacion aes, mediante precataria dq juizQ 
do inventario competente ao da arrecadação, e deste á tbe
souraria de fazenda, entregues ao mesmo inventariante ou 
testamenteiro, ou ainda aos herdeiros, que apresentarem seus 
formaes de partilhas; não dependendo este em tal caso da ha
bilitação de que trata o art. 45 do Reg. de 15 de Junho 
de 1859, por estarem tacitamente habili tados no inventario 
respectivo. 

Cm-los Ccwnei?'O de Campos . 

• 
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Aviso n. 19 do Ministerio ela Fazenda em 13 de Janeiro de 1865 

Os consules est?·cmr;ei?·os não são competentes pa-ra 
nomect?' tuto1·es 

Carlos Cam eiro de Campos, presidente elo t ribunal do thc· 
som·o nacional, t ransmitte aos Srs. inspectores das thesourarias 
de fazenda, para o devido conhecimento c execução, o Aviso do 
ministerio de csLrangei I' OS de 23 de Dc~~cmbro proximo pass:tclo, 
jun to por cópi:t, dec ln.ranc1o em solução á dnvida suscitada no 
thesouro que os consnle.· es trangeiros em ca ·o nenhnm são compe· 
tentes para nomearem t ntores.- Ccwlos 0a1'7Wi?'O de Cmnpos. 

CúrrA. - 2 .• Sec~·üo. - 1\riinisterio c1os Nego cios Estr::wgcit·os . 
- R io el e Ja neiro, em~~ de Dezembro de 1804. 

Illm. e Exm. Sr. - T enho o honrn. de accuS::l.L' a recepção el o 
av iso, que V . Ex. dirigio-me com a data de 13 do corrente, in
cluindo cópia da informação que a . ecçã:o de assentamento Llo t'lC
sonro dera sobre o requerimento de D. l\Ia ria Marccllin:. Pa
checo, em o qual pede ao th eso nro mancü~-lhe pagar o montep io, 
q I te, como ir mil matem a do 2.0 Lenentc el a armada Antonio de 
Paul a, Rodrigues, percebe nma sua filha menor de quem a snppli
cante diz-se tutora por nomcaçiTo do consnl geral ele PortugaJ. 

Satisfazendo o desejo manifes tado por V . Ex. de conhecer 
a opinião deste minist erio ace rca desse reqnerimento, e da 
cornpetencia dos co nsules etJtrangeiros em casos sem.elba.ntes, 
tenho a dizer a V . Ex. que em nenhum caso os consules estran
geiros podem nomear tutores, como já por diversas vezes tem 
declarado o Governo Imperial, e que, por tanto, não póde 
aclmittir como legitimo t itulo o apresentado por D. JYhria Mar
ccllina Pacheco. 

P ela nossa legislação a nomeação de tutores compete aos 
juizes de orphãos, e esta disposição niio foi alterada pela Lei 
n. 1096 de 10 de Setembro de 1800 c muito menos podia el-o 
pelas convenções consulares. 

Aproveito a opportnnidade para renovar a V . Ex. as segn· 
ranças de minha perfeita estima e distiucta consideração. -
João P ecl1·o JJias Vieim.-A S. E x. o Sr. Carlos Carneiro de 
Campos. 
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Aviso n. 88 do Ministerio da Fazenda em 20 de Fevereiro de 1865 

.Ao lJfinistm·i,o ele Estnmgei1·os sob1·e ct ent1·ega do espolio ele 
mn Sltbclito hespcmlwl ?'eclamado pelct 1·espectiva legctção 

Illm. e Exm. Sr.- Communico .a V . Ex., para. o cleviclo 

conhecimento, que nesta data requisito por intermeclio do mi

nisterio ela justiça informaçõeS elo juiz ele orphãos ela Côrte a 

respeito do objecto ele seu Aviso de 17 ele Dezembro ultimo, 

qtle acompanhou a nota ela Legação Hespanhola, solicitando a 

entrega ela quantia ele 4 :620$330, pertencente ::to espolio elo 

snbclito he~panhol Bernardo Marante ; cnmprinclu-me ponderar 

V. Ex, qne, sendo a questão a respeito ele semelhante somma 

anterior á Convenção celebrada en tre o Brazil e a Hcspanha , 

aos interessados compete reclamar o que entenderem a bem ele 

seus direitos perante as j nstiças elo paiz. 

Deus guarde a V . Ex.- Carlos Gcwnei1·o de Gampos.

Sr. João Peclro Dias Vieira . 

• 
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Aviso n. 34.8 do Ministerio da Fazenda em 7 de Agosto de 1565 

R eclama cont1·a (.t p1·atica ser;uicla pela intendencia da ma1·inha 
de a?'?·ecada?' e 1·emette?' cli?·ectamente pa1·a o thesow·o nacio· 
n al q~tantias ele indivicl~ws .fetllecidos ab in testa to 

lllm. e E xm. Sr. -- Tendo o juiz de orphãos e ausentes da Oôr te 

reclamado no o:fficio, incluso por c6pia, ele 20 de Julho prm .. --imo 

findo, sobre a p1·atica segnida pela intenclencia da marinha ele 

r emetter directamente para o thesouro nacional as quantias 

pertencentes aos individuas fallecidos ab intestato, deixando ao 

referido juiz s6mente a arrecadação elos moveis dos ditos fi

nados, quando a elle compete arrecadar todo o espolio na con· 

formidade das leis e regulamentos em vigor, assim o commu

nico a V . Ex., rogando-lhe se sirva dar as necessarias ordens 

para que cesse semelhante pratica. 

D eus guarde a V. Ex.- J osé Pecl1·o .Dias ele Oa?·vallw . ..:

Sr. Francisco de P aula da Silveira Lobo . 

• 
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A viso n. 573 do Ministerio da Fazenda em 15 de Dezembro de 1865 

Nota as .faltas que se dm·am na expedição ele ~trna ca?·ta p?·eca
to?·ia ele levantamento de dinhei?·os, a qual deixou po1· isso 
ele sm· mtmp?·idct 

Communico a V m., para sua intelligencia e devidos effeitos, · 

que a carta precataria de levantamento de dinheiros, passada 

nesse juizo a requerimento elo coronel Antonio Rodrigues Pe

reira e D. Ignez Pereira de Azevedo, e dirigida ao thesouro 

nacional, não está no caso de ser cumprida, não só foi ouvido o 

agente fiscal, como cumpria, mas tambem por nãu estar satis

feito o preceito do art. 58 do Reg. de 15 Junho de 1859. 

A Ordem n. 76 de ·25 de Fevereiro de 1857 não está em des-

accordo com aquella disposição, e, quando assim acontecesse, 

.. dever-se-hia em tal caso considerar revogada ; mas a hypothese 

· de ~Jue Ae trata. é, :i:nuito diversa ela de que se occupou a mesma 

· oi:dem, que consequentemente não p6de aproveitar a pretenção 

· . que faz objecto da referida precataria. 

· · . Deus guarde a Vm.- .]os~ Ped?'O .Dias ele Ga?·v·allw.- Sr. 

juiz municipal e de orphãos da Villa da Estrella . 

• 



400 O LIV RO DAS aONVENÇÕES CONSULARES 

Aviso n. 212 do Ministerío da Fazenda em 6 de Junho de 1866 

Os bens clvs escravos âu nação, qtte fallocem, pe1·tencem á nação 

Em resposta aos Avisos ele V . Ex. ele 2 e 8 ele Maio proximo 

p:tssado, acompanhaclos aqnelle elo officio elo elirector ela fabrica 

da polvora da Estl'ella, consultando se devia entregar ao irmão 

ele um escravo fallecido n:1 mesmn. hbl'ica a qu:mti:1 ele 2$2±0 

que se encontrou em porler deste, e elo r equerimento em que a 

escrava ela nação JHaría Símôa pede se lhe mande entregar 

a caderneta ela CaLxa Economica pertenceu tente a seu marido, 

escravo da nação, que támbem fallecen; e este elo requerimento 

em que Oviclio J osé de Santa Rita pede seja-lhe ontregne 

outra caderneta da mesma caixa, que pertencia á sua mulher a 

escra\a da nação ele nome Lnclovin:1, fallecida na enfermaria 

daquelle estabelecimento, tenho ele communicar a V . Ex. que, 

pertenccmc1o {L naçfi:o os bens cleLxados pelos seus escravos que 

fallecerem, conforme já foi declarado por Ordem do thesom·o 

de 13 de Fevereiro de 1850, não póde ter lugar a entr ega elas 

quantias r eclamadas. 

Deus guarde a V. Ex.- João ela Silvct Oa1Tão.- Sr. An

gelo Moniz da Silva Fcrra:r.. 
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AViso n. 228 do Ministerio da Fazenda em 19 de Junho de 1866 

Eegula·l'isa o expediente das p1·eaato1·ias expedidas ct fctvm· dct 
Fazenclct Nacional pa1·a levctntmnento ele âinhei1·os pm· · 
tencentes á mesma Fttzendct 

J oilo da Silva Carrão, presidente elo tribun:tl elo thesouro 

nacional, orclena que no expediente c1a.s precatarias expeclidas 

a favor ela fazenda nacional para levantamento de dinheiros 

Pertencentes ú mesma fazenda, quando ass im as partes interes

sadas preferiram fazer o pagamento elos impostos das hP-ranças 

recolhidas ao tbesouro, ou se tomar necessario por qualquer 

outro mo ti v o, se observe o seguinte : 

Art. 1." As precatarias de levantamento ele dinheiros ele 

defuntos -e ausentes para pagamento ele impostos serão expe

didas a favor elo theso ureiro da recebecloria e acompanhadas 

de guia em duplicata passada pelo escrivão elo juizo . 

Art. 2.• lVIandacb cumprir a prccatoria, a tcrceir::t contaelo

ria feitas as Yerbas par& pagamento ela quantia cleprecada, a re

rnettertí á thcsouraria geral e a guia em duplicata á recebeclo

ria, cleclaranc1o na mesma guia ter siclo aquella remettiela para 

a thesouraria geral. 

Paragrapho nnico. A caixa da thesouraria geral será cre

fl itacla pela importancia el a precatoria e ao mesmo tempo debi

tada por igual quantia como receita da recebeclori::t. 

Art. 3.• A recebedoria fará a escripturação em receita á 

Vista de uma elas vias da guia., dando á parte interessada o co

nhecimento ex trahiclo elo talão e a outra via da guia com a nota 

elo pagamento dos impostos para serem exhibidos em juizo ; e 

creclitando o respectivo thesoureiro por igual quantia entregue 

ao thesouro por conta da renda do mez. 
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Art. 4.0 Nf.'nhnrua cleprecal1::t,, officio ou maBdaüo será ex

pedido para entrega ele bens de defuntos e ausentes sem que 

conste pela exbibição do conhecimento e guia ele que trata o 

art. 3." o pagamento closimpostos devidos (Regulamento ele 15 

ele Junho ele J 850, art. 6J) . 

Art. 5.0 As precatarias para levantamento de dinheiros elo 

cofre de depositas p11blicos para pagamento de impostos e ou

tras dividas pertencentes ·á fazenda serão tambem expedidas a 

favor do thesoureiro ela recebedoria e acompanhadas ele guia, 

em duplicata passada pelo respectivo escrivão. 

Joãv da Silva GmTão . 

• 
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Aviso n. 2\)4 do Ministerio da Fazenda em 16 de Junho de 1866 

1Vegc~ autm·isação p edida pelo juíz municipal e de 01phãos ela 

Pa?·ahybct elo 8-1tl pa1·a fazer· a?·remata?', ern lotes, os bens 

ele ttnut lwr·cmça jacente 

Illm. e Exm. Sr. - Em resposta ao Officio n. 13078 da pre

sidencia dessa província de 24 ele Fevereiro do anuo passado, 

transmittindo cópia do Oflicio de 31 ele Janeiro do mesmo anuo, 

em que o juiz municipal e de orphãos do termo ela Parahyba 

do Sul declara terem ido :í. praça para serem vendidos os bens 

da heranya jacente de Roberto Francisco de Souza, e não terem 

apparecido lançadores em razão de ser a arrematação feita em 

um só lote; e, portanto, pede se lhe conceda autorisação para 

fazer arrematar esses bens divididos em lotes, porque assim. 

acharão com facilidade quem os arreiJ;late e por preço superior 

ao da avaliação; communico a V. Ex., para os fins convenientes, 

que á vista do art. 38, § 1." do Regulamento de 15 de Junho 

J c 185!J, e ~: :: ·,·enclo credores, não se pócle conceder a autori

sação pcclida. 

Deus guarde a V. Ex.- João dct Silvct Ccw?·ão.- Sr. pre

sidente clfl. província do Rio de ,Janeiro. 
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Aviso n. 501 do Ministerio da Fazenda em 20 de Novembro de 18o6 

Os lim·os destinados á escripturciJção dos bens de defuntos e 
ausentes sélo isentos do selto 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo presente o Officio ele V. Ex. ~J. 3S 

de 20 de .Agosto deste anno, em que communica ter c1ecidic1o 
por occasião ele <una consulta do juiz de direito dn. comarca de 
Solimões, que os livros destinados á escri ptlll'nção dos bens ele 
defuntos e ausentes no juizo re;·pçctivo estão suj eitos ao sello 

:fixo, conforme n. disposição 5.' elo art. G 1 do Reguhuncnto ele 
26 ele DezemLro de 18GO, e não comprehencliclos na isenção elo 
art. 85 § 9, declaro a V . Ex. : 1.", que não é ela. sua competcncia, 
mas sim ela thesourar i:1 da fazenda, nos termos elo art. 1.", §§ 15 

e 19 elo Decreto ele 22 ele Novembro de 185 1, ap})rovado pelo 
art. 12 § 10 da Lei ele · 127 de Setembro ele 1860, a decisão elas 
duvidas occorrentes sobre a i11telligencia c execução elas leis 
e r egulamentos relativos á admilústrnção ela fazenda; Z.", que 

não procede a intelligencia dada no art. 61, § 4." elo Reg ul a· 
mento elo sello ele 2G ele Dezembro ele 186 0; porquanto, sob o 
regimen ele disposições m1alogas, já foi clecielic1o pelo thesouro, 
em Aviso ele 27 '!c l\iarço àe 1852, que os liuos elos bens 
ele defuntos e ausentes, por fazerem parte ela contabilidade 
pub lica, estão isentos chquell c i lll})Osto, achando-se por COJlse· 

guinte eomprehcnc1idos no art. 85, § O elo citado re,gnbmento. 

Deus guarde a V . Ex.- Zaca1·ias de Góes e ·vasoonoellos. 
- Sr. presidente da província elo Amazonas . 

. --. 
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A viso n. 356 do Ministerio da Fazenda éln 10 de Setembro de 1866 

Dâ p1·ovimmto ao 1·emwso de ttm juiz de O?'jJILãos sob1·e multa 
qHe lhe foi irnpostct po1· te1· deixado de lJ?'Oceclm· á a?'?'eca

dação de espolio de u?n individuo quefallecelt com testa
mento mmcupativo 

Zacarias de Góes e Vasconcellos, presidente do tribunal 
elo tbesouro nacional, tendo em vista o Officio JJ. 65 do Sr. in
spcctor da thesouraria ele f::tzencla da província de S. Paulo de 
31 ele Julho n'ltimo, remettcl1C1o o requerimento em que o 

Dr. Alexandre Augusto MartÜIS Rodrigues, juiz de orpbãos 
ela cidade de Santo~, recone para o mesmo thesouro da de

cisão tomada pela thcsonraria em sessão de 21 de Iviaio elo 
corrente anuo, pela qua.l foi multado, de conformidade com 
o dü:posto no art. ll do Regulamento ele 15 ele Junho d<J 1859, 
na quantia ele 50..>000, por ter deixado de proceder á arreca
dação do espolio elo preto fono .!oiTo Ayres, que falleceu com 
testamento m\ncnpativo, no qual instituiu por hercleira a uma 
sna afi lhada; declara ao mesmo Sr. inspector que, embora seja 

principio estabelecido e aclmittido já desde o tempo da prove
dori a da fazenda elos defuntos, como attestam as provisões da 

mesa ela consciencia c ordens de 1 O de Abril e 22 de Maio 
de 1'126 e outras, que o testamento mmcn]_Jativo, emqua.nto 

llÜo se reduz legiLimamente á publica fórma, n[o impede a 
an ecadação, todavia eleve o juiz ser relevado da multa, 
at tontas as circumstancias elo caf,o. 

Zaccwias ele G6es e Vctsconcellos . 

• 
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Aviso n. 360 do Ministerio da Fazenda em 12 de Setembro de 1866 

Sob1·e a ent1·ega ele uma quantia pe1·tencen te a hentnça 
de um subclito est?·angei?'O 

Zacarias de Góes c Vasconcellos, presidente do tribunal do 
thesouro nacional, el e conformidade com o Aviso do ministerio 

dos negocios estrangeiros de 31 do mez passado, ordena ao 

Sr. inspector da thesouraria de fazenda ela p1'·ovincia Je S. Pedro 

que entregue ao vice-cou:::ul ele Hespauha, em Porto Alegre, 

sob a responsabilidade da legação de Sua Magestade Oatholica, 

a quantia de 1818630, que se acha depositada na ditá tbesou
l'aria, pertencente á herança do subdito hespanhol Genez Graan, 

fallecido na cidade de Alegrete em 1861; devendo, porém, n::> 

caso de não terem sido pagos os respectivos impostos, deduzir 

a bem da fazenda geral e provincial os que devidos forem, na 

hypotbese ele transmissão a collateraes de gráo remoto, isto é, 

dizima, 4 °/o de habilitação e sello proporcional. 

Zaca?·ias ele G6es e Vasconcellos. 

--· .... ·-
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AViso n. 542 do Ministerio da Fazenda em 5 de Dezembro de 1866 

.A solução ele qnestões ?'elcttivas a ent1·ega de dinli.ei1·os ele 
orphãos e. ele elifuntós e ausentes não compete aos p1·esi
clentes ele p1·ovincias, ~;enclo att1·ibttição elas thesotwa1·ias 
ele fazenclct oppô1·-se ct taes entregcts, semp1·e que não 
tivm·em sido cump1·iclas as jo1·mctlidades legaes 

Illm. ·e Exm. Sr.- Tendo presente o officio do procurador 

fiscal da theso uraria ele fazenda da provincia. ele Pernambuco 

de ] 8 ele .Abril elo conente anuo á clirectoria do contenciGso, 

em que recorre para o governo da decisão do presidente dessa 

provincia, proferida em' data de 11 ele Dezembro de 1865, con

firmando a de 12 de J unho antecedente, que mandou entregar 

ao procurador ele Oandicla da Lapa Tei.xP.ira, mãi e herdeira 

llsofructuaria da orphã Amelia, fa.llecida em Paris, a quantia 

a esta pertencente recolhida por emprestimo do cofre de or

}ihãos a thesoural'ia de fazenda., tendo-se esta repartição opposto 

ao levantamento pelo motivo de s&rem bens de defuntos e au

sentes, e portanto não poderem ser levantados senão nos t ermos 

elo Regulamento de ;1.5 de Junho ele 1859, e além disso não ter 

a dita herdeira prestado fiança legal, e havendo-se . fundado 
0 presidente p:ua proceder claquelle modo em existir na terra 

Procurador autorisa~lo pela herdeira para receber Q que lhe 

Pertencesse nos t ermos elo art. 3. 0, § 4. o, do citado decreto, e 

achar-se já entregue por parte da herança independente de taes 

formalidades. 

