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INTRODUCCÃO
"

As funcções economicaa do commercio .se exercitam,
<talluávalor ás mercadorias e servindo de intwmediario entre
--os productores e os consumidores; é um agente-poderoso
-para a civilisação de um povo, e nas paginas historicas das
nações o papel que tem representado o commercio sempre
foi o da solução do grande problema social a-riqueza.

De ellvolta cÇlm as mercadorias transporta usos, cos
tumes, modos e idéas dos differentes .povos da terra, esti
mdando e inspirando viagens remotas de exploração, qua i
fabulosa; com seu genio cosmopolita, approximando as
distanc.1as, tem luta~o constante em prol dos mais legitimos
oe iIP.portante~ interesses ;-um povo de commerciantes é um /'_ n-<>

povo laborioso e abastado,-e o commercio é para as naçv-
o() que póde ser a imprensa para as lettras. f"-C;;~~:~ClO

F · '·d d d 'd" te G D. 13 de 15 de01 consl eran O-O eVI ~mep. que o oveI'
<com uma legislação especial, consideravelmente
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por differente& lel8;' que por seu interesse têm sido decretadas~

creando-se um l\tIini~ter~õ tambem especial, que se esforça..
em desenvolveI-o e desembaraçar das pêas naturaes