P revenindo a V . Ex. de que, por ordem desta data á the

souraria, fica indicado o modo por que deve proceder em casos 

semelhantes, cumpre declarm· a V . Ex. que não era da compe

tencia do presidente da provincia resolver semelhantes ques

tões, pois é attribuição elo thesouro e thesourarias de fazenda 
o. o.- 3~ 
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oppôr-se á. entrega dos bens de defuntos c ausentes todas as 

vezes que não t iverem cnm}J~·ido as formalidades do citado re

gulamento, c não póde, porLanto, dar-se conflicto de jlll'isclicção, 

IJorque as partes interessadas têm a faculdade ele recorrer para 

o superior legitimo elas thcsourarias das decisões par essa occa

sião p roferidas, que versarem sobre impostos ou outro assumpto 

ela administração, e a de usar perante os tribnnaes elos meios 

e recursos legaes quando a fazenda nacional, p elo direito even

t ual a t aes bens, promover por seus agentes juc1iciaes quaes

quer diligencias em seu interesse. 

D eus g u arde a V . Ex.- Zaca1·ias de Góes e Vcts.concellos. 

Sr. presidente d a província ele Pemambuco. 
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A.viso n. 152 do Ministerio da Fazenda em 24 de A.bl'il de 1867 

Sob1·e a ent1·aga de w1w quntict pm·tencente á he1·ança 
jacente de subdito italiano 

I llm. ;e E xm. Sr.- Communico a V. Ex. que nesta data 

expeço ordem á thesouraria ele fazenda da província ele 

S. Pedro para que cnmpra com a possivel brevidade a Ordem 

u. 1fl0 ele 29 ele Setembro ele 18G6, que mandou entregar ao 

clclegacl0 cousn1ar da Italia 11:1 cidade ele Porto Alegre a 

quantia ele l :710$763, pertencenta á herança jacente elo subclito 

italinno Eleonoro Soragui, a que se refere o aviso elo minis_ 

t erio a ·:)argo de V. Ex. de 12 elo corrente, decluziclos, porém, 

os direitos fisca.es, tanto para a fazen da geral como para a pro

VÜlcial, na razão das transmissões a collateracs em g ráo re

moto. 

Deus guarde a V . Ex.- Zaccwias de Góes e Vctsconcellos. 

- Sr. Antonio Coelho ele Sá c 1\lbuquerque. 
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Aviso n. 157 do Ministerio da Fazenda em 7 de Maio de 1867 

Sob1·e a ent1·ega do p1·oclucto de wná hm·ança de sitbdito hes
panhol cm·ecadacla antes ela convenção consula1· 

Illm. e Exm. Sl'.-·Em resposta ao Aviso de V. E x. de 15 de 
Abril proximo passado sobre a entrega ao vice-consul de Hes
panha em Perto Alegre, da quantia de 181$630, pertencente á 
herança elo snbdito hespanhol Giner Graan, que se achava de
positada na thesouraria da província ele S. Pedro elo Rio 
Grande do Sul, tenho a d eclarar a V . Ex. que a exigencia feita 
pelas autoridades provinciaes, a que V. Ex. se r efere, é legal, 
visto que as heranças estão sujeitas aos impostos provinciaes 
de transmissões por titulo snccessivo ou testamentario. 

Em alguns casos, quanclo o ministerio de estrangeiros, ora 
a cargo de V. Ex., tem requisitado a entrega das heranças, por 
acto de benevolencia do Governo Imperial, e sem firmar pre· 
cedente, o thesouro tem mandado entregar o producto da he
rança aos agentes consulares, mas depois de deduzidos os re
feridos impostos na hypothese maif! desfavoravel, isto é, 
suppondo que os herdeiros são ele gráo mais afastado. 

No caso, porém, de que se trata a herança é ele dàta ante
rior á convençii;o consular com a Hespanha, e o preceÇlente ela 
entrega animará, por certo, a pretenção ela Legação H13spa
nhola ~ restituição de todas as heranças nas mesmas condições, 
o que não se p6de nem deve fazer. 

Á vista do exposto, V.Ex. deliberará como julgar mais acer· 
tado. 

Deus guarde a V. Ex.- Zaca1·ias de G6es e Vasconcellos. 
-Sr. Antonio Coelho de Sá e Albuquerqqe . 

• 
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Aviso n. 196 do Ministerio da Fazenda em 19 de Junho de 1867 

Os inspecto?·es clctfi thesou?'a?·ias não elevem rnanda?· ent?·eua?· 
espolias de anbditos est?·anuei?·os fctllecidos ctntes elas conven
ções~ aincla que pcl?'ct isso ?·ecebctrn O?·clern das p?·esiclencias 

Zacarias de G6es e V ascoucellos, presidente do tribunal do 

thesouro nacional, declara aos Srs. inspectores elas thersourarias 

ele fazenda, para os fins convenientes, que serão effectivamente 

-responsabilisaclos se mandarem entregar os espolios de subclitos 

estrangeiros fallecidos antes elas convenções, embora as presi

dencias elas províncias o ordenem sob sua responsabilidade. 

Zacm·ias de G6es e Vasconcellos. 

-+-----
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Aviso n. 229 do Ministerio da Fazenda. em 24 de Julho de 186\7 

IJeclm·a que nos lim·os ~1ltimwnente abm·tos, ntb?"icctdos e encm·
?·aclos na di?·ecto?·ict de contabilidade do theso~t?'O pcwa C.' 
esm·ipttwação dos bens de clqfitntos e ausentes, etc., s6 se 
p6cle jazm· ct das ct?'?'ecctclctçues pendentes e daqttellas a que 
se p1·ocecle1· 

Em solução á duvida ele Francisco Pereira Ramos, como 

tabellião e escrivão elo oflicio ele orphãos, capellas e resíduos 

da vílla da E strella, constante elo seu Offi.cío ele 20 ele Fevereiro 

ul timo, se nos livros que foram ultimamente abertos, rubrica

elos e encerrados nessa elircctoria, na fórma elo Regulamento 

ele 15 ele Junho ele 1859 ar t. 13. eleve escripturar arrcca-
\ . 

dações jft. liquidadas de 1859 em diante, e outras que se 

estão liquidando, ma.s cujos processos tiveram começo em 1866, 

ou se sómente aquellas a q•1e se proceder depois ela data elo dia 

nos termos lavrados nos referidos livr?S i sü:va-se V . Ex. decla

rar-lhe para a devida int~lligencia e execução, que em seme

lhantes livros só lhe 6 licito fazer a escripturação das arreca

dações pendentes e claqnellas a que se proceder, apresentando 

outros livros para a elas arrecadações findas. 

Deus guarcle a V . Ex.-Zaccwias ele G6es e Vasconcellos.

Sr. clirector geral interino ela contahilidacle . 

• 



O LIVRO DAS CONVENÇÕES CONSULARES 503 

A viso n. 262 do Ministerio da Fazenda em 14 de J'ulho de 1868 

Deelet?'r.t não pocle1· se1· cwnp1·iclo um p?·eca.to?·io (li?·ir; iclo ao 
theso~wo pelo juiz mu.nicipctl supplente dct 2. • vct?'a ela 
Oô?·te, pelos motivos ctbairco mencionaclos 

Communic0 a V . S. para os fins convenientes, que não pó de 

ser cumprido o precatorio por esse juizo clirigiclo ao thesouro 

para o levantamento e entrega da quantia de 3:695$06 1 da he

rança do finado Joaquim Domingues Corrêa Pegas, arreca

dada e recolhida ao mesmo thesouro em nome ela ausente 

Barbara Maria Corrêa, mãe do dito Corrêa Pegas : 1.0
, por 

não ser esse juizo competente, á vis ta ela disposição do art. 48 

do Reg~llamento ele 15 de Junho ele 1859, e não constar que 

fossem cumpridas as demais formalidades recommenclaclas no 

mesmo artigo: 2.0
, por não se apresentar a cessão que da he

rança fez Barbara 1\'Iaria Corrêa ao devedor João Rodri

g ues de Macedo, e nem tü:o pouco juntar-se a habilitação 

ou justificação produzida pela herdeira; 3.0
, finalmente, por 

não terem sido observadas as disposições elos arts. 61 e 62 

do citado regulamento. 

Deus guarde a V. S.-- Zcwcwias de Góes e VctsconcelZ os.-

Sr. juiz municipal supplente da 2." vara da Côrte. 
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A viso n. 75 do Ministerio da Fazenda em 28 de Fevereiro de 1870 

Não tem luga1· a a?·recaclrtção rlos bens de defuntos e ausentes 
po1· parte dos ?'ep?·e,sentantes ela fm;encla nacional, q~tanclo 
os inte1·essaclos se fizerem ?'ep?·esenta?· no j~lizo competente 

O Visconde de Itaborahy, presidente do tribunal do thesouro 

nacional, declara ao Sr. inspector da thesourarü~, ela provjncia 

de Pernambuco, em resposta ao seu O:fficio n. 284 de 22 ele 

Novembro do anuo findo, que o mesmo 'tribunal, d~ferindo o 

recurso da vi uva e herdeir0s de Bernardinc José Monteiro, cu· 

radar á herança jacente do desembargador Francisce Vieira 

da Oosta, r esolveu que os recorrentes não tem de prestar contas 

nessa thesouraria ela quantia de 129$208 de saldo, presumido 

e contestado, proveniente da arrecadação daquella herança _; 

porquanto, tendo a viuva elo referido desembargador re-. 

querido e obtido do juiz ele orphãos ela Côrte pr·ecatorio ao · 

juiz de aus~ntes do Recife, para entrega dos bens já al-reca· 

dados, e instituído procurador 11a mesma cidade do Recife 

ao bacharel Joaquim ele Souza Reis, para anecaclar o que por

ventura restasse el e receber el o curador nomeado, e que ainda 

eEtivesse sob sua guarda, devia cessar a intervenção administra· 

tiva, por competir aos interessados presentes, por si ou seus 

legitimas n ;presentantes, acautelar e fiscalisar a arrecadação 

e inventario dos bens cl a ]Jerança nos termos em que já foi re

solvido pela Ordem n. 333 de 31 de Julho de 1861. 

Viscuncle de Itabo1·ahy. 
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A viso n. 93 . do Ministerio da Fazenda em ·1 'i' de Março de 1870 

Sob1·e a 1·estituição de quantias em depo8ito, p1·oveniente ele 
espolias a?'1·ecadados na p1·ovincia de jJfato G1·osso de 
d(tfe?·entes otficiaes e p?'Ctça de p1·et 

lllm. e Exm. Sr.- Em reS}JOsta ao Aviso de V. Ex. de 14 

de Fevereiro findo, 'relativo á quantia de 18:534 $669, que, por 

·occasião do ajustamento ele contas dos offi.ciaes constante da 

relação remettida com o dito aviso, V . Ex. ;mandou entregar 

pela pagadoria das tropas nesta Oôrte, por conta da somma 

ele 21 :967\ii8.5!J, proveniente do espolio de d i:fferentes officiaes 

e praças de pret, arrecadada e depositada no cofre do juizo de 

ausentes da capital ela província de Mato Grosso, pela caixa 

militar das forças expedicionarias á dita província, e depois 

. recolhida pela respectiva presidencia aos cofres da thesonraria; 

communico a V . Ex. para os fins convenientes : 

· . 1.• Que, comq nanto não devesse a pagadoria das tropas ter 

<il:ffectuado os pagamentos de que se trata, visto como houve 

anecadação judicial dos espolios, comtudo o thesouro vai 

expedir as necesssarias on1ens á thesoura.ria de Mato Grosso 

afim ele regularisar a respectiva escripturação. 

2.• Que para isso é indispeJ:lsavel classificar a mesma paga

doria em :;eu b :-tlanço, como movimento de fundos,- dinheiro 

enti·egne -ao thesouro - a quu,ntia de 18 :531$669, importancia 

daquelles pagamentos se foram realisados no corrente exercício, 

embura a tenha já considerado sob outro t itulo, por ser em 

taes circumstancias admissivel o extomo. 

3.• Que, tornando-se necessario, em consequencia da arreca

dação judicial, o cumprimento das disposições do Decreto 

n: 2433 . de 15 ele Junho ele 1859, não p6cle fi car na thesouraria 
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á disposição do ministerio a cargo ele V. Ex. a quantia 

de 3:433$190. 

4.0 Que, ainda quando se entenda, attentas as circumstancias 

especiaes em que se acham os ofliciaes e praças elo exercito 

no Paraguay e Mato Grosso, que a arrecadação elos espolias 

e sua restituiçü:o póde continuar a ser feita administrativa

mente, não eleve esta ~er realisacla l)Or intermedio da pagacloria 

das tropas, por não ser peTmitticlo o pagamento ele clepositos se

não ao thesouro e thesourarias ele fazenda. 

Deus guarde a V. Ex.-Visconde de Itabo1·ahy.- A S. Ex. 

o Sr. Barão ele lYiuritiba. 
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Aviso n. 176 do Ministerio da Fazenda em 22 de J unho de 1870 

Inclicct os casos em qtte as mesas ele ?'mulas e collectm·ias p odem, 
prtgcw despezas elo p1·ocesso de a1Temataçilo de bens pm·
tencentes a llentnças facentes 

Illm. c Exm. Sr.-Não convindo aos interesses ela fazenda, 

o que. a partica t em c1emon5trado, que nas mesas ele r e.nclas e 

collectorias se contiune a observar com a maior amplitude a 

Ordem n. 342 ele 8 elo Novembro de 1859, relativa ás clespezas 

ele arrematação elos bens pertencentes a heranças jacentes, re

solvi, de accordo com os ].Jareoeres das directorias geraes da 

tomada tlo coiJtas, e do contencioso do thesouro nacional, man

dar declarar nesta data aos administradores Llas ditas mes as e 

collectores que só devem realisar taes des1)ezas emqnanto oos 

cofres das estações a seu cargo estiverem os dinheiros ela~ h~ · 

ranças, e quando !" importancia das mesma despezas tiver sido 

requisitada l)Or officio do juizo c não exceda de 200$, cum

Pl'inclo, no caso cóntrario, qne os juizes clirijam suas requisições 

ao thesouro nacional. 

O que communico a V . Ex. para seu conhecimentl). e para 

que :;e digne e:.\.1Jeclir a semelhante respeito as ordens qne julgar 

necessarias para qnc esta providencia tenha execuçã por parte 

elas autoridades ele justiça a quem competu·. 

Deus guarde a V . E:x.- V~conde de Itabomhy.- A S. Ex. 
0 Sr. ministro e secrecta.rio ele estado elos negocias ela justiça. 
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Aviso n . 182 do Ministerio da Fazenda em 30 de Junho de 18'70 

.Declant que não póile se1· cump1·ido ·um o.fficio elo juiz muniâ
pal de Rezende, pant a ent'rega do p1·oébwto integ1·al ele 
tbm a henm ça, pm· não esta?· completa a habilitctção da 
he?·dei?'Cl 

Communico a Vm., para os fins convenientes, que não póde 
ser ct1mprido o seu O:ffi.cio de 4 do corrente, em que pede para 
entregar-se a D. Maria Francisca ela Rocha, viuva de Antonio 
Rodrigues de Castro, ou a seu procurador Francisco Monteiro 
Pinto, a quantia de 327$1)50, recolhida ao thesr•uro ; porquanto, 
se bem que a interessada provasse na re!"pectiva habilitação 
ser viuva. do dito Castro, e caber-lhe a devolução ela herança 
em 4.• gráo por successão natural, na fórma ela Orcl. L. 4, Tit. 
94, visto não terem appareciclo herdeiros que a devessem pre
ferir e foram convidados por editaes, na conformidade do art. 
·32 do Regulamento de 15 ele Junho ele 185!) a saber dencen
dentes legítimos, ou legitimatlos successiveis ; ascendentes ; col
Jateraes até o 10.• gráo, contado segundo o direito canonico; 
comtuclo é deficiente a prova testemunhal da habilitação, pois 
nada declara sobre n. níi:o existcncia desses herdeiros, req·uisito 
que cumpria ter sido articulado e provado e não foi, não o dis
pensando por certo o facto da pub1icação elos eélitaes, e do não 
comparecimento de quaesquer interessados até a época em que 
se intentou a habilitação ; pois, a existirem esses herdeiros, não 
perdem por isso o seu direito de habil itarem-se depois ele serem 
julgadas por sente11ça as heranças vacantes e devolutas ao Es
tado, como se YÚ do art. 52 elo dito regularnrmto. 

Portanto, em vista da Ordem ele 29 ele Abril ue 1862, pela 
qnal se declarou a esse juizo não se poder cumprir 11m preca
torio de levantamento }JOr irregularidades, como a de que se 
trata, além de outras, não é possível tambem ser satisfeita a 
referida requisição; commnnicanclo entretanto a Vm. que me
tade ch quanti!J, existente nos cofres se poderá pagar já, pois 
constitue a meação da herdeira habilitada e que lhe pertence 
como viuva meiei..ra que é. 

Dens guarde a Vm.- Yi.sconcle ele Itaborahy.- Sr. juiz 
municipal ela cidade ele Rezende. 

-~--..... ~ .. ~--
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Aviso n. 20? do Ministerio da Fazenda em 19 de Julho de 1870 

JJete?·minrt q·~te de o?'Ct em dicmte s~jam ?'ecolhiclos dt?'ectamente 
aos cofres das thesou1·cwias elas p1·ovincias, onde não houve1· 
?·ecebedo?·ias, os dinhei?·os de defuntos r; ausentes 

O Visconde de Itaborahy, presidente do tribunal do thesouro 

naci.onal, ordena aos Srs. iuspectores das thesoura.rias de fa

·Zenda das províncias, onde não ha recebedorias, que cl'ora em 

diante façam recolher directameute aos cofres das mesmas the-

8onrarias os cl iuheiros de defuntos e ausentes, cessando, ,portanto, 
4 

o abono da porcentagem de l "/o que por semelhante motivo se 

faria ás collectorias, e outras estaçõ<'s ele anecadação. 

Visconde de Itabomhy . 

• 
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Aviso n. 374 do Thlinisterio da Fazenda em 30 de Dezembro ele lS'íO 

A s qnantias ?'ecolhidcts aos cof,·es puúlicos (:omo pe?·tencentes á 
lterança j acente devem se?· entregues existindo na te?Tet 
herdei?' O que ?'ep?·esente legitimcomente a JJessoa do clefttnto , 
logo que assim o ?'cqttisitcw o jwi?; competente, e indepen· 
clentemente ele habilitação 

I llm. e Exm. Sr.- E m .respo. ta ao offi.cio dirigido a essa 

directoria 1 elo collcctor ela. rendas gentes elo m unicípio de 

Valcnça em l S de Ago to ultimo, comultancl o se deve ou não 

ent regar as quantias pertencentes ao finado Felici::wno Pereira 

elo Rozario, e recolhidas aos cofres da collectoóa por empres· 

timo ao governo, logo que forem requisitadas, pelo r espectivo 

juiz, sem que os herdeiros elo dito fi nado, que se acham presentes, 

se tenham habilitado, para depois ele feita a partilha e yerincada 

qual a importancia elas quotas elos herdeiros present es e ausen· 

tes recolher-se de novo ú collectoria as que couberem aos ~m

sentes ; eumpre-me declarar a V . Ex:., para o fazer constar 

áquell e collector, que, não se poél'cnclo considerar jacente a he· 

r ança elo r1ito fin ado, pois que ha na terra herdeiros que r epre· 

sentam a i)essoa do c1efnnt9', devem a esses herdcü:os ou antes á 

pessoa que legitimamente os reprcsentn.r ser entregues as quan

tias aos mesmos pertencente mediante requisição elo j uizo, sendo 

que perante este se discutirão _t odos os i ntereses dependentes ela 

referida herança a qual será par tilhada. entre quem ele direito fôr. 

Deus guarde a V. Ex.- Franéisco ele Salles To?'?'es Homem. 

- A. S. E x. o Sr. Conselheiro director geral elas rendas publicas . 

. -· 
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Aviso n. 8 do Ministerio da Fazenda em 9 de Janeiro de 1871 

A. disposição ,dct Ci1·culw· n . 25 ele 19 de Julho do annu lJCtssaclo 
só deve entencle1·-se com cts tltesmwa1·icts das p1·ovincias em 
cujas ca(pitaes não lw ?'ecebeclm·ias 

Francisco ele Salles Torres Homem, presidente elo tribunal 

do thesomo nacional, declara aos Srs. inspectores elas thesou

rarias ele fazenda, para sua intelligencia, e em aclditamento 

á Circular n. 25 ele 1 O ele J ulho do anno passado, que os dinhei

ros ele defuntos e ausentes, de que trata a mesma circular, 

só devem ser recolhidos c1irectamente aos cofres elas referidas 

tl1esourarias nas capitaes das províncias, onde não ha recebe

clorias. 

Fran cisco de Salles 7.'u7'1'es Homem. 

---e---

o 
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A viso n. 115 do Ministerio da Fazenda em 31 de Março de 1871 

Os dinhei1·os ele def untos P- auseJttes, et?'?'ecadaclos pelo }tbi~ clct 
capital da p1·ovincia elo .Rio de Janeiro, devem se1' 1·ecolhiclos 
cli?·ectamente ao thesow·o 

Illm. e Exm. Sr. - Tendo-se resolvido, p elas Circulares 

n. 25 de 19 de Jtllho ultimo e n. 1 de O de Janeiro do corrente 

anuo, que os dinheiros de defuntos e ausentes de,em ser reco

lhidos directamentc aos eofres das thosourarias de fazenda nas 

capítaes das províncias onde não ha recebeclorias, assim o com

m uníco a V. Ex. para os fins convenientes, e para que sirva 

expedir as necessarias ordens ao juizo de ausentes da capital da 

província elo R io de J aneíro, para fazer reco~her directamente 

ao thesouro os dinheiros que por alli se arrecadarem, perten

centes a defuntos e ausentes, visto não haver naquella capital 

thesour::tria de fazenda, nem recebedoria. 

Deus guarde a V . Ex.- Visconde cZo .Rio B?·ctnco.- A 

S. E x. o Sr. Francisco de Paula de Negn•iros Sayão Lobato . 

• 
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Aviso n. 121 do Ministerio' da Fazenda em 3 de A.bril de 1871 

lJete1·mina como devem ser esC?·iptw·aclos os liiJl•os ele contas 
co?'?'entes ele bens ele dejitntos e ausentes a cct1·go elo the
sour·o e tlwso~wa1·ias 

Tendo sido autorisaclas as mesas de rendas e collectorias ela 
provincia do Rio ele Janeiro, em virtude da Circular de 20 

ele Julho ele 1870 para pagar, como bens ele defuntos e ausentes, 
as despezas requisitadas por officio do 'respectiyo juizo até 
a quantia de 200$, emquanto existir nos cofres dessas estações 
dinheiro das herança!? por conta das quaes se fazem as recla
mações; e allegando a 3." contadoria do t hesouro nacional não 
poder escripturar as heranças arrecaclaclas pelas mesmas esta
Ções, por isso que nas guias ele receita não vêm dedtlzidas 
as desvezas posteriormente feitas: declaro a V. S. que, de con
formidade com a decisão de 31 ele Março proximo passado, 
os livros ele contas correntes d~ bens de defuntos e ausentes, a 

cargo elo thesouro e thesourarias, elevem se1• escripturados 
lançando-se no credito elas heranças a importancia constante 

das guias do jnizo, apresentadas pelas estações de arrecadação, 

e no debito as despezas feitas segundo as disposições da cir
cular citada de zo ele J ulbo de rs7o. 

E como muito convem qtw na execução deste serviço se 
sigam as regras estabelecidas para o de bens de orphãos, cum
pre que os documentos relativos a bens de defuntos e ausentes, 
exhibidos por essas estações, sejam enviados, na occasião de 
Processarem-se as guias ele entrega á repartição a cujo cargo 
estiver a escriptura9ão de bens de defuntos .e ausentes, afim de 
que os . mm·alise e escripture do mesmo modo, que se pratica 
com os documentos pertencentes aos referidos bens ele orphãos. 

Deus guarde a V. S.- "Visconde elo Rio Bnmco.- Sr. con
selheiro director geral ela contabilidade. 

___ ......_. __ _ 
<:1. a.-V3 
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Aviso n. 197 do Ministerio da Fazenda em 15 de Junhm de 1871 

Note,: diversas lacunas em wna JJ1'ecato1'ict exped-icla pelo j'l.dz de 
a~tsentes de Itaguahy pcwa levantamento de clinhei?'O 1·eco· 
lhido ao tkesotwo 

Declaro a V m. que não pó ele ser cumprida a precato ria que 
acompanhou o seu O:fficio de 18 de Março proximo passado, 
não só porque na execução da sentença e par::t a expedição da 
mesma precataria, foi ouvido unicamente o cnrador da herança 
e não o agente fi scal, cu ja audiencia é indispensavel, na fórma 
do art. G2 do regulamm1to anuexo no Decreto n. 2433 de 15 de 
Junho de 1859, para :Escalisar o pagamento dos impostos de
vidos, e requerer qnaesquer diligencias, que. forem precisas ::t 
1 em dos interesses da fazenda nacional, como tambem porqne, 
existindo outros herdeiros habilitados, além ela viuva do credor 
originaria, Manoel Joaquim da Cruz, hoje representada: por 
seu marido José Alves de Souza, foi a precataria passada tão 
sómente em nome deste, :-Jem co11sta,r ,·e na qualidade ele inven· 

t::n·i:1nte dos bens do dito credor, ou se por ter siclo lançada· em 
pal'tilha na meação de sur. mulher a Ílnl)Ortancia recolhida ao 
thesouro, e ora reclamada; pois, a não darem-se estas hypo· 

theses, eleve o dinheiro existente nos cofres ser rateado entre 11. 

referiC1a viuva c os outros herdeiros por esse juizo, a ·quem cabe 

conhecer das reclamações e direitos dos creflo1·es de heranças 

ele defuntos e ausentes. 
Devolvo, portanto, a V m. a mencionada precato ria afim ele 

fazer sanar as lacunas acima indicadas e ·ser ri validado o 
sello a que estão sujeitas as duas certidões de fi. 53 verso nl1 
fó1·ma ela legislação em vigor. 

Deus g uarde a V m.- ·· Visco?:~de do R 'io Bra?wo.- Sr. juil-1 

de ausente·s do município ele Itaguahy . 

• 
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Aviso n. 14 do Ministerio da Fazenda em 17 de Janeiro de 1872 

A ltera ct 0i1'culcw ele 20 ele Llb1·il de 1870, elevwulo a, 1:000$ ct 
quantia q~te cts collectm·ias e mesas de 1·enclas pod,;m sa. 
t'isfazer po1· contct de caclct espolio 

De conformidade com a Decisão de 11 do corrente mez 

dada á consulta feita pelo collector das rendas geraes do mu

nicípio ele Nova F ribnrgo em Officio de 10 ele Julho ultim'o, 

sirva-se V. S. declarar aos collectores e administradores das 

mesas de rendas que não podem e:ffectuar pagamento ou <m

trega de dinheiros provenientes de bens de defuntos e ausentes 

a herdeiros ou credores, porque é isso prohibido expressamente 

})e] a legislação em vigor, como declara o A viso n. 182 de 23 de 

Abril de 1860 ; mas que podem, á vista de requisição do juizo 

competente, pagar as clespezas de processo de arrecadação e 

custeio elos mesmos bens, na fórma da Ordem de 8 de No

vembro de 1859 e da Circular de 20 de Abril de 1870; e outrosim 

que fica elevada a 1:000$000 a quantia que podem satisfazer 

á requisição do j,llizo competente por conta de cada espolio, 

e por conseguinte alterada a Circular de 20 ele Julho de 1870, 

que restringiu essa autorisação á quantia de 200$000. 

Deus t,'uarde a. V. S.- Visconde elo Rio B1·anco.-Sr. con

selheiro director geral de contabilidade . 

• 

o 
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Av~so n. liO do Mjn~sterio da Fazenda em 9 de Ma;r-ço de 1t37:Z 

Resolve sob1·e tmw ?·ep?·esentctção do p?·omwadm· elos feitos da 
j'azencla cont?·a cm·tos actos do jttiz da p?·oveclo?·ia mn um 
processo i:le inventa?·io 

Sendo presente á secção de fazenda do conselho de Estado, 
de ordem de Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em nome 

do Imperador, o ofticio que á V. S. dirigiu o procurador dos 
feitos da fazenda em 31 ele Agosto ultimo, representando 
contra o procedimento elo juiz da provedoria relativamente 

ao inventario do :finado conselheiro Alexandre Maria ele Mariz 
Sarmento, já porque o dito juiz attendeu a dividas que elle 
procurador dos feitos julgava não provadas, j{t por ter mandado 
contar vintena de 5 °/õ1 em vez de 1 °/o, e porque omittiu o 
calculo de uma pensão vitalícia; e outrosim porque deixára de 
fazer effectiva a cobrança do imposto devido por um legatario; 
foi a referida secção de parecer, com o qual a mesma Sere
nissima Senhora hO\lVe por· bem conformar-se por immediata 
Resolução de 24 de Janeiro proximo passado : 

Quanto á primeira ordem de questões, que o juiz estava 
dentro de sua indisputavel competencia apreciando a proce

clencia ou não elas dividas, o quantum da vintena, e a decisão 
relativa á pensão que o funccionario íiscal é que não tinha 
competencia a este re~peito para julgar, e s6 sim para requerer, 
não lhe restando, como mera parte interessada, no caso de não 
ser attendido, senão o expediente ele recorrer para a compe
tente autoridade judicial superior, desde que entendesse que o 
JUIZ julgára mal, prejudicando o fisco; e, portanto, que não 
deu lugar suscitar-se o conflicto, como lembrára ~ procurador 
dos feitos, nem era de mister providencia alguma, e sim o 
uso em tempo dos recursos jucliciarios. 

E quanto {t segunda parte da representação, de ter o juiz 

deixado, por não se COI).formar com a opinião :fiscal, e não 

.... 
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obstante o peclido, de mandar pagar o imposto devido por 

um legatario; a secção, reportando-se ao seu parecer de 16 de 

Outubro ultimo (Imperial Resolução de 2 de Novembro se

guinte) sobre identica questão suscitada no inventario do com

mendador Manoel Maria Bregaro, opinou tambem que não era 

caso de conflicto, e que nem mesmo conviria recorrer judi

cialmente de tal decisão, visto como o verdadeiro recurso será 

o administrativo. 

O que communico a V. S. para sua intelligencia e devidos 
e:ffeitos. 

Deus guarde a V. S.- Visconde do Rio Bmnco.- Sr. con-
' selheiro director geral do contencioso . 

• 
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Aviso n. 93 do Ministerio da F azenda ·em 3 de Abril de 1872 

A porcentagem, ele que t1·atct o ar·t. 82 do Reg. de n . 2433 ele 
1850, deve sm· clecluzida 'l.tnicamente do p1·oducto liquido 
elas he1·an.r;as e bens de dejimtos e ausentes 

Illm. e Exm. Sr- Declaro a V . Ex., em resposta ao seu 

Officio n . 285 de 20 de Fevereiro pro:rimo passado, que bem 

resolveu a consulta feita pelo jtliz de ausentes substituto tle 

Nova F riburgo, em Officio de 9 ele Dezflmbro de 1871, de

cidindo que a porcentagem de que t rata o ar t. 82 do I egu

lamento n. 2433 de 15 de J unho de 1859, deve ser deduzida 

unicamente do producto liquido das heranças de benfl ele de

funtos e ausentes; isto é, depois de desembaraçadas dos onus 

e dividas de qne porventura estejam sobrecarregada . 

Deus guarde a V . Ex.- Visconde elo Rio B1·anco. 

A S. Ex. o Sr. presidente da provincia do R io de Ja11eiro. 
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Aviso n. 152 do J.VIinisterio da Fazenda em 18 de 1\'Iaio de 1872 

Bem o exequatur do · mini.~terio <la jus içn nu o pnclem a8 senten
ças p7·ofe?·icla.s po1· auto;·idade:; estrangeira.~ tC'J· Cll1n_]JJ'i
mento, nem p?·oclwd?• effeitos ler;aes no Impei'io 

Illm. e Ex:m. Sr.- Requerendo, po1· este ministerio, D. lVI:i
guel Alei.xo Antonio do Carmo Noronha, que se mande trans
ferir pam sen nome, na recebedori[l. da Côrtc, um preclio 
sito á rna do Senaclor Vergneli·o, que com 17 apolices da 
diYicb p ublic[l. elo Brazil, e títulos ~lc crerlito publico c bens 
de raiz existentes em Portngal, lhe foi·am lançados em legitima 
de sua mni, a Condessa ele Pamty, hliccic1a. nr.qucllc reino, 
ondo residia, effcctun.ndo-sc a tmnsfcrencia :1 vista. (i.o for
mal de par tilha qLw o snpplie:1nte ap~·e<·enta, feita c julgada 
no mesmo reino; e nii:o podendo as se11tenças proferidas por 
autoridade. estrangeiras ter cnmprimeuto nem produzir cf
feitos legaes no Impcrio, sem o necc~sario e;.;equatt&r do mi

nisterio da j ustiç ~t, scgtmd!) se infe re ela dout rina do A viso 
do 1." de Outnbro de 1847 ; publica.do mt collecçü:o de lS 'Hl 

em segnida ao de n. D5 ele 20 de Abril do mesmo anuo, que o 
mandou o1J!'lerva r, tr:.msmitto a V. Ex:., com o requerimento 
do snpp licautc, n. carta de forma.l de partilhn. annexa, e bem 
ass im o parecer que deu sobre a matel'Ín. a dil'eetoria gemi 
do contecioso <lo thesomo, afim ele qne V. Ex. se digne 
resolver a tal respeito o que julgar maif' acertado, d@vol 
venclo-me com a sua decisão todos os papeis que a este 
acompanham. 

Deus guarde a V. Ex. - Visconde elo Rio .B1•anco. - A 
S. Ex. o Sr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 
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Aviso n . 199 do Ministerio da Fazenda em 8 de Julho de 1872 

Resolve sob1·e a gua1·cla e applicas;ão ele divm·sos valm·es en· 
contrados em poclm· ele ~trn rnissiona1·io,po1· occasião elo seu 
j'allecimento, p'l'ovenientes ele donativos e esmolas para as 
obra.ç de urna casa ele rnise?·ico?·elia, de q~te elle se achava 
enca?'?'egado 

Illm. e Ex. Sr. - Tendo sid(l presente á secção de fa
zenda do conselho de Estado, não só o Officio de 20 de Junho 
de 1871, em que o juizo da provedoria da cidade de Uberaba 
dá conta da providencia que tomára, por occasião do fatie
ciment o de Frei Eugenio Maria de Genova, de arrecadar os 
diversos valores encontrados em seu poder, provenientes de elo
nativos e esmolas destinadas ás obras da casa de misericordia 
da mesma cidade, das quaes estava elle encarregado pela res
pectiva camara municipal, mas tambem o Officio ela thesouraria 
da fazenda dessa província, n. 60, de 27 de Setembro ul
timo, acompanhado ela cópia dq que lhe dirigira o collector 
de Uberaba, consultando-a sobre o procedimento que lhe cum
pre observar a tal respeito ; pois que, por e:ffeito ele reclamação 
da dita camara e do povo da localidade contra a arrecadação 
por parte da fazenda nacional, acham-se os referidos valores 
depositados em mão de um particular : foi a mesma secção 
de parecer que os valores de que se t rata não constituem 
herança do finado F rei Eugenio, visto como Dão era elle 
senão o depositaria dos donativos e esmolas que se destina
vam ás supraditas obras á seu cargo, e não estão, portanto, 
no caso de ser arrecadados nos termos das heranças jacen
tes ; sendo que a municipalidade, que concorreu com esses 
meios, e para o fim indicado, tem sem duvida o direito de 
pedir que se cumpra a sua intenção. 

E porque Sua Magestac1e o Imperador houve por bem con
formar-se com este parecer por immediata Resolução de 26 de 
Junho proximo preteri to, cabe a V. Ex., em observancia da 
mesma resolução, o:fficiar ao referido juizo da provedoria, 
para que, de accordo com ::t. camara municipal, ponha em 
guarda os mencionados valores e providencie sobre sua ap
plicação, creando uma administração ou irmandade que tl·ate 
de realisar semelhante instituição, c que haja de prestar as 
devidas contas nos termos da lei. 

O que communico a V. Ex. para seu conhecimento e execu· 
ção, e para que se sirva de o fazer co11star á tbesouraria. 
de fazenda, · 

Deus guarde a V. Ex. - Visconde do Ric:J B?·anco.
A S. Ex. o Sr. presidente da provineia de Minas Geraes . 

• 
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A viso n. 219 do Ministerio da Fazenda em 17 de Julho de 1872 

Prata- se de um caso de a?'1·ecadação f~tclicial po1· a~tsencia 
ele hm·clei1·o necessario 

O visconde elo Rio Branco, presidente do Tribunal elo 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. inspector da thesouraria 
da província de l\1inas Geraes, em resposta ao seu Officio 
n. 34 de 11 de l\1aio p. p., que foi regular a arrecadação 
judicial feita pelo juizo de ausentes, da herança do intes
tado Duarte Eugenio do Carmo e l\1ello; porquanto, achan
do-se no Paraguay o .capitão Pio G.uilherme Corr&a de l\1ello, 
pai do dito intestado, e não tendo este deixado no lugar do 
fallecimento, conjuge ou herdeiro descendente, collateral ou 

qualquer outro que ficasse em posse e cabeça do casal, e pc
desse ' arrecadar o seu espolio, nem se _achando. pai:a isso 
autorisado, por disposição alguma legal, a mulher daquelle 
capitã0, em segundas nupcias, 11ão devêra o mencionado es
polio ter sido entregue a quem ele direito fosse, sem a com
l)etente habilitação, sendo portanto inapplicavel o caso de que 

se trata a dolltrina ela. Ordem 11. 7 5 de 25 de Fevereiro 
de 1815'1. 

Visconde do Rio Bntnco . 

• 

, . 
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A viso n. 151 do Ministerio da Fazenda em 23 de Abril de 1874 

Os p1·ocur-rulo1·es fiscaes das ihesom·a?·irts, no e:wme dos pro· 
cessas de habilitação, que acompanham precatarias pa1·a 
o levantamento de he1·anças, devem Umitm·-se aos ?'est1·icto 
tm·mos do Rer;ttlamento n. 2433 de 15 ele ,J-ulho de 1859 

O visconJ.e do Rio Branco pTe idcnte do tribunal do thc
souro nacional, tendo em vi ta a reclamação feita por D. Jus
tina Maria da Annnnciação, no requerimento que acompanhou 
o Otlicio n. 2.J: de 4 de :iYhrço proximo findo do Sr. inspector dtt. 
thesom:wia de fazenda da província. tb Bahia, declara-lhe que 
não foi 1·egular a decisão pela qual a mesma thesoura.ria recusou 
dar cumprimento á precataria expedida pelo juizo de orphãoS 
c ausentes da villa da Abbaclia para a entrega ch quantia de 
5:138$457, a qne tem direit o a supplieante como ecssionaria ch 
viuva e filhos do finado 'Rodrigo Antonio Telles da Silva ; por
quanto, dcYenclo o exame do processo de habilitação limitar-se 
aos rcstrictos termos do Regul. n. 2433 de 15 de Julho de 1850, 
isto é, se COlTCn clle com audiencia do repre:eutantc da fazcnd~1 

nacional par::t. g:1rnu tia du direito eventual, c se foram pagos os 
impostos devidos, não cumpria a pTocuracloria fisc::t.l aquilat::t.r 
do bom ou máo direito hereclitario dos cedentes, sem infracçílo 
elas leis ele compctencia, qne firmam c extremam as jurisdieções 
administrativa e jucliciaria . 

Accrescc ontrosim r1nc, nn. hypothcse occorrida, a habili
tação era c c necessari:1, porquanto os r epresentantes legítimos 
lo fimdo Telles dn. Sil -a nã precisavam fazer certo o seu di
reito á herança, uma vez que con. ervando nelle até a pro1 ria. 
posse civil com todos os c:fteitos da natnntl, não podia esse di
r eito ser contestado senão mediante processo de alta inda
gação. 

Cumpre, portanto, q e o Sr. inspector mande fazer ef
fectiva a entrega ela quantia de 5 :138$45'7 a que a snp
plicante tem incontestavel direit o. 

Vi::lloncle elo Rio B1•a nco. 
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Aviso n. 219 do Ministerio ela :B'azenda em 27 de Junho ele 1874 

Os C'tti·ado?·es especiaes de he1'anças Jacentes e bens de clqfuntos 
poclm·ão se1· dispensados dct fiança, q~wnclo as he·mnçcts 
.fm·em de po·ucct impo?·tctncia, e não lwuve'r q~tern dellas se 
q~tei? ·ct enca?Tega?' 

IUm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex. que, attel1tos os seus fun

damentos, fica approvada a decisão dada por essa presidencia 

á consulta feita pelo conselbcli·o juiz de orphãos e ausentes da 

capital ela província, no officio, que por cópia acompanhou o de 

"V. E '. de 25 de Fevereiro ultimo n. 10, ordenanclo-llie que 

Continuasse na pratica de nomear curadores especiaes de be

l'anças jacentes ele bens de defuntos, cmquanto se achar suspenso 
0 curador geral de taes heranças, }Jrestando elles a necessaria 
fiança. 

Devo, entretanto, ponderar a V. Ex. que os referidos cura

dores especiaes poderão ser dispensados ela fiança nos termos 

do al't. 20 do Regulamento de 15 ele Junho de 1859, quando as 

ditas heranças forem de pouca importancia e não houver quem 

clellas se queira encarreg:u; com esse ouus, nomeando o jui<' em 

tal caso pess~a ele notaria abonação. 

Deus guarde :1 V. Ex.- Visconde do Rio B1·anco.- A S. Ex. 
0 Sr. presic1ente da provincj::t da Bahia. 



524 O LIVRO DAS CONVENÇÕES CONSULARES 

Aviso n. 327 do Ministerio da Fazenda de 25 de Setembro de 1874 

.Decla1·a que os dinhei1·os ele difuntos e ausentes, a?'?'ecadados 
na cidade ele Nictherohy, elevem ser ?"ecolhiclos cli1·ecta· 
mente cto theso~wo / e bem ctssim q~te a escript~wctção 

?'elativa ao pec~tlio elos esc?Ytvos e ent1·egct clcts quantias 
dessa p1·oceclencia eleve sm· feita ele accô?·do com a ci?'C1.tlct'l' 
n . 21 de 24 de Julho ultimo 

lllm. e Exm. Sr.-Rogo a V . Ex. se sirva declarar ao juiz de 
direito da 2.• vara cível da comarca-de Nictherohy, em resposta 
ao officio por elle dirigido em 6 de Agosto proximo passado {1 

respectiva collectoria, e por esta trazido ao conhecimento do 
thesouro para se resolverem os pontos duvidosos, que os di
nheiros de defuntos e ausentes arrecadados naquella cidade 
deverão ser recolhidos directamente ao thesouro, na fórma do 
Aviso do ministerio da fazenda de 31 de Março ele 1871, visto 
já não existir alli thesouraria, nem recebedoria. 

E bem assim que a escripturação relativa ao peculio de es· 
cravos, permittido pelo art. 4.0 ela Lei ele 28 de Setembro de 
1871, e que, nos termos do art. 49 do Decreto de 13 ele Noven1· 
bro de 1872, pódc ser recolhido ás estações fiscaes, em virtude 
de autorisação elo juiz de orphü:os ::.'espectivo, eleve ser feita ele 
accordo com a Circular n. 21 de 24 ele .Julho elo corrente anno, 
a qual tambem dispõe o modo por que se deve fazer a entrega 
das quantias ela mencionada procedencia. 

D eus guarde a V. Ex. - Jlisconcle elo R io Bnmoo.- A S. 
Ex. o Sr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo . 

• 
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A.viao n. 52 do l'IIinisterio da. Fazenda. em 31 de Janeiro de 1875 

1Jecla1'Ct que não podem se?' cump1·iclas po1· falta clcts j'O?·
maliclctcles q~te indicu, t1·es p1·eccttO?·ias de levantctmento 
passadas pelo juizo de 017Jhãos e ctusentes ela cidade ele 
.Macahé 

Oommunico a V m., para seu conhecimento e fins cGnvenien

tes, que as tres inclusas precatarias ele levantamentos, passadas 

Por esse juizo, um:1 ela quantia ele 925$217, a favor ele Ferreira 

& Sá, e as outras duas das quantias ele 144$856 cada. uma a 

favor de Ferreira Sá & Freitas e Sampaio l\'Iondego & C., na 

q naliclade de credores da herança jacente do finado José Car

neiro Bastos, não podem ser cumpridas por não constar que o 

rateio a que se procedeu entre os credores do dito finado hou

Vesse sido julgado por sentença elo jtüzo competente, e que a 

mesma sentença tivesse passado em julgado com intimação e 

sciencia elo curador do espolio e do fiscal ela fazenda nacio
nal. 

Deus guarde a V m.- Visconde elo Rio B?'Ctnco. - Sr. juiz 

ele orphãos e ausentes elo termo de Macahé . 

• 
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Aviso n, 183 do Ministerio da Fazenda. em 13 de Maio de 1875 

.Declm·a não se pocle1· cwnp?·i?' uma p?·ecatO?·ia, expeclicla Ct 

fa-vo?· de m·edo1·e.s ele uma ite?·ança jacente, po1· não estct?' 

sellacla, nem consta?· q•ue fossem ouviclos o agente fis· 
cal e o cw·aclo1· áce?·cct elo ?'ateio a que se p1·ocecleu 

Devolvo a Vm. a nova precataria expedida por esse juizo 

em 22 de Março ultimo, a favor de diversos credores da herança 

jacente ele Antonio Bruno da Silva, a qual nã:o p6de ainda ser 

cumprida, visto não estar scllada, nem constar clella que 

fossem ouvidos o agente fiscal e o curador aceréa do rateio a 

que se procedeu; devendo, portanto, Vm. fazer snpprir as 

faltas supra indicadas, senclo o sello r evalidado na collcctoria 

desse município. 

Deus guarde a Vm.·- Bsconcle do Rio B1·anco.- Sr. juiz 

de orphãos e ausentes do município ele Idngé. 
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AViso n. 295 do Ministerio da Fazenda em 22 de Julho de 1875 

Decla?·a que são ben.~ elo Estado os objectos ele JJ?'ctta encont?·a
dos nas escavações do ten·eno destinc6do a caixa ele ctmo?·
tiscbção e CO?'?'eio ,r;m·al 

Declaro a V. S., em resposta ao seu Officio de 12 do cor

rente mez, que deverá reclamar, como bens do Estado, a 

entrega dos objectos de prata· encontrados nas escavações a que 

se tem ;Jrocerlido no terreno da rua Primeiro de Março, para a 

construcç:lo dor; alicerces do edificio destinado 6. caixa de 

amortisa.ção e correio geral, se já não estiverem sob sua 

guarda,' e rceolhel-os á thesouraria geral do thesouro nacional, 

commnnicando a este ministerio qualquer embaraço ql~e fôr 
0Pposto á entrega delles, afim de providenciar-se pelos meios 

legaes para qne ella se faça e:ffectiva. 

Deus guarae a V. S. - Bcwão de Ootegipe.-- Sr. Dr. Anto

nio de Paulo Freiia.s. 

o 
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;M:ini~tel'io dos Negocios da Guerra . ...., Rio de Janeiro 
22 de Agosto de 1876 

.Declcwa que é ele prttclencia continua1·-se a dispenscw elo ctlis
tamento pw·ct o se1·viço elo exm·cito aos filhos ele est1·an· 
gei1·os, nascidos no B1·azil 

Remetto a V. S. a inclusa cop1a atlthentica da imme
diata e imperial Resolução de 2 elo conente, tomada sobre 
consulta da secção ele gt1erra e marinha elo conselho de estado 
de 26 de Maio ultimo, 1lela qual Sua Alteza a Princeza Im
perial Regente houve por bem, em nome do Imperador, dar 
provimento ao recurso que Luiz Jorge Roth interpoz para 
o ministerio da guerra da decisão de15sa junta, que o con- . 
siderou bem alistado para o serviço militar, afim de V. S., 
na f6rma do disposto no art. 53 do Regulamento de 27 de 
Fevereiro de 1875, a faça averbar e cumprir, depois de re
gistrada, pela junta ela parochia, a que pertence o recorrente. 

Outrosim remetto a V. S., para os devidos e:ffeitos, os 
autos do citado recurso. 

Deus guarde a V . S.- D·ttq~te de Caxias. - Sr. presidente 

da junta revisora ela Côrte. 
Imperial resolução a que se refere o aviso supra. 
Senhora.- Em obediencia ao que V. A. Imperial houve 

por bem ordenar em Aviso ele 20 elo corrente mez, expedido 
pelo ministerio da guerra, a secção de guerra e marinha do 
conselho de Estado vem reEpeitosamente consultar com o 
seu parecer sobre o recurso interposto por Luiz Jorge Roth 
da decisão da junta revisora da Côrte, que o alistou para 
o serviço militar. , 

Da petição a fi. 2, vê-se que o supplicante allegou para 
ser isento do serviço militar, a qualidade ele estrangeiro, e 
para proval-a juntou a certidão em publica f6rma a fi. 3, 
passada pelo consul do Imperio da Allemanha em 9 de Julho 
de 1875. 
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Nesta certidão declara o consul que Ludus GeoTg é filho 
legitimo de J oban Christian Roth, natura-l de Olclembtu·o-

<=>> 
com 19 annos ele idade, e que legitimou-se como subdito 
allemão naquelle consulado, onde se acha matriculado sob 
11. 68. 

A junta revisora indeferÜL a reclamação segundo consta 
do despacho a fi. 3 v., que é do theor seguinte: 

" Indeferido, pois filhos ele estrangeiros, menores de 21 

ann.os, nascidos no Brazil, são cidadãos brazileiros por força 
da Constituição, e não podendo perder essa qualidade senão 
restrictamente nos t ermos da mesma Constituição, devendo, 

. portanto, ser alistado para o serviço elas armas, conforme 
os Avisos ns. 141 de 28 de Março ele 1865, ele 31 de Dezembro 

ele 18~8, e 291 de 11 ele Agosto ele 18'73, 24 de Setembro 
de 1874 e 4 de Outubro de 1875. " 

Deste despacho recorreu o supplicante para o miriisterio 
a·a guerra, juntando ao seu requerimento o certificado original 
de que fôra extrahida a publica f6rma apresentada anterior
mente á junta revisora para provar a sna nacionalidade al
lemã. 

·'J.'ratando-se de diversos recursos, dos quaes um fôra in
terposto por Luiz Rossi Junior, que para ser isento do ser· 
viço militar, allegou e provou com uma certidão passada 

pelo respectivo constllado, ser snbdito italiano, a secção de 
.g.uerra e marinha, em Consulta de 7 de Fevereiro deste anuo, 
exprimiu-se, a respeito de~te recurso, nos seguintes termos: 

" O de Luiz Rossi Junior basea-se na certidão do con
·Sulado italiano, onde se acha inscripto como subdito desta 
nacionalidade, mas é certo que por ter nascido no Brazil, 
e aqui residir, a Constituição o declara cidadão brazileiro, 
não constando ter elle abaudomido ou perdido legalmente 
esta qualidade. Parece que o recorrente julga-se subdito italiano 

exclusivamente, apezar elo sea nascimento no Impel'io, porque 
c. c.- 34 
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seu pai era, ou é ainda cbquella nacion::tliclade, c 'll: le't. i'es~ 
})ectiva considera os filhos elo mesmo modo, ainda que na:>

cidos em paiz e:;;trangeiro. 
" V em clahi o contlicto entre ella e a do · Brazil sobre 

a competente applicação, mas a secção não duvidaria opin::t1" 
em favor da ultima, se estivesse convencida de qne deixárin~ 
ele huver reclamações cliplomaticas embaraçosas para o g(f<
verno imperial, mzão esta que na Fmnça fez dar de mio a 
um pro:jecto de lei apresentado ao conselho ·de estado cont
signanclo a obrigação do . :;crviço milit::tr aos nascidos ele pai 
estrangeiro como refere Dalloz, Yidc 01·g. n!il. n. 217. 

11 E' verdade que a França segnc principio contrarí6 aó 
da nossa lei, mas isto não desfaz :1 importancia chs tlif-li~ 

culdades internacionaes no assumpto ele que se trata. 
"' Assim, acred.ita a secção que será prudente acloptat ·o· 

mü:ristcrio da guerra a jurisprndencia ele attencler n.o recurSO 
dos alistados, que reclamarem ser excluídos elo rccrntame.uto 
}Jclo motivo c nas condições de Rossi Junior, emquanto não fôr· · 
liquidada definitivamente esta questão ele direito internacional: 

" Vossa Magestade Imperial resolvm:!t o· ·qne em sua sa·· 
bedol'ia houver por melhor ". 

Tendo-se Sua JY!agestade o Imperacloi· conformado coro o· 
·- pa:teeDr exarado nesta consulta~ por imperial Tesolução ele 10 

de M:a1·ço de 1876, persuade-se a secção que o suppfican1ie 
está no caso ele obter provimento. 

Vossa Alteza Imperial resolver:1 o que fên• inais acertada. 
Sala das conferencias da sccç:i:o da guerra c marinha do 

conselho ele estado em 2G do Maio de 1876.- Vis<.;onde de 
Abaeté.- Visconde ele .Mit?'itiba.- Visconde ele Ga?'ctvellas. 

ltESOLUÇÂO 

Como pa1'ece.- Paço ela cidade do Rio de Janeiro, 2 de 
Agosto de 1876.-Princeza Imperial Regente.- IJuqtte i:le 
Oaxias. 
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A viso n. 508 do Ministerio da Fazenda em 28 de Novembro de 1877 

Recommenda ct fiel obsm·vancia da Circula?' ?o. 322 de 27 
de Ovtub-1·o de 1850 sob1·e Cl1;1·ecaclctção elos ,bens de de
funtos e ansentes · 

Illm. e Exm. Sr. - Rogo a V. Ex. se digne ele recommen

dar aos juizes ele ausentes c1:1 Côrte e província elo R io ele 

Janeiro a fiel observancia da Circular n. 322 ele 27 de Outubro 

. ele 1859, declarando extJ~·essnmente nas respectivas g uia::. se 

o di11beiro recolhi elo é s6mentc parte ou a totalidade da herança, 

c bem assim que façam acompanhar as guias que se remctte

rem ao tbesouro JJ acional com o saldo a competente conta cor

rente organi s~da ele conformidade com o modelo anne:x:o á 
citada 'cirmtlar. 

Deus guarde a V . Ex.-Bc!1'âo ele Ooter;ipe.- A S. Ex. 

o Sr. Francisco Janm.rio da Gama Cerqueira .. 

• 
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Aviso n. 315 do Ministerio da Fazenda em 30 de Novembro de 1877 

.Estctbelece 1'e[J?'Cts com ?'q{e1·encia á convenção cons1Glct1' ent1·e 
o B1·azil e P o?'tltgal 

111m. e Exm. Sr.- Na conformidade elo A viso elo minis
teria dos Nego cios Estrangeiros de 26 elo corrente sob n. 25 
declaro a V. Ex. que elevem ser observadas as seguintes regras 
com referencia á Convenção Consular ele 25 de Fevereiro 
de 1876 : 

1.• lia vendo duvida a r espeito da nacionalidade do pae fal
leciclo, ao juiz compete nomear t utor, ainda quando haja peti
ção do agente consular fundada em presumpções . A questão ele 
nacionalidade é preliminar, e exige prova perfeita. 

2. • Se a nomeação ele tntor já es·Lá feita, não a pó ele invali
dar o pedido SLLperveniente do agente consular. Se este ele
mora-se em requerer, a si o impute. 

3." Cumpre não confundir o estado civil tempo1·a?·io doS 
menores filhos de estrangeiros nascidos no Brazil, com a naciona
lidade pm·manente delles. A Lei de 10 ele Setembro ele 1860, 

que permittiu a applicação elo estado civil elo pae aos menores 
em taes condições, deve ser observada em relação aos menores 
filhos de portuguez, por força do art. 18 da convenção con
:;ular. 

4." Ao poder judiciario falta competeucia para restringir, 
ampliar, declarar ou modificar por qualquer fórma o que se 
acha solemnemente P-stipulaclo por ajustes internacionaes; de
vendo as duvidas occurrentes ser trazidas ao governo imperial. 

O que V. Ex. fará c0nst ar aos j1lizes e tribunaes dessa 
província, lembrando-lhes a conveniencia de se evitar conflictos 
e reclamações internacionaes. 

Deus guarde a V. E x.- J!1rcmcisoo J ctnua?·io ela Gamct 
Oe1·q~teira.- Sr. presidente da província ele ... 

• 
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Aviso n. 393 do Ministerio da Fazenda em 2 de Julho de 1878 

Os collecto?·es não tem di?·eito a custas pelct et?'?'ecaclctção elas 
he?·anças jacentes mas sim ct p?·ocentagens 

Oommunico a Vm. que nrio p6de ser cumprida a preca

taria em que esse juizo pede a entrega da quantia de 92$269 

ao collector das renclas ge'l:aes desse município João Sabino 

Antonio Damasceno proveniente ele custas ele que é credor 

no inventario elos be11s pertencentes á herança jacente de José 

ela Motta, visto que os collectores não têm direito a custas 

pela arrecadação de taes heranças e sim a porcentagem nos 

termos do regulamento annexo ao Decreto n. 2433 de l 5 de 

.T u.nho , de 1859, porque servem de procuradores da fazenda 

nar.ional. 

Convem entretanto que Vm. informe se a quantia ele que 

se trata, provem realmente de custas, e qual a razão, ou se ele 

porcentagens devidas na fôrma do citado regulamento. 

Dom~ guarde a V m.- Gaspcw da Silvei?'ct JJict?'tins.- Sr. 

juiz de orphãos e ausentes da cidade de Magé . 

• 



53! O LIVRO DAS CONVENÇÕES CONSULA RES 

Aviso n. 524 do Ministerio da Fazenda em 14 de A.gosto de 1878 

A et?Tecctdaçtto dos bens emistentes j'ó,·ct do dist1·icto em que 
em domicilac"to o defunto ou cw:,;ente, só deve e_tf'ectucw-se 
m eclümte p1·ecctto1·ia elo fui~o o competente 

Communicanclo·.me o juizo ela 1." vara ele orphãos desta 
Cô.r te, em Officio ele 2 1 ele Março ultimo, ter V m. rna.ncl::t.clo 
arrecadar pelo respectivo curador t itulas c valores qnc aqu i 
existiam pertencentes ::to espolio ele Antonio Lopes Coeil10 
ele Souza Da~tos, fn.lleciclo ctb intestctto nesse termo, declaro a 
V rn. qu inegt1larmente procedeu, á vista do disposto no art. 30 

elo Regl11amcnto n. 2433 ele 15 ele .Junho de 1859, o qual 
exige · para isso expccliçí1o ele prccatori ~t ::t alguma elas varas 
desta Côrte, cumprindo que por sua vez pxtranhc ao dito CL1-
raclor o procedimento que teve nesse negocio . 

Outrosim, recommenclo-lhe que faça recolher, sem ücmora, 
aos cofres pnhlicos, na :fórma elo n.rt;. !'38 , 2 ." par te, elo ci
tado regul amento todo o cli..nbeiro, objectos ele ouro e prata, etc., 
pertencentes ao espolio ele que se trata, sendo para esse fim 
intimado o referido curador, sob as venas comminaelas no 
art. 1!3 ela Lei ·n. 514 ele 28 ele Ontubro ele 1848, outras 
disposições em vigor; ficando V m. na intellig ... ncia ele que aos 
empregados elo juizo ele ausentes desta Côrtc competem a por
centagem e· mais vantagens sobre os valores que aqui exis
tiam, embora tenham sido _tran:>po~·taclos para esse termo. 

Deus gn:trcle a V m .-·- Gctsp~w tZa Siloeint llfw·.tins.-- Sr. 

iuiz de ausentes do termo da Parahyba do Sul. 
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~Viso. n. 525 do Ministerio da Fazenda e~ 14 ele Agosto de 1878 

:Decla?'a t?·atanclo ele uma w ·?·ecada_pão de bens e:lJi,çtentes 
-nesta; Gth·te, pe?·tencentes ao esp olio de individ1t0 · f al
%ecido ah intcstato nct Pamhyba do S ttl, onde e?·ct do 
micilictdo, q~u~ aos emp?·er;ados do j-uizo que arrecadott 
ctqui esses bens compete a JJ?'I'Jcentar;en e mctis vctntagens 

fllm. c Exm Sr. - Declaro a V . Ex. em resposta ao seu 
·Üflic:ío de 21 de Março ultimo, que regularmente procedeu man
dan<lo fazer a avaliação dos bens existentes nesta Côrté ·e que 
aiud.a pucl,eram ser cnconÚaclos, pertencentes a.o espolio de 
.1\t-rtoqlo I-<opes Coelho de Souza Bastos, fallecido ab -i1~testato 
tlo termo dn. Parahyba elo Sul, prov.incia do Rio de Janeiro, 

· .::\firn. de acautelar os ditos bens, até que pelo juizo do lugar . 
do 4omicilio daquelle :finado seja deprecada a entrega l.egal 
~~ . . 
'~e:,.! e.~: . 

Q uanto ú irreglllariclacle que commetteu o juiz do dito 
·t-ermo manc1an.clo pelo respectivo curaclo1· arrecadar títulos e 
iV"<llores muito- importantes que aqui existi!lm., pertencentes ao 
il"efel'ido: espolio, deve dirigir para isso precatoria a qualquer 
elas v aras cleRta Côrte, como exige o art. 30 elo regulamento 
{l.lln.e:xo ao Decreto n. 2433 ele 15 de Junho ele 18159, nesta, data 
oiilclo ao mesmo juizo, extr::mhanclo o ;ou procedimento, e or 
clet:ando-lhc que por sua vez extranhe o do referido curador e 
intime para, na f6rma do art. 38, 2.• parte do citado regula
lnoutq, recolher ::tos cofros pnblicos todo o dinheiro, objectos 
de cnu·o c prata, etc., por ellc arrecadados, sob as penas commi
lJ.aclas no art. ,1 3 ela Lei n. 514 de 28 de Outnbro de lS ,~S e 
·Otttras c1isposiç.õcs em vigor. 

, .. Ontrcis.im, declaro ao referido juizo que aos empregados do 
Jmzo de ansenter; desta Côrbe competem a porcentagem e mais 

· :vant.:'l.gens sobre os valores que aqui !;!e achavam, embora tenham 
.sido. transportados para. aqt~elle município. · 

IDc11s guarde a V. Ex. - Gaspa1· ela. Si?veint Mcwtin&..- A 

'8· -~li:.: 'O S1·. juiz d.e orpMos e ausentes da 1." vara da Ü.ÔI'~, 
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Aviso ·n. 43 do Ministerio da Fazenda em 27 de Janeiro de 1879 

A p1·ocentagem pela ct?·recaélação de hm·anças e bens ele 
defuntos e ausentes eleve se?' deduziclct do p1·oducto li
quido de todos os onus e. deviclcts ele que . se achem 
sobr·eca?Tegaclos 

Illm. e Exm. Sr. - Communico a V. Ex. em resposta a seu 

Aviso de 11 de Dez.embro ultimo que nenhuma disposição 

existe a respeito do aswmpto de que trata o incluso o:ffi.cio da 

presielencia da província do Rio ele Janeiro de 5 do mesmo 

mez senão a Ordem n. 93 de 3 de Ahril ele 1872. 

Por essa ordem que 6 sem duvida explicativa elo art. 82 elo 

Reg. n. 2433 ele l 5 cl~ .Junho ele 1859 declarou-se que a lJor

centagem a que se refere o mesmo artigo eleve ser deeluzicla uni

camente elo proclt1cto liquido das heranças de bens de defuntos 

e ausentes, depois de· desembaraçadas elos onus e divicl~,ts ele 

que porventura. estejam sobrecarreg::tclas. 

Deus guarde a V. Ex.- Gaspa1· da Silveim Jl[a?·ti'!ls.-A . S. 
Ex. o Sr. Lafayette Roclr~gues Pereim. 
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A Viso n. 61 do Ministerio da Fazenda em 5 de Fevereiro de 1879 

Sob1·e C6 lJ?'O oenta,qem do a1·t. 82 elo Beg·ulamento n . 24;i3 

ele 15 ele Jimlw de 1859 
I 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao Oflicio de 5 de Dezembro 
do anuo findo acerca da porcentagem de que trata o art. 82 

do Regulamento annexo ao Decreto n. 2433 de 15 de Junho 

ele 185 9 transmitti a V. Ex. cópia do A viso elo ministerio elos 

negocias ela fazenda ele 27 de Dezembro ultimo ( *) declarando 

que sobre o assumpto deve ser observada a Ordem explicativa 

n. 93 de 3 de Abril ele 1872. 

Deus guarde a V. Ex.- Laj'ayette Rocl1·igues Pe?·ei?·a.-Sr. 

presidénte da provineia elo Rio de Janeiro. 

ex·) Ha. equivoco nestu r efereuciu ela elntft ; eleve ser 27 elo mez 
Ultimo e não ele D er.embro. O Aviso é o que fica transcTipto na pagina 
anterior . 

o 
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Aviso n. 64 do Ministerio da Fazenda em 6 de Fevereiro de 1879 

8ob1·e a ent1·e,qa ele bens ele Cbusentes 

Oommunico o V m. que para sei: attendida a requisição feita 

em :;cu O:fficio ele 14 ele ÜL1tL1bro de 1878 de sct· entregne a D . 

Joanna Alves ele Jesus a quantia ele 271$6 74 recolhida ao the

souro pelo collcctor das rendas geraos desse município e perten

cente ao ausente Joi:i:o Gualberto é preciso que Vm. declare se 

foi feita a cxig·encia constante elo art. 62 elo Regulamento ele 

15 ele Jnnho de 1859 e que a herdeira prove ter pago o sello 

proporcional ela herança. ( *) 

Deus guarde a V m. ;.L Gcb?pet?' da Silvein~ JJ!fcb?'tins.- Sr. 

jniz municipal e ele orphãos da PaTahyba elo Sul. 

( ·::·) O seJ!o proporclon.al dos tln iuliõcs hcrcditacios foi pelo art. 19 
n. l i cb Lei n . 150'7 ele 28 el e ScLcmlJro rl c l 8G7 fLmdluo no imposto de 
transm issilo le propricd:tclc. Em vir l.ildc do disposto nesse rtrtigo o PoGlcr 
exccuLi v o cxpctl iu o:· Hcg~ . r lc 17 de Abril ele 1SG9, c fJ1 cl c ~Irtrço ele 1874. 

Nos regulamcntm; sohl'e sci lo po~icriores Ct cs a lei fiearu:o_u dcll c 
isen tos os netos qnc houvessem pago o i mpo~t.o ue Lrnnsmissão ele pro· 
pricclade. 

Assim o aviGo supra só poderia versar solJ rc hypo t.hcsc de heranÇfl 
!Lnterior ás disposições mencionadas. 
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Aviso n. 224 .do Ministerío da Fa~enda em 23 de Abril de 1879 

Sob1·e o anclwnento de cw·tcts 1'ogato1·icr,s expeéUclas pcwa o 
R eino de Po?·~tt,c;a l _ 

Illm. Ex. Sr.- Tenho a h.onra de accusar o recebimento do 
aviso quo V. E x. se ·erviu dirigir-me em 15 do corrente com a 
cópia de nma nota da legação imperial em Lisboa, acerca das 
causas da demora do anchmento elas rogatori::Ls daqui expe
didas para aquelle reino. 

Como V . Ex. sabe e eoneta elas publicações elo .Dicwio O.fJi
cial, este ministcrio já tem dado pela sua parte as necessarias 
providencias sobre o assumpto. 

É assim que, em 4 de Maio do anuo passado, recommenclou 
que nas rogatorias fosse sempre indicada a. resiclencia elos que 
tiverem, el e ser citados. 

Para mn.ior facilicla.cle, e segurança, em 2 de J nlho recom
lllenclou-se que ::ts roo·atorias clirio·iêl:1s :í.s autorichdes estrangeiras :f b b 

.. ossem encaminhadas por intermedio desta secretaria de Estado, 
afim de seguirem por via c1iplomatica. 

Em 9 .J alho se fez sentir a conveniencia de constituírem 
procuradores em Lisboa os interessados no andamento das roga
terias. 

E em 14 de Novembro seguinte chamou-se a ·attenção dos 
juizes }Jara as disposições elo novo Codigo Civil Portugnez sobre 
as fonnalicbdes das rog:1torias. Nes tas circumstancias devem as 
}Jartl.lr> im1;> ntar a si proprias qualquer retardamento, quo nã:o 
teD.ham procmaclo evitar. · 
. EnLroLauto, para que aimln. uma vez ftqt1em prevenidos os 
Jnterossnclos, jnlguoi conveniente mandar dar pub'liciclade não só 
ao J)l'esente aviso, que recapitule~ as medidas acloptac1as, mas 
t~mbem ao ele V. Ex. e a cópia ela citad a nota da legação ele 
Lisboa. 

Prevaleço-me do ens,ejo para renovar a V. Ex. os protestos 
de minha alta estima e mui distincta consicleração.-Lcifayette 
ll,ocl?·igues Pe1·eim- A S. Ex. o Sr. conselheiro João Lins 
Vieira Cansanção ele Sinimbú. 
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A viso n. 296 do Ministerio da. Fazenda. em 24 de :Maio de 1879 

Estãu isentas ele sello jimo as ?·ogato?·ias comprehencliclas no 
cwt. 15, § 5.0 elo .Dem·eto n. 4505 de 9 ele Ab?•il de 1870 

( 

llim. e Exm. Sr.- Com referencia ao Officio dessa presi-

dencia de 21 de Dezembro do anno findo acerca das rogatorias 

. expedidas pelo juiz municipal e ele orphãos do termo de Iguassú 

para, em Lisboa, ser intimado o conde ele Aljezur, declaro a 

V. Ex., de accordo com os avisos juntos por c6pia, elos minis

terias da fazenda e ela agricultura, commercio e obras publicas, 

de 18 de Março e 20 do corrente, que as referidas rogatorias, 

achando-se comprehençlidas no art. 15, § 5.0 do Decreto n. 4505 

de 9 de Abril de 1870, estão isentas elo sello fixo, e devem 

ser cumpridas: o que V. E x. communicaríi. tanto áquelle juiz 

como ao agente consular de PortL1gal na mencionada loca

lidade. 

Deus guarde a V. Ex.- Lajctyette .Rodrigues Pe?·ei?'Ct.

Ao Sr. presidente da província flo Rio ele .Janeiro . 

• 
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Aviso n . 317 do Ministerio da Fazenda em 5 de Junho de 1879 

Sob?·e a ant?'egct de bens pm·tencentes a he1:anças de ausentes 
emqttanto estive1·em litigioscts ou j_Je1idm·em de ?·ec·u?·sos 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, 1)residente do tribunal 

do thesouro nacional, recommenda aos Srs. inspectores das 

thesourarias ele fazenda a fiel observancia, na parte que lhes 

toca, do Aviso Circular do ministerio da justiça ele 21 de 

Janeiro de 1863, abaixo transcripto, cleclaranclo sob que con

dições se elevem entregar bens pertenci:mtes á herança de au

sentes, emquanto estiverem litigiosos ou penderem de recursos . 

.Affonso Celso ele Assis Figuei1·eào . 

• 

. _, 

._, 
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Aviso n. 323 do Ministerio da Justiça. em 10 de Junho de 1879 

.Devem as 1·ogatoriw; '·'1)edidas pm·a o estt·angairo 88'1' Zega
lisaclas pelos agcnies coÍlsulares 

Illm. e Ex. Sr.- Satisfazendo a~ que solicitou o ministcrio ' 

dos negocio estrangeiro' em A vi o de ~ do corrente, recom· 

menclo a V. F:x. que providencie afim de que ejam sempre 

lcgalisa las pelos respectivos ngentc~ consulares quaesquer roga· 

1.orias cxpctlillas pelos tribunac. c juize ele. sa província aos 

do paizcs c trangeiros. 

Deus guarde a V . Ex.--Lc1(ayette Bod1·i,q1.1es Pm·ei?·a.-- Ao 

::lr. presidente da provincia de .. . 

M1ttatis mutanclis aos juizes da. Oúl'te. 

--+--
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Aviso n. 491 do Ministerio da Fazenda em 16 de Setembro de 1879 

Os dinhei?·os ?'ecolhiclos á ?'ecebedo?·ict do .Rio de Jcmei?'O 
pelo cw·ado?' gm·al de hemnças jacentes devem sm· 
acom:pcmlwdos de conter. co?Tente 

• 
111m. e Exm. Sr.- Tendo sido rcmettidas ao thesouro na

cional vinte guias relativas a dinheiros recolhidos 5. rece

becloria elo. R io ele Janeiro })elo curador geral elas !1eranç:ls 

jacentes afim de serem devidamente cscriptnradas as respe

ctivas importancias, e não L~vendo acomp:mhado a ess~s guias 

as competentes contas correntes, conforme exige a Circular 

JJ . 332 ele 27 ele Outubro de 1850 e os avisos expedidos ao 

lUÍnisterio a cargo de V . Ex. em I O de J unho e 24 de J ulho 

ele 1878, assim o communico a V . Ex. rogando-lhe se digne 

dar as neccssarias ordens para que sejam cumpridos os refe~ 
ridos avisos. 

Deus guarde a V. Ex.--Aftonso Celso ele Assis Fig~tei? ·eclo . 

- A S. Ex. o Sr. Lafaycttc Rodrigues Pereira. 
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Aviso n. 565 do Ministerio da Fazenda em 21 de Outubro de 18'19 

Não elevem se1· considm·aclos ]J?'t;SC1'iptos dinhei1·os e vctlo1·es 
recolhidos aos co.fres publicas como pertencentes a cle
jitntos e ctusentes emqttanto jô?' p1·ovavet a eroistencia 
ele m·eclo1·es pa1·a qttem não CO?'?'e ct p1·esm·ipção 

Affonso Celso de Assis Figueiredo, presidente elo tribunal 
do thesonro nacioual, declara n.o Sr. inspector ela thesour~l'Ía 

ele fazenda da província ela, Parahyba, clu accorclo c::>m o 
aviso expeclido nesta cl:tta ao 1." escriptmario elo thesouro 
em commissão na mesma thesonraria, que não só deve ser 
mantida, sem alteração, a escripturação nella existente á res· 
peito elos dinheiros e valores ahi recolhidos, como pertencentes 
a defuntos e ausentes ; mas tambem que não é opportuno, 
por falta elas provas ind ispel!lsaveis, considerar-se prescri}Jta 

a quantia ele 15:996$832, por ser muito possível a existencia 
ele credores, para quem não corre a preseripção, como silo 
os menores, os clementes e outros que seriam por esse modo 
injusta e irregularmente prejtldicaclos em seu direito. 

Affonso Celso ele Assis Figuei1·eclo . 

• 
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A viso n. 570 do Ministerio da Fazenda em, 24 de Outubro de 1879 

P o?· não ?'eciprocidacle não são ereeq~tiveis no Bntzil as sen
tenças pro/e?·iclas em Pu1·tugal 

llim. Sr.- Em rqsposta ao Officio de 17 do corrgnte declaro 

a V. S. que a respeito de execução de sentenças nã;o ha recipro

cidade e;ntre Portugal e o Brazil e, portanto, não são exequi

veis nos tribunaes e juizos do Imperio as sentenÇ<lS portuguezas; 

subsistindo, quanto ás cartas rogatorias para citação, a pratica 

antiga que não foi modificada pelo Decreto n. 6982 de 27 

de Julho do anno passado . 

Deus guarde a V. S.-Lajayette Rod?·ig~tes Pereü·a . ._Ao 

Sr. juiz de direito da provedoria da Côrte. 

() 
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Aviso n. 589 do Ministerio da Fazenda em 5 de Nove:tnbro de 1879 

Não tem applicação ás cw·tu..~ 9'v!Je<tu1'icts, sem qtfeito exe• 

c?.ttivo, ct disposição elo Dec9·eto n. 698:2 de 2'7 de Jitl!w 

de 1878 

Communico a V . S. para o fazer constar á recebedori~ 

elo Rio ele Janeiro, que por despacho de 29 elo mez proximo 
fin c1o, resolvi que fosse alli aceita a guia passada a 4 ele Setem· 
bro ultimo pelo con·ector el a caixa ele amortisação para o 
p agamento do imposto ele transmissão de 20 apol.ices ela 
divida publ ica de 1:000$000 cada nm:.t, legadas em usufructo 

a Manoel Martins de Castro ]JOr sen Ü'mão F rancisco Mar· 
t ius ele Castro, conforme const ::. ela c:uta rogatoria dirigida ~ 
inspectoria da mesma; caixa pelo juizo de direito da 1. • vara 
cível da cidade do Porto, Reino de Portugal, por isso que 
o Decreto n . 6982 de 27 ele Julho ele 187B, que t rata exclnsi· 

vamente do moclo de dar cumprimento ás sentenças dos tr.ib tt .. 
naes estrangeiros, exequiveis no Imperio, não é applicavel a um8t 
simples carta rogatoria sem e:ffcito algum executivo e que tem 
por fim s6mente obter uma cliligencia administra ti v a, e sendo 

como foi expedida á caixa ele amortisação não podia ser, como 
pretende a recebedoria, sujeita ao cumpra-se de autoridacl~ 

alguma judicial, não procedendo a impugnação ela mesrn$ 
recebecloria de não mencionar a guia a quem ficava pm'tencendo 
a mesma propriedade das apolices, por haver o corrector nà 
fim da referida guia declarado o herdeiro a quem ella cabia, O< 

finalmente porque o regulamento que prescreve a cobrança doS 
juros pela m6ra 110 pagamento do imposto de transmissão 
causa mo9·tis, salva o casa ele estar 11;1arcado maior prazo para 
o cumprimento elo testamento ou ele ter havic1o prorogação, 13 

sobre este ponto no assumpto, em questão, regulam as leiS 
portuguczas. 

Dells guarde a V. S.- Atf'onso Celso de Assis .Fig~wü·eda• 
- Si'. conselheiro clirector geml interino das rendas publicajj' 
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Resolução de Consulta do Conselho de Estado de 6 de 
Deze:ç;tbro de 1879 

547 

Dá p1·ovimento ao ?'eét~? ·so do despacho elo ministcwio clct 
j'ctzenclct negando p?·ovimento aos p1·ecato?·ios expeclidqs 
p elo ft~izo ele a~wentes pa1·a pctgamento ele p1·ocenta,qens 

!} contadas em, autos de cm·ematação ele bens ele clqfuntos 
e ausentes ct (';CW[IO do ex-cu?'Ctclm· elas heranças jacentes 
João Berna?·clo N og·toei?·a da Silclct 

Senhor.- Thomaz ·da Costa Rabello recorre para V. M. I. em 
conselho de Estado elo despacho pelo qnal o ministerio da fa
zenda negou provimeote aos precatorios pelo juiz de ausentes 
expedidos ao tbesouro nacional para pagamento ele porcen
tagens, que lhe foram contaclas e a outros funccionarios do 
mesmo juizo em autos de arrecaclação de bens de defuntos 
e au.sentes a cargo do ex-curador das heranças jaeentes, João 
Bemardo Nogueira da Silva. 

A decisão do ministerio ela fazenda assentou no parecer 
do Dr. procurador fiscal, que, zeloso pelos interesses ela fa
zericla nacional, impugnou o pagamento deprecado sob fun
damentos ·de estarem desfaleada por delai)idaç.ões do ex-cu

rador as heranças, a que se referem as porcentagens, e não 
se deverem estas senão elo liquiclo dos bens sequestrados ao 
fnnccionario alcançado mediante rateio entre as ditas hentnças. 

No entender da clirectoria geral do contencioso não está 
0 thesouro nacional obrigado a pagar clespezas de taes' a:r
recada,ções além do liquido recolhido a seus cofres e como 
llo caso presente foram os bens, que se arrecadaram, des
bâratados nas mãos do ex-curador, pelo producto elos que 
a es'te se tomaram, bastem ou não, se devem pagar as por
centagens e fazerem-se os quinhões dos herdeiros, entrando 
todos em rateio, seja qual fôr o titulo com que se apresentem. 

O recorrente contesta ele frente a procedencia destes fun
damentos e sua argumontaçfLo, constante das allegações of
ferecidas a V. M. I. apoia-se, no conceito da secção, em })rin· 
ci~io~ verdadeiros. 
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O curador geral clns hern.nç:to;:; jn.centes 6 um preposto ela 
fazenda nacional, a qLlem por força elos regulamentos :fiscaes 
são entregues os bens ele clefLmtos e ausente para os fins 
ela mais lata administração, guarda e liquidação, sendo elle 
quem começa pÔr arrccaclal-os c depois de recebei-os, con
servai-os e liquiclal-os, acaba por entregar nos cofres publicos 
o dinheiro existente c o producto elos .bens e e:ffeitos arre
cadados. A fazenda nacional o constitue para os actos ela 
administração e liquiclaçü:o na qualidade de representante elas 
heranças e como tal o impõe aos particulares e torna aceito 
por todas as autoridades judiciaria e administrativas, em 
virtude do caracter publico, que lhe tem dado de agente seu 
e de tal confiança que pratica todos os actos autori.saclos 
no art. 19 do Decreto n. 2433 de 15 ele Junho ele 1859. 

Responsaveis para com a fazenda nacional os curadores geraes 
das heranças jacentes dão as garantias, com que o fisco julga 
prevenir-se e por seus bens havidos e por haver tem ele 
inclemnisar os descaminhos c prejLLizos, a que dêm causa. Os 
encargos e ob.rigações de taes funccionarios, assim como sua 
l'espoasabiliclade e penalidade em que incol'rem são definidas 
em lei. 

E' a fazenda nacional, não são os interessados nas he· 
ranças jacentes, que os propõe para os e.ffeitos determinados, 
como depositarias de sua confiança. 

E' tambern a fazenda nacional quem exige e recebe a 
indemnisação dos valores extraviados, que são reputados 
em poder della, desde que os recebe por virtude de lei urn 
seu preposto para tanto. devidamente autorisado. O poder 
de obrigar a entregar a alguem quaesquer valores envolve por 
parte da aclrninistração publica a responsabilidade por esses 
valores emquanto nas mãos, que por determinação della os 
r eceberam. 

Os curadores geraes recebem por parte da fazenda nacional 
dinheiro, títulos e mais valores elas heranças jacentes: é, pois, 
á fazenda nacional que os interessaclos têm de pedir o que 
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})Ol' determinação della foi entregue ao seu agente, salvo á 
mesma fazenda o direito ele haver deste o equivalente dos , 
extravios e clelapidações. Os interessados nas heranças, assim 
como os officios do juizo, não confiaram, não aceitaram, nem 
deixando de aceitar, reconheceram, como lhes cumpria, 0 

agente e depoRitario da confiança do thesom:o. A responsabi
lid'ade deste 6 para com o thesouro, que por seu t urno a toma 
para com t odos os interessados por qualquer f6rma nas heran
ças arrecacladas, cujos valores se devem reputar sob a guarda 
elo fisco, desde que por sua autoridade os recebeu um seu pre
posto, revestido do caracter publico para legalmente clelles 

' tomar posse. Esta responsabilidade resulta clara e positivamente 
ela letra do art . 84 elo citaclo Decreto de 15 de J unho de 1859. 

Nos termos expostos entende a secção que é inteiramente 
fundado o parecer elo conselheiro director geral ela contabili
dade concebido nos seguintes termos : Ao thesouro tem sido 
recolhidas diversas qLmntias, pr0ducto dos bens sequestrados 
a João Bernardo Nogueira da Silva, que exerceu o lngar de . 
curador geral das heranças jacentes. 

Funccionava este empregado por parte d.o thesouro, que 
consequentemente terá de satisfazer aos interessados todas as 
importancias arrecadadas pelo ex-curador, quér fossem ellas ou 
não recolhidas aos cofres .publicos. 

E assim, os seus beií.s estão com os dos outros respons~veis 
á fazenda ( art. 79, § 6 do Regulamento de 15 de J unho de 
1857 ) adstrictos ao pagamento dos prejuízos, que p6de causar. 

Nada de positivo se sabe ainda. ftcerca de taes prejuízos, 
por isso que os escrivães, e entre elles o que requer agora 
custas, não fizeram a escripturação, para orgauisação da qual 
t eve o thesouro de enviar ao juizo dous dos seus empregados, 

Semelhante trabalho, pelo estado em que o deixaram,· não 
pôde ainda ser concluido. 

E' nessas condições, quanclo aincla está para liquidar tão im
portante negocio, que se apresentam os inclusos precato rios para 
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o pagamento de 8:029$234, ele custas que se dizem devidas 
:J differentes empregados do juizo. 

Do que se v& dos papeis, parece que, apesar de se mencio
narem as arrecadações dos bens de Domingos dos Sant0s R ocha 
e D. Candida Luiza de Filgueiras, os salarios, cuja impor t::m- c 

cia se deseja levantar, são contaclos tambem de outros autos. 
Do modo, porém, porque está feita a rcquisiçi"io é impossí

vel saber-se si ele todos esses autos se devem realmente custas , 
isto é, se as an ecadações produziram quantia sutliciente pa.ra 
pagal-as. 

Seria, pois, para desejar-se que se guardasse o cumprimento 
dos precatarias para depois ela escripturaçH:o que se está :F.a- " 
zendo; porém, si se entender que se deve mais 1)romptamente 
attencler á requisição cló juiz de ausentes, haver:.í necessidade 
de irem ao tbesouro os actos, que serviram de base á reclama_ 
9ão dos 8 :029$234. 

A exigencia que se fizer dos actos fundnr-se-ha não s6 no 
art. 60 do Regulamento citaclo de 15 de Junho de 1859, mas 
tambem nos muitos autos que existem, não tendo sido jamais 
vedado ao thesouro examinar os de aueentcs, os tle contas tes
tamentarias e quacsquer outro/:! em que tenha interesse. 

E como se acabou ele ver, no caso presente tem elle o maior 
interesse no exame, porquanto convem-lhe velar sobre os bens 
sequestrados, que respondem pelos desfalques do ex-curador. 

Concordan.r1o com es te parecer, pensa a secção que se deve 
dar provimento ao recurso para o fim ele, reconhecido o direito 
do reclamante, proceder-se na fórma indicada pela directoria 
geral de contabilidade. 

V. lVI. I. mandará o que achar em sna alta sabedoria. 
Sala das conferencias, em 28 ele Agosto de 1879.--Paulino 

'José Soares de Sou~xt.·- TTisconcle do B om Retü·o.- Jm·onym6 
José Teixeira Jitnio1·. 

Como parece.- Paço, 6 de Dezembro de 1879.- Com a 
rubrica de S. M. o Imperador. 

Affonso Celso ele Assis Figueiredo. 
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.Á viso n. 669 do Minist~rio da Fazenda em 11 de Dezembro de 1879 

Pt·ovimento de um 1·ecw·so sob1·e custeM ele atttos de a1·1·e
caclação de bens ele defuntos e a~tsentes a cargo elo 
ex-c~waclo?' geml de he?·anças jacentes, ,f oílo Bm·nw·clo 
Nogueilra ela S ilvct 

.A. secção de fazenda elo conselho ele Estado, t endo pre
~ente o recurso ele 'rhomaz da Costa Rab(jllo, interposto do 
d.esp:teho, pelo qual este ministerio negou provimento aos 
pr ecatarias expedidos pelo juizo de ausentes ao thesouro 

Nacional, para pagamento de porcentagens, na importancia 
de 8 :029$234, que lhe f oram contados e a outros funccio
narios do mesmo :juizo, em autos de a,rrecadação de bens 
de -defuntos e ausentes, íi. cargo elo ex-curador geral de 
heranças jacentes, João Bemarclo Nogueira da Silva, e con
siderando: 

Que os curadores geraes de heranças jacentes são prepostos 

da fazenda nacional, agentes seus de tal confiança que pra
tícam todos os actos autorisados no art. 79 do Decreto n. 2433, 
de 15 de J unho. ele 1859; 

Que responsaveis para com a fazencla, p1•estam as garantias 
com que o fisco julga premunir-se, e por seus bens havidos 
e por haver têm de indemnisar os descaminhos e prejuízos 
a que clêm •causa, sendo a fazend<t quem exige e re.cebe 
a indemuisação dos ·valores extnwiaclos ; 

Que o poder ele obrigar a entrega a alguem quaesqner 
·valores, envolve por parte da administração publica a res
})onsabilidacle por esses valores emquanto nas mãos que por 
determinação clella ~s r eceberem ; 

Que os interessados nas heranças, assim como os officiaes 

do juizo, nfLo aceitam nem deixam de aceitar, reconhecem, como 
lhes cumpre, o agente e depositaria da confiança elo thesouro; 

Que a responsabilidade de tacs agentes é para com o thc· 
. .so~~To, que por seu t ermo a toma para com todos os interes-

--------0----~~----------------------------------------------------
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sados por qualquer fórma nas heranças arrecadadas, c ~j os 

valores se devem reputar sob a guarda do :fisco desde que 
po:r sua autoridade os receberem seu pre})osto, revestido de 
caracter publico pam legalmente delles tomar posse; 

Conseguintemente, que é á fazenda nacional que os inte- c 

ressados, como no caso vertente, t êm de pedir o que por deter
minação della foi entregue ao seu agente, salvo á mesma 
fazend~ o direito de haver deste o equivalente dos extravio~! 
e dclttpidações que se deram: 

Foi a referida secção de parecer, com o que Sua Magestade 
o Imperador houve por bem conformar··se por immedÍata Re
solução de 6 do corrente mez, que se deferisse o recurso~. 

devendo-se, porém, requisitar do juizo, na fórma do art. 69 . 
do supracitado deCÍ'eto, los autos que serviram de base á recla
mação de que se trata, visto não estar ainda concluída a 
liquidação do alcance do ex-curadoi' geral de heranças jacentes, 
João Bernardo Nogueira da Silva, e não ser possível sabel"Se , 
pelos termos da requisição, se as porcentagens cuja impor
tancia se pecle foram contadas elos autos das arrecadações que 
ella menciona, ou se tambem de outros, como parece, e se pro
duziram todos quantia sufficiente para pagar as di~as porcen-
tagens. · 

O que commtmico a V. S. para seu conhecimento e devidos 
e:ffeitos. 

Deus guarde a V. S.- Affonso Celso de A ssis J!ligueireào. 
-Sr. ·conselheiro director geral da contabilidade . 

• 

,, 

·. 
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Decreto n. 8'721 de 9 de Junho de 1880 

PromuJga o accordo celebrado entre o Brazil e a Italia em !14 de Junho 
de 1879 para o cumprimento das declarações ou s~ntenças de 
habilitação ou reconhecimento de herdeiros e legatarios. 

Tendo-se conch~ido e assignado nesta Côrte aos 14 dias 

do mez ele Junho de 1879, entre o Brazil e a Italia, um 

accordo para o cumprimento das declarações ou sentenças 

· de habilitação ou reconhecimento de herdeiros e legatarios 

Hei por bem que esse accbrdo seja observado e cumprido 

tão inteiramente como nelle se contém, bem como o pro
' tocollo que se lhe refere e foi assignado, tambem nesta 

Côr te, aos 14 dias do mez de Abril do corrente anno. 

Pedro Luiz Pereira de Souza, do meu conselho, ministro 

e secretario de Estado dos negocias estrangeiros, assim o 

tenha entendido e faça executar, expedindo os despachos 

necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 9 de J unho 

de 1880, 50." da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de S. M. o Imperador. 

Ped1·o Luiz Pm·eü·a de Souza. 

ACCORDO ENTitE O BRAZlL E A lTALI.A PARA O OUMPRIMENTO DAS 

DECLARAÇÕES OU SENTENÇAS DE HABILITAÇÃO OU RECO

NHECIMENTO DE HERD~IROS E LEGATARIOS. 

Tendo o governo de S. M o Imperador do Brazil e o governo 

de S. M. JJ rei de Italia julgado conveniente celebrar um accordo 

para o cumprimento das declarações ou sentenças de habilitação 

ou reconhecimento de herdeÍI'os e legatarios, os abaixo as

sigiJados, ministro e secretario de Estado dos negocias es

trangeiros, c enviado extraordinario e ministro plenipoten, 
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ciario de Suas ditas Magestacles, devidamente antorisados, 

convieram no seguinte : 

Art. 1." As cleclar:tções ou sentenças ele habilitação ou 

reconhecimento, proferidas po1· juizes competentes em um 

dos dous paizes a favor de herdeiros e legatarios . interes

sados em succe:>sões, abertas em :ma ansencia no outro paiz 

serão neste cumpridos, podendo ser para isso commuuicadas 

por via diplomatica ou apresentadas por procuradores. 

Art. 2.• Essas declarações ou sentenças deverão indicar 

o gráo ele parentesco elos herdeiros ou a qualidade de le,

gatarios, a-fim de se regular o pagamento clol:l direitos de

vidos ao thesouro publico ele ~ada lliD dos dons paizes. 

Art. 3.0 Quando forem commnnicados por via diplomatica 

serão acompanhadas de traducção, feita pelo co;~sul resi

dente no paiz da execução : e, se forem apresentadas por 

procuradores, serão authenticadas pelo consul residente no 

paiz ela expedição e acompanhados ele traducção feita no 

paiz ela execução, quór pelo consul ahi estabelecido, quér por 

interprete juramentad?· 

Em testemunho elo que, os abaixo assignados firmaram 

o presente accordo em duplicata e lhe puzeram os seus 

sellos. Feito no R io de Janeiro, aos 14 dias do mez ele 

Junho de 1879.- ( L. S.) Antonio llfo?'eÍ?'Ct de Bct?'?'OS. 

(L. S.) Pé. 

PROTOCOLLO.- Os abaixo assignados, respectivamente mi

nistro dos negocios estrangeiros de Sua Magcstade o Im

perador do Brazil e ellcarregado de negocias ctd 'tntm·im 

de Sua Magestade o rei de Italia, para isso devidamente 

autorisados, declaram que : 

n 
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Sob a. denominação ele- declarações ou ·eutença~:~ ele ha

bilitação ou reconhecimento de herdeiros ou legatarios, -

empregada no accordo que precede, devem-se compreheuder 

os actos ele notoriedade recebidos ou legalisados pelas au

toridades jndiciaes, e pelo que respeita aos subclitos italianos 

os decretos proferidos pelos tribuna.es nacionaes em camara 

de conselho para justificar as successões abertas no e;...'terior 

em suas relações com a administração elo thesouro. 

O presente protocollo, que faz parte integrante do accordo 

~re0edente, será com elle publicado e posto em execução. 

Em testemunho do que, os abaixo assignados firmaram 
o presente protocollo em duplicata c lhe puzeram os seus 
sellos. Feito no Rio de Janeiro aos 14 dias do mez de Abril 

de I SSO. (L. S .) Ped1·o Luiz Pm·eim de Souza - (L. S.) 

Gotta. 
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Decreto n. 7777 de 27 de Julho de 1880 

Regula a execuçãe das sentenças estrangeiras na falta de reciprocidade 

Usando da attribuição que me confere o art. 102, § 12 da · 
o 

Constituição e de accordo com a Imperial Resolução de 24 

do corrente maz, exarada em consulta da secção de justiça 
do conselho de Estado, hei por bem decretar o seguinte : 

Art. J.O Na falta da reciprocidade a que se refere o ar~. 1.0
, 

§ 1." do Decreto n. 6982 de 27 de Julho de 1878, a sentença 
estrangeira será exequivel no Imperio si o governo conceder 

ezeq~~atu?·. 

Art. 2.0 O exeq~tat~t?' concedido pelo governo nos termos 
do artigo antecedente equivalerá para todos os effeitos ao 

- cumpra-se - do peder jm1iciario. 

ATt. 3.0 Na execução das sentenças por virtude do exequct· 
tw· se observará o mesmo process,o estabelecido pelo citado 

Decreto n. 6982 de 27 ele Julho de 1878. 

Art. 4.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Manoel Pinto ele Souza Dantas, conselheiro de Estado, 

senador do imperio, ministro e secretario ele Est!'.ldo dos nego

cios da justiça, assim o tenha entendido e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 27 de Julho de 1880, 50.0 da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de sua magestade o imperador. 

Manoel Pinto ele Souza .Dantc~s. 
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Aviso n. 51 do Ministerio da Fazenda em 31 de Janeiro de 1881 

Ao jtti'l-J dep?·ecante, e não ao dep1·ecado, cabe a po?·cen
tctgem nct cw·l·ecaclação 'dos bens moveis, quando estes 
ercistem em htga?' cltffm·ente daqttelte em que r·esidia o 
defunto 

Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex., em resposta ao 
seu Aviso de 22 do corrente mez, que, á vista do disposto 
no art. 29 do Regulamento n. 2433 de 15 de Junho de 1859, 

ao jllizo deprecante, e não ao deprecado, pertence o direito 
de perceber a porcentagem na arrecadação dos bens moveis, 
quanclo estes existem em lugar cli.:fferente daquelle em que 
1;esidia o defunto, por onde corre o processo da arrecadação; 
sendo certo que ao juizo deprecaclo incumbe sómente lançar o 
"cumpra-se" na deprecata expedida pelo juizo da mesma 
arr~~iJ,clação e as despezas são feitas pela herança arrecadada. 

Deus guarde a V. Ex.- José Antonio Sa?·aiva.- A S. Ex. 
o Sr. Manoel Pinto de 'Souza Dantas . 

• 
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Aviso n. 556 do Ministerio da Fazenda em 10 de Novembro de 1881 

O levantamento elo deposito só p6de te?' l1tgar po?' p?·ecato?·ict 
elo mesmo J~ti~o que houvm· detem~inaclo 

José Antonio Saraiva, presidente do tribunal do tbesouro 
nacional, declara ao Sr. ínspector da thesouraría ele fazenda da 
provineia de P ernambuco que não foi regular o seu acto man
dando entregar ao juiz municipal e ele orphãos do termo do 

Cabo, segundo consta do officio do procurador fiscal da mesma 
thesouraria, endereçado (L directoria geral do contencioso em 
10 de Oatnbro proximo passado, os juros vencidos pela quantia 
de 2 :000$000 recolliida ao cofre de orphãos em 27 de Abr' l 
de 1877, mediante guia do juiz da provedoria da capital cb 

dita proviucia;-visto que, sendo competente para mandar 
levantar o deposito o juiz que o tiver determinado, conforme 
já foi explicado pelas Ordens n. !J3 de 1 de Abril de 1852, 

e n. 20 de 15 de Janeiro ele 1866, era inclispensavel que o 
deposito de que se trata passasse pelos meios regulares a ficar 
a disposição daquelle juiz para se pGder entõ.o satisfazer a sua 
requisição, ou que esta fosse feita por precataria expedida 
data venia ao da provedori::t; cumprindo, portanto, que o dito 
Sr. inspector dê as necessarias providencias afim ele regularisar 
esse negocio. 

José Antonio Sa?·aiva. 

,, 
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Aviso n. 4 do li'Linisterio da Fazenda em 17 de Janeir o de 1882 

neolm·ct clispensct'IJel o exequatur em ~~ma oa?'tct ?'ogativa 

Queira Y . S. receber os direitos de transmissão devidos 

pela transferencia das apolices que tocaram a João Alfredo 

Carvalho Braga na legitima patem a, e para que obteve car ta 

rogatoria do Reino de Portugal e alvará do juizo de orphãos da 

2.• .vara da Côr te, visto t ratar-se pura e simplesmente ele uma 

diligencia sem caracter algum executivo, e que dispensa por

tanto o exequatu?·, \1onforme está resolvido pelo Aviso n. ll89 

ao 5 ele Novembro ao 1879, embora. n. car ta rogatoria para isso 

expedida o tenha sido ao juiz ele orpbãos, o qu€ em nada al tera 

a questão. . 

Deus guarde a. V. S. - José Antonio &waiua.- Sr. admi

llÍstrador da recebecloria do Rio de J anciro. 

o 



560 O LlVnO DAS CONVENÇÕES CONSULARES 

Aviso n. 33 do .Ministerio da Fazenda em 12 de Junho de 1882 

Inventa1·io de bens situaclos no Imperio e ern p aiz est1·angei1·o 

lllm. e Exm. Sr.- Com o Officio n. 3487, de 1il de Novem-
bro ultimo, transmittiu· essa presidencia cópia do qne lhe r· 

dirigiu o juiz de orphãos substituto do termo de Guarahy, 
consultanclo : 

1." Si lhe cabe proceder a inventario e dar partilha aos 
herdeiros menores ele um in di vicluo domiciliado e fallecido 
naquelle termo, não s6 dos bens alli situados como elos situados 
na Republica Oriental, precedendo a precataria de avaliação; 

2.0 Qual o procedimento qtte, no caso atliemativo, deve ter 
quanto aos bens pertencentes a menores e existentes na repu
blica; 

3.0 Si lhe compete tambem proceder a inventario quando 
um inclividuo, fallecido na republica e alli domiciliado, houver 
deixado bens e herdeiros menores no termo. 

Em resposta declaro a V. Ex. para os devidos e:ffeitos: 

Que não sendo licito aos juizes de um dos dons paizes, 
á vista ela legislação e ajustes internacionaes em vigor, inven
tariar e partilhar bens ele qualidade alguma sitos no territol'io 
do outro, salvo o caso de accorcló especial, cabe ao juiz consul
tante inventariar e partilhar os bens existentes em seu termo, 
e mandar que o autor dos menores constitua procurador para 
requerer a avaliação e partilha dos bens situaclos na republica. 

Que, segundo a doutrina elo Aviso de 1 de Julho de 1834, o 
inventario é feito no lugar onde o defunto tinha os bens e 
constante domicilio, e não onde falleceu. 

Deus guarde a V. Ex.- .Mr.moel ela Silva H qfra.- Sr. pre
sidente da provincia do Rio Grande do Sul. 
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Aviso n.l56 do Ministerio da Justiça, e~ 11 d~ Setembro de l882 

Rogatm·ias pa1·a diligencias sem ca1·acter e~;ecutivo 

dispensam exequatur 

( . 
Devolvendo, para ter o devido andamento, a inclusa roga-

toria expedida pelo juiz de direito da comarca do Peso da Regua, 

no Reino de Portugal, a requerimento de D. 1\laria da Graça e 

Costa e João Taveira da Costa Oliveira, declaro a V. S., em 

resposta ao Officio de 5 do corrente, que as rogator.ias sem 

caracter executivo dispensam e;1.:equatu1·, nos termos dos Avisos 

âe 5 de Novembro de 1879, sob n. 5HO, e 3 de Fevereiro 

deste anuo, citados no que foi dirigido a esse juizo em 10 

de Jplho ultimo, e constantes das cópias juntas. 

Deus guarde a V. S.- João Fe1·1·eim de Moura.- Sr. juiz 

de dil'eito da l." vara cível da Côrte . 

• 

o o. a.- S6 

o 

o 
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Aviso do Ministerio dos Negocies Estrangeiros em 15 de Fevereiro 
de 1884 

IJeclm·a que ct cOJ-.vençélo cons1dcw .celebntclct c01n o ?'eino 
de Pm·t'li(Jal cesscwá em todos os seus e.fj'eitos no dia 
21 de llíaio do CO?'?'ente anno 

Illm. e E.xm. Sr.-Em aclditamcnto ao Aviso reservado n. 4 

ele 28 ele II'Inio do onno passado, communico a V. Ex. que c 

ministcrio dos negocies esLrangeiros üe PorLugal cl cclaroü em 

devido tempo á nossa lcgaçrro em I.ísbo:1 , que o governo de sua 

~nagestade ficlclissim:t tomúrn 11ota da denuncia ela convenção 

cm1sulnr, c cm~conhva e1n que, elos t erm os do art. 35, cessasse 

a mc~ma conYcnção, em todos os seus efieitos, no dia 28 de 

.i\1 aio elo corrente anno. No referido aviso reservado se marcou 

o cli:l. '27 110 qual se complet::rva o ul timo anuo maE, como o 

gonmo de Port11gal preferiu á clata ela denuncia, deve-se 

cmlt.:lr o cl ia por elle in llicaclo. 

Tcnuo a Loura t1c renovar a V . Ex. as seguranças de minha 

::Jlt :1. estima c mui cl istinc1a COllSideração.- P. de C. Soa1·es 

B1·cmdüo.-A S. Ex. o Sr. mini stro e secr · tario de E8tacl o dos 

negocio.· ela justip . 
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Aviso do Ministerio dos Negocias Estrangeiros em 15 de Fevereiro 
de 1884 

lJemtncia a convenção po?·tttgueza lJCt?'a 21 ele Jlfaio de 1884 

Illm. e Exm. Sr.- Por nota de 28 de Maio do anuo passado, 

o meu antecessor participou a legação portugeza que o governo 

imperial t inha resolvido usar do direito de denuncia reservado 

pelo art. 36 da convenção consular em vigor entre os dons 

p:üzos, devendo portanto esta convenção cessar em todos os 

seus cffeitos na época designada no referido artigo. Esta r eso

lução foi communicada }Jelo telegrapho ao Sr. conselheiro Lopes 

Gama, com a recommencl::lção ele fazer elle igual denuncia di

rectamente ao governo de S. Magestade Fidelíssima. 

EsLe respondeu em devido tempo que tomava nota e concor

dava em que nos termos elo referido art. 36 cessasse a convepção 

em todos os seus effeitos no dia 28 de lVIaio elo corrente 

anuo. 

Levando este f:tcto ao conhecim.ento de V. Ex. peço-lhe 

queira dar as providencias que couberem ao ministerio a cargo 

de V. Ex. a q.uem tenho a honra ele reiterar os protestos de 

minha alta estima e mui distincta consideração.- F. de C. 

Som·es B?'Clndão.- A S. Ex. o Sr. ministro e secretario de Es

tado elos negocios ela fazenda . 

• 
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Aviso do Ministerio dos Negooios Estrangeiros em 15 de Fevereiro 
de 1884 

O gavemo ele Sua llfctgestade ]i'idelissirnct ctoeita a demmcict 

Illm. e Exm. Sr.- Oommunico a V. Ex., para os fins conve

nientes que o governo imperial, usando do direito reservado pelo 

art. 36 ela convenção consular entre o Brazil e P01'tugal, denun

ciou-a em 28 de Maio do auno pas6ado. O governo de S. Ma

gestade Fidelíssima, accusou a notificação dessa denuncia, 

declarando que concordava em que nos termos do referido 

art. 36 cessasse a conveução em todos os seus effeitos no dia ·· 

28 de Maio elo corrente anuo. 

Renovo a V. Ex. os proLestos ele minha perfeita esLima c 

distincta consicleração.-F. ele G. Som·es B?·anclão .-A S. Ex. 

o Sr. presidente ela prov.iucia de .... 
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Aviso do Ministerio dos Negooios da Guerra em 1 de Agosto 
de 1884 

Resolve sob1·e o alistamento 'milita?· de filhos de 
est?·angei?·os nasddos 110 B razil 

Illm. e Ex. Sr.- Em solução ao Officio n. 15 de 16 de J ulho 

proximo findo, com o qual V. Ex. submetteu á consideração 

deste ministerio a decisão que deu á consulta feita pelo juiz d~ 

paz da freguezia do Queimado, presidente da junta de alista

mento militar, se devia comprehender no dito alistamento os 

:filhós doe subditos allemães e hollandezes, residentes na ex-col

lonia de Santa Leopoldina, declaro a V . Ex. para os :fins conve

nientes, que, ele conformidade com a Imperial Resolução de 10 

de Março de 1876, tomada sobre consulta da secção de guerra e 

marinha do conselho de Estado devem ser excluiclos do aliuclido 

alistamento os Ulhos,dos estraugeiros, embora nascidos no Im· 

perio, inscriptos nos consulados das 11ações de seus paos; àt6 

que seja liquidada definitivamente esta questão de direito inter

nacional. 

Deus guarde a V. Ex.- Oanrlido Iiuiz iltfa?'ict de Ol-ivei?·a. 

- Sr. presidente da província do EsJJÍrito Santo. 
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Aviso do Ministerio da Justiça. em 22 de Janeira de 1885 

Recommendo a obse1·vctncia elo modelo de conta C0?'1'ente, de 
que devem se1· ctcompctnltctclos os saldos das hm·cmçcts 
qtte j'o1·em ?'ecol!Liclcts ctos coj1·es publicos 

Illm. e E xm. Sr.- Para satisfazer a requisição elo nn

nisterio da fazenda, recommendo a V. Ex. a expedição elas 

necessarias ordens aos jnizes de ausentes dessa provinci?., 

afim ele que de ora em cli:1ntc as guias de saldos das heranças 

que se arrecadarem c forem recolhidas aos cofres publico~ 

na fórma do art. 44 do Regulamento ele 15 ele Junho ele 1859, , 

sejam acompanhadas de uma conta corrente organisacla se

gnnd(l o modelo junto, jicando assim alterada a ultima'parte 

da Circular n. 322, de 27 de Outubro de 1850. 

· D eus guarde a V. Ex:.- .l!ht1wi.sco 1"Yia1·ia Sucl1·é Pe1·ei7'Cl.

Sr. presidente da província de ... 

·-
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l\WDELO A QUJ~ SE REF1~1~!1; O AVISO DO i'il i ~IST imiO DA 

JlJSTlÇA DI~ 22 DE JA N"E[R.O DE 1885 

1884: 

J aneiro 10- Dinheiro 
encontrado no auto 

UEVJ~ 

ela arrccaclaçlto. . . 500$000 

J aneiro 10- Valor dos 
objectos preciosos. :!. :750$000 

Janeiro 10- Idem no-
minal ele 15 npoliccs 

., da clivicl<t publica ... 15:000$000 
., 

Jaueiro ,10- I dcm idem 
de 10 acções elo banco 
do Brazil. . . . . . . 2 :000$000 

Janeiro 10 - Iclcm ele 
diversos t ltulos de <;li
vida na importaucia 
de. . . . . . . . . . . 1:250:$000 

Ja11eiro 22- Pro<1ncto 
liquido ela venda ele 
moveis . 100$000 

Fevereiro 17 - Idem 
lla éasa n. !J da rua 
D i re i t~\, vcncllcln. na 
fórma do :ut. ~!,2, por 
am caçar nü11~\. 5 :200~:000 

Fevereiro 17 - Valor 
dado ao preclio u . 7 
elo lllCSI11ll.l'lUI . 12:0)0$000 

Marco 31- Ronclimcn· 
tos dos d itos prcclios 
desde ... até. . . . . . 1 :200!$000 

:i'/Iarço 31- P roducto Ji. 
quido de divcr os 
bens arrecadados por 
clcprecada do juiíl .. G5il$l800 

1884 

Janeiro 11- Obj ec ~os 
p reciosos recolhidos 
ao cofre em virntdc 

HAVER 

do nrt. 38 . 1 :'IJO~lDOO 
Janeiro 11 -V u.LC'r no

minal ele lJ n.pollces 
cutreo·ues "em vir-
tude do mesmo art. . 15 :000~000 

J anciro 11 - Idem 
idem ele 10 acções 
elo Banco elo B razi l 
idem l1leu~. . . . 2.'~00$000 

Fevereiro 18 - D i.
u h c i r o recolbido 
1~est~1 data pelo por-
curador . . . . . . . 4 :000$000 

F evereiro 18 - P elo 
Vl\lor elo preclio ela 
ma Direita u. 7 r e
servado em virtude 
ch cl lsposiçi'Lo elo 
a rt. 12. 12:000$000 

Março 16 - Impor
taucia ele d i vielas co
bradas que o cllra
clor rccolheuesta ela-
ta. . . . . . . . . . QOOl~OOO 

llhrço 22 - Dltt\ el e 
titulo s que r ecolhe 
por iu cohmvcis. . . 650$000 

Abril 2 - Dita de di
ver sos ]Jagam entos 
auto'! ísn.dos pelo juiz 
a fa vor ele credores . 1:243$870 

Abri l 2 ·- Custas elo 
processo ele aneca-
elar;;1o . . . . . . , . 

Abril2--Despem com 
o custeio elo mesmo. 

Abril 2 - Porceuta
/!icm elos emprega· 
elos elo juizo . . . . 1 :OG2$5D7 

Abril 3 - Sal elo des ta 
lt o r a u ça reco liliclo 
em dinheiro ucst:1 
data p elo cnrador. • 1 :347$333 

39.6515$800 

•• 

,, 
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Aviso n. 7fJ de 5 de Março de 1S: .:> , estando presente a vitlva 
meeira do casal que era subdita do Imperio . não póde ser 
admiUida a reqtlisição do consul para que ll1e seJam entregues -
os bens dos herdeiros rtusentes .. . ...... . . ... . . . . . ......... . . 

Decreto n. 212"/ de 13 de Março ele 1858, permitte a et·eação de clelc
gaclos dos consules estmngei ros sob denominação ele ((agentes 
consnlares » .. . .. .. . .•. ... . . • • . .•.•.. . ..... . .. .. . . .• . · . · · · · · 

Aviso n . 303 de 18 ele Outnbro de 185S, sobre a habilitaçlio de 
herdeiros e direitos, que devem cobrar. ... .. . . . ..... . ....... . 

Decreto n . 4-133 de 15 de Junho de 18;;.9, manda exec;ltar o novo 
regulamento para a arrecadação elos bens ele eleftuüos e au· 
sentes, vag 1s e elo evento .............. . . . . .. .... .. ......... . 

Regulamento para a arrecadação dos bens dos defLmtos e ausentes, 
á que se refere o Decreto n. 2fl3i.S eles ta data. . . . . .... ... . .. . . 

Aviso de 24 de de Agusto de 1859, embor a não exceda o valor da 
divida a 2:000HODU eleve expedir-se precatoria e não simples 
oJJicio ao juiz . ..... . . . ... . ..... . . ... .... . .. .. ... .. ......... . 

Aviso n . 308 de 18 de ÜLÜLtbro de 185fJ, quando devem ser .ittl· 
gadas vacantes c devol.Lttas ao Estado os bens das he ranças .• 

{\viso n. 40 do 21 rle Jan eil·o de 1S60, sobre as irregularidades que 
se deram na arrccadagão feita de uma herança jacente ... .... . 

Aviso n. 53 elo 30 de .Jantiro ele 18GO, marca a porcenta"em dos 
credores gnaes ele heranças jacentes c bens do a usentes ..... 

Aviso n . 14() ele 3 de Abr il elo 1860, declara que o exame elas contas 
da gestão dos ctu·n.dores ás heranças jacentes o bens de o.tt-
sentcs compete :is theso urarias de fazenda . .. . . .. . . . . . . . . . . 

Aviso n. 182 de 23 de Abri l de 1800, declara qtte as er. trerras e 
pagamentos de dinheiros de defuntos o atlSOntes não podem 
ser feitas pcl:ls mesas Jo Tend:ls e collecl.orias . ...... .. ... . 

Aviso n. 288 de ~~ ele Julho elo 18GO, as funcções elos curadores 
espe~ i acs cessam logo quo for em nome9 dos us curadol'es ge-
racs na conform iclade Llo Decreto u. ~WJ3 .... ..... . .... ... . . 

Decreto n. JO!l6 de JO ele Setembro ele 1860, regula os direitos 
civis c poliLicus tlos Jilhvs de cstmngoiros nascidos no Bra-
zil, cujos pais nfio estiverem em servl('O ele sua nação e elas 
estrangeiras, qu.u casarem com bruzileiros, o elas brazileiras, 
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Avi~o n. 45± de ll de OttLtlbro de 18Gl, avaliad<lS devem ser. pre
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cipal pará decl'etar o l evantamento de qtlan!.ias pertencentes 
a heranças arrecadadas, por ém sim o ju iz dos eorpbãos . ..... . 

Aviso n. }Si de 29 de Abril de 18G2, irregtlla ridacles em um pro-. 
cesso de h abili tação que obstam ao cumprimento ele p recato -. 
ria de l evantamento de herança . ............. .... . . . . .. .... . . 

Aviso n. 324 de 15 de Julho de 1862. sobr e o não cumprimen to de 
uma precataria .... .. . · ...... .......... .... . . ... .. . . .. .•... . . 

Aviso n. 3611 de 6 ele Agosto de 1862, n otando as i Ilegalidades prati
cad as na arrecadação do espolio de um ii:ltestato e solvendo 

' di!-vidas sobre casos de impedimento do procuradorfiscal e dos 
0 fe1tos . . ... ...... . . . .. . . . . . .•.. . .. . . .... . ..•...... . ... . ...... 
Aviso 11. 3ü2 de 20 ele Agosto ele 1862, solve duvidas em processos 

de arrecadação .. . ......... . ......... . .. . ...... . ..... · · · . · · · . 
Aviso n. 493 de 23 de Outubro de 1862, um otrioio não é meio l egal 
• pam o jui z requis itar a entrega ele bens de defuntos e ausentes 

a credores e cessionarios de h erdei ros .. •. .. ... . • ...... . . .. .. 
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Aviso n. 578 de 16 de D ezembro ele 1862, as assembléas provin · 

c i ~tes não são competentes para legislar sobre ma teria de suc
ces~ões ele heran ças, que é da ex.clt1siva compctencia da l egis-
l açao geral do Imperio ..... .... . . . ... ..... . .. .. . . .. . ... . . .. . 
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orphãos e ausentes ......... .. ....... . . ... ....... . .. . . . . ... . 
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Aviso n. 459 de 2 de Outubro de 1863, procedimento que deve ter 
a autoridade local nas arrecadações a que pn.cederem os 
agent es consulares em virtude de convenção consular •...• •. . 

Aviso n. 532 de 3 de Dezembl'O de 1863, os juTos de emprestimo 
de orphãos, recolhid os aos cofres publicos, cessam da data do 
fall ecimento do orpbão. passando o emprestimo a ser conside-
rado como simples deposito ........... ... .... . .. . . .. ....... . 

Aviso n . 73 de 18 de Março de 1864, declara que o producto das
heranças jacentes deve ser sem demol'a, recolhido aos cofres 
publicos, logo que seja arrecadado e descripto no inventario . 

AvJso n. 243 de 24 de Agosto de 1864 quantias provenientes d(l 
bens de defuntos e ausen tes só podem ser arrecadadas na 
Cõrte pela rHcebedoria do Riu de Janeiro . .... .. ... . . ....... . 

Aviso n. 264 de 17 de Setembro de 1864, reconhecimento do filho 
nat.ural feito depois de sua morte, fallecendo elle ab intestato 
~em_ conjuga ou herdeiros pnsentes, não impede a arreca-

açao . ... ... ....... . ............ . . ..... . . ......... . . ..... · · · · 
Aviso n. 74 de 30 de Setembro de 1864, nega-se ao vice-consul 

de Hespanha o direito de arrecadar o espolio de um seu na-
cwnal .. ...... . .. .. .. .. . ... . .... ..... ... .. . . . . ... . . . •. . .. . . . 

Aviso n. 393 de :3 de Dezembro de 1€64, sobre a competencia da 
autoridade j adicial para mandar entregar o producto de bens 
de defuntos e ausentes... .. . . .. . .. . . . . .. .. . .. .. . . . . ... .... · 

Aviso n. 394 de 4 de Dezembro de 1861, sobre a arrecadação dos 
espolios dos bispos e impostos devidos. . . . . . ............•.. 

Aviso n . 405 de 9 de Dezembro de 1864, sobre a arrecadação pro-
visaria e-le bens de defanto testado ou in testado .. .. . . .... ... . 

Aviso n. 19 de 13 de Janeiro ele 1865, os cousules estrangeiros 
não são competentes para nomear tutores ...... . ......... .. . 

Aviso n. 88 de 20 ele Fevereiro de 1t>65, ao ministerio ele estran
geiros sobre a entrega elo espolio ele um subdilo hespanhol 
reclamado pela respectiva legação ... . ... . .. . . .............. . 

Aviso n. 348 de 7 de Agosto de 1865, l'eclama con tra a pratica 
seguida pela intendencia da mariúha de arrecadar e rern etter 
directam ente para o thesouro nacional quantias de individuos 
fallecidos ab intestato. . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. .. 

Aviso n. 573 de 15 de Dezembro de 1865, not!l das faltas que se 
deram na expedi ção ele uma carta precato ria de levantamento 
de dinheiros, a qaal deixou por isso de ser cumprida ..... . 

Aviso n. 212 de 6 de Junho de 1866', os bens dos escravos da 
nação, que fallecem, pertencem á nação ................. · ... . 

Aviso n. 228 de 19 de Junho de 1866, regalarisa o expediente 
das precatarias expedidas a favor da fazenda nacional para 
levantamento de dinheiros pertencentes á mesma fazenda .... 

Aviso n. 264 de 16 de Junho de 1866, nega autorisação pedida 
pelo juiz municipal e de orphãos da P.arahyba do Sul para 
fazer arrematar, em lotes, os bens de uma herança jacente ... 

Aviso n. 501 de 20 de Novembro de 1866, os livros destinados á 
escripturação dos bens de defuntos e ausentes são isentos do 
-sello ........ ..... ...... .. ......... ..... .... . .. .... ........ . 

A viso n. 356 de 10 de Setembro de 1866, Dá provimento ao recurso 
de nm juiz de orphãos sobre multa que lhe fo i imposta por 
ter deixado de proceder á arrecadação de espolio de um indi-
viduo que falleceu com testamento nuncupativo .... .. .. .... . 
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Av1so u. 360 de 1~ de Setembt·o de 1866, &obre a en trega de uma 
quant1a pertencente a herança de um subdito estrangeiro ... 

Aviso n'. 542 de 5 ele Dezembro de 1866, a solução de questões 
relativas a entrega de dinheiros c:( e orphãos e de defuntos e 
ausentes não compete aos pmsiden tes de províncias, sendo 
attribui~1ão das thesourarias de fazenda oppôr-se a taes en-

~~~e~s 1:;:S~~-~- -~~~- ~1·ã·~ .t.i~~~-:~. si.c~~ -~~~:~·~~~~. ~~. ~~r~~-~~.i~ 
Aviso n . 125 ele 2! 'de Abril de 1867, sobre a entrega de uma 
· quantia pertencente á herança jacente de subditu Ital iano .... 
Aviso n. 15"/ de 7 de Maio de 1867, subre n. entrega do producto 

de uma herança de subdito h espanhol anecadada antes da 
convenção cunsular .. .. ...................... .. ...... . ..... . 

Aviso n. 196 de 19 de Junho de 1867, os inspectores das thesou
rarias nãu devem 'mandar entregar espolios de subditos estran-

o geiros fallecidos antes das convenções, ainda que para isso 
recebam ordem das presidencias .................... ....... . 

0 
Aviso n. 229 de ~4 de Julho de 1867, declara que uos livros 

ultiniamen te abert"s, rubricados e encerrados na directoria de 
contabilidade do thesouro para a escripturação dos bens de 
def11ntos e ausentes, etc., só se pócle fazer a das arrecadações 
pendentes e daquellas a que se proceder ........•........ .. 

Aviso n. 262 de 14 de Julho de 1868, declara não poder ser cum
. prido um precatorio diriaido ao tbesnuro pelo juiz municipal 

supplenle da 2.~ varil. da Oórte, pelos motivos abaixo men-
cionados .. •.•.••.•.•.•........•.. · • · · · · • · · · • · · · · · · • · • · · • • 

Aviso n. 75 de 28 de Fevereiro de U\70, não tem lugar a arre
dação dos bens de defuntos e ausentes por parte dos repre
sentantes da fazenda nacional, quandc (JS interessados se 

···" fizerem representar no juizo competente . •... •..... . ..•..... 
Avisu n. \:13 de L' ele M:n·ço de 1870, sobre a restitnição de quantias 

em deposito, proveniente de espolias arrecadados na pro-
vincia de Mato Grosso de differentes officiaes e praça de pret .. 

Aviso n. 176 de 22 de Junho ele 1870, indica os casos em que as 
mesas de rendas e collectorias podem pagar despezas do pro
cesso de arrematação de bens pertencentes a heranças ja-
centes .............. . ........... .. .. . . ........... . ...... . ... . 

Aviso n . 182 de 30 de Junho de 1870, cleclam que não póde ser 
cumprido um officio do juiz municipal de Rezende, para a. 
entrega do producto integral de uma herança, por não estat• 
completa a habilitação da herdeira ........... .. ........... . 

Aviso n. 2ll7 ele 19 de Julho de 1870, determina que de ora em 
diante sejam recolhidos directamen~e aos cofres das thesou
ra'l'ias das pruvincias, onde não houver recebedorias, os di-
nheiros de defuntos e ausentes ........................... .. 

Aviso n. 374 de 30 de Dezembro de 1870, as quantias recolhidas 
ao cofres publicos como pertencenLes á herança j acente devem 
ser entregues exisLindo na tern herdeiro que represente l egi
timamente a pessoa do defunto, logo qae assim o requisital' o 
juiz competente, e independentemente de habilitação ....... .. 

Aviso n. 8 de 9 de Janeiro de 1871, a disposição da Circular 
n. 25 de 19 de Julho dÇI anno passado só deve entender-se 
com as thesourarias das provincias em cujas capitaes não 

, ..., ha recebedor ias, ......................................... ; ... . 
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Aviso n . 115 ele 31. do Março c1e '18"/1, os cUnheiros de deflm tos 
e ausentes, arrecadados pelo .i niz da c:apital ela província elo 
Rio de Janeiro, devem ser recolhidos directamentP. ao thesouro 

Aviso n. 121 de 3 de Abril de 1871, determina como devem ser 
escripLurados os livros clo·cotltas correntes de bens de defuntos 
e ausentes a cargo do ihesouro e ihesourarias .. ... .. . .. .. ... . 

Aviso n. 1\Y/ ele 15 ele Junho de 18"/1, nota cliv8rsas lacunas em 
uma precataria expedid a pelo jniz de ausentes ele Itaguahy 
para levantamento de dinheiro recolhiclo ao thosouro . . .... . 

Aviso n . 14 de 17 ele J aneiro ele 1872, altera a Circular de 2.1 de 
Abril ele 1870, elevancb a l:ODONOOO a quantiu. que as collec
torias e mesas de rendas podem satisfazer por conta ele cada 
espolio ........ ....... .. .. . . . . .. ... . . ........ .. . .. .. . ... .. .. . 

Av iso n. 70 ele D ele Março ele 18"/2, resolve sobre uma r epresen
tação do pocnrador elos feilos ela Jazenda Cún tra certos actos 
do juiz ela provedoria em um processo de inventario ....... . 

Aviso n . 9J de 3 de Abril ele 1872, a porcentagem de que trata o 
art. 8'2 do Reg. de n. 24.33de1859, eleve ser deduzida unicamente 
do productu liquido elas heranças e bens de cleümtos e au · 
sentes .. . o •••• • • ••••••• • • • • • •••••••••••••••••• • •• • • • • • : •• • • • 

Aviso n. 152 elo 18 de l\IJ:aio de 18'/2, sem o exeq~tat~w do minis
teria da j ustiça não podem as sentenças proferidas por auto
ridades estrangeiras ter cumprimento, nem produzir e1Ieitos 
legaes no Imperio .. . . . .... . .. . . . . .. . .. .. . . . . .... . . . . . .. . .. . 

Aviso n. 109 de 8 de Julho de 1872, resolvo sobre a guarda e 
applicação de d1versos valores encuntraclos om poder de um 
missionario, por occasião elo sotl fallecimento, proveni entes 
ele donativos e esmolas para as obras de uma casa ele miseri
cOl·dia, de que elle se achava encarregado . . .. ... . . ...• .. ..... 

Aviso n . 219 de 17 de .Julho de 18i2, trata-se de um caso de nrre-
caclação j ttelicial por ansencia c;lo herdeiro nacional . .. . ..... . 

Aviso n. 15 1 de 23 ele Abril ele 1874, os procuradores fiscaes das 
thesoural'ias, no exame cl11s proc.essos de habili tação, que 
acompanham precatarias para o levantamento de heranças, 
elevem l im i tar~se aos restrictos t ermos do Regulamento n . 21138 
de 15 ele .Ju lho de 1859 ....... . .............................. o 

Aviso n. 2l9 de 27 do Junho de 181-1. os curadores especiaes de 
heranças jacentes e bens ele defuntos porlerão ser clispensados 
da. ftança, q nanclo as heranças forem de pouca importancia., 
e não houver quern dellas se qnoira encarregar . . ... . .... . . . 

A. viso n . 327 de 25 ele Setembro do 1874, declara que os dinheiros 
ele elefantas e ausentes, arrecadados na cidade ele NicLheroy, 
elevem ser recolhidos directamen Le ao tltesoaro; e bem assim 
que a escriptnração relativa ao peculío dos escrn.vos e entrega 
elas •1uantias dessa proceJ.encia deve ser feita de accordo com 
a Circular n . 21 ele 21l de .Julho ultimo .... . ... . . ... .. ....... . 

Aviso n. 52 ele 31 ele Janeiro rle 1875, declara que não podam ser 
Clllllpriclas por Jaltn elos formali dr1des quo indica. trcs preca
tor.ías ele levantamento passados pelos juízos elos orphãos e 
mtscn tes ela cidade ele i.\1:acaU6 . . . .. ... .. .. . . . . . ...... ..... .•. 

Aviso n. 183 de 13 de Maio ele 1875, declara não se poder cumprir 
nma precataria, expedida a favor dos credores do uma herança 
jacente, por não estar sellada, nem constar que fossem on

~ · ... v idas o agente fiscal e ? . cttrador acerca do rateio a que se 
; l'rocedeu ... . t •• , • • • • , ..... , , •••••••••• , • •• • • , •••••• • •••• , • ._ 
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A\ iso n . 295 de 22 ele Julho de 1875, declara que são bens do 
E s taclo os objectos de _prata encontrad~s nas escavaçÇ>es elo 
teneno clesti nndo a ca1xa de amort1saçao o correio geral. .. 

Avisu ue 22 de Agosto de 1876, declara que é de prudencia con
tinuar- se a dispensar do alistamento para o serv iço do exerci te 
aos filhos ele estrangeiros, nascidos no Brazi l. .... . ... . ..... . 

Aviso n . 508 ele 28 ele Novembro de 187i','r ecommenda a :(iel obser
vancia da Circular n. ;122 de 27 de Outubro de '1850 sobre 
arrecadação dos bens ele defttutos e a use ntes .. . ......•...... . 

Aviso n. 3 l ~> de 30 de Novembro de 1877, estabelece r errras com 
referencia:). c•mven ção consular entro o Braz il o Porh1gal. ... 

Aviso 11. 393 do 2 de Julho elo 1878, os collector es não tem direito 
a custas pela arrecadação das heranças jacentes mas s im a 
porcc nLagens .. . . ............... . . .... . ..... .. : . .... . .. . ... . 

Av:so n . 524 de 14 de Agosto de 1878, a arrecadação dos bens 
exis tentes fó nt elo dist.ricto em q11e era. domiciliac1o o deftmt:o 
oü ause nte, só deve ejlectuar- se mediante precataria do juizo 
competente . . . . ... . . ....•.. ... .. .. • . . ..... . .... . .... .. . . . ... 

Aviso 11 . 525 de 14 de Agusto de 1878, declara tra tando de uma 
· anecaclt1ç1i.o de bens existe ntes nesta Côrte. pertencen!P.s ao 

espoli o de· individuo [allecido ab intesr:ato na Paral.Jyba do 
Sul, onde era dom iciliado, que aos emt regados el o :j u iZ•> que 
arrecadou aqui esses bens compete a porceJltP.gem e mais 
vantagens ... . .... . ... . . . ........... . .. . . . . . ......... . . . ... . 

Aviso n. 43 el e 27 de Janeiro ele 1868, a porcentagem pela an:e- · 
cadaeãu de heranens e bens de defLmtos e ausen tes deve ser 
dedu zida elo prociá cto liqtti clo ele t odos 0s onus o .dividas de 
que se ache:n sobrecarregados .......... . . •.... . . . ......... . 

Aviso n . Gl de 5 do F evereiro de 1879, sobre a porcentagem do 
art . 8'2.elo RegtLlamento n . 2433 de 15 de J unho de 1859 ......• 

A'•iso n . 6•1 de G el e Fevereiro ele 1870, sobre a entrega de bens 
ele ausentes .... .. ... . .. .. ... . ....... .. ........ . .. .. •. .. • . .. 

Aviso n . 2'24 do 23 de Abri l de 1879, sobre o andamento de cartas 
rogatorias exped idas para o Hoino de Portc;gal .. .. ...... . . . 

Aviso n . 296 de 2-1 ele Maio ele 1879, estão isentas elo sollo fixo 
as roga tor ias comprchoncliclas no art. 15, § 5. 0 do Decreto 
n 4505 ele9 de Abril de1870 . . . . .. .. . . .. . . . . . .... . . . ... . - . . 

Aviso n. 31r1 de 5 ~1e Junho de 1879, sobre a entrega de bens 
t::a.:\ ]_)e~t~ncentcs a her~n ças ~e a~1sentes emqnanto es tiver em 

l itJgJOsas ou pendetem ele r ecu~sos . ... .. .. . ... .... . ....... . . 
Avíso n . 323 ele 10 ele Junho de 187ÇJ, devem as rogat or ias expe

didas para o es trangeiro ser legalisadas pelos agentes con-
snlares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... .. .•.. 

Aviso n. 401 de 16 de Setembro ele 1370, os dinheiros recolh idos 
á r ecebedoria do R io ·de Ja neiro pelo curador gem l de heran ças 
jacentes devem ser acompanhados ele conta cor ren te . • . . .. • . . 

Avjso n. 5G5 de 21 de Ontnbro ele 1879, não devem ser conside
rados prcscriplos dinheiros e valores rccoJ h idos aos cofres 
pnblicos como pertencentes a defuntos c ausentes emquanto 
1'6r provavel a existencia ile credor es para E[Uem n ão corre a 
prescri pção .... . . . ........ . ....... .. ...... . .. . . .... .. . . . , •.. 

Aviso n . 570 de 24 de Outubro de 1879, por não reciprocidade não 

0 
são exequiveis no Brazil as sentenças proferidas em Pol-tugal 
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PA.GS.0 

Aviso n. 589 de 5 d.l'J Novembro de 1870, não tem appl1cação as .1 
cartas ·rogatorias, sem effeito executivo, a disposição dn De-
creto n. 698~ de 27 de Julho de ltl78.......................... 546 

Resolução de Consulta do Conselho "de Estado de 6 de Dezembro 
de 1879, dá provimento ao recurso do despncho do minis teria 
da fa~enda neg<\nçl.o provimento aos precatarias expedid<lS 
pelo juizo de ausentes para pagament> de porcentagens con
tadas em autos de ar rematação de bens de clefLlntos e ausentes 

. a ca1·go do ex:-curador das heranças jacentes João Bernardo 
.NogueiFa da Silva ................................ , ....... . 

Aviso n. 661 de 11 de Dezembro de 187ÇJ, provimento de um recurso 
sobre custas de autos de n.rrecadação de bens de défun tos e 
au-sentes a cargo do ex-curad 11' geral de heranças jacentes, 

· João Be~·nardo Nllgueira da Si lva ....................... .. 
Decreto n. 8727 de !J de Junho de 1890, promulga o accm·do cele

brado entre o B1·azil e a Itnlia em 14 de Junho de 1879 oara 
o cumprimento das declarações ou sentenças de habilitação ou 
recnnhecimento de herdeiros e legatarios ..... •........ .. .... 

Decreto n. 7777 de 27 de Julh•• de 18:3fl, regula a execução das 
sentenças estrangeiras na falta de reciprocidade . ..... .. .... . 

Aviso ri. 51 de 31 do Janeiro de 18tH, ao juiz deprecante, e não ao 
deprecatlo, cabe a porce11 tagem na arrecar!açiio d<•s bens 
move1s, quando estes existem em lugar dtfferente daquelle 
em que residia o defunto . .•..... ....... . ... .. . ..... . . . 

Aviso n. 556 de 10 J).e Novembro de 1881, o levantamento do 
deposito só põde ter lugar por precataria do mesmo juizo que 
houver determinado....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Aviso n . 4 de 17 de Janeiro de ·1882, declara dispensavel o ea;e
quatu?' em uma carta rogativa . ... ......•.... ..... ....... .. 

Aviso n. 33 de 12 de Junho de 188Z, invental"io de bens situados 
no lmperio e em paiz estrangeiro ....... . ................ . .. : 

Avisou . 55 de 11 de Setembro de 188~, rogatorias para diligencias 
sem caracter executivos dispensam exequatur .............. . 

Aviso do ministerto dos negocias estrangeiro& em 13 de Fevereiro 
de 1834, declara que a cou venção consular celebrada com o 
reino de Portugal cessará em todos us seus effe1tos no dia 
21 de Maio do corrente auno .............................. .. 

Aviso do ministerio dos negocias estrangeiros em 15 de Fevereiro 
de 1884, denuncia a convenção portugueza para 21 de Maio 
de 1884 . .. ........ ... · .. .. · · · · · · ·. · · · · • · · · • · · · • · · · · · · · · · · · · • 

A viso do ministerio dos negocias estrangeiros em 15 de Feveveiro 
de 1884, o governo de Sua Magestade ll'idelissima aceita a 
denuncia ...••.... . .•...........•................ ... .. ...... 

Aviso do ministerio dos ne(iOCios da guerra em 1 de Agosto de 
1894, reso,ve sobre o alistamento militar de filhos de estran
geiros nascidos no Brazil. ...............•.....•............. 

Aviso qo ministerio da justiça em 22 de Janeiro de 1895, recom
menda a observancia do modelo de conta· corrente, de que 
devem ser acompanhados os saldos das heranças que forém 
recolW.dos aos coh·es puplicos ....................... ....... . 
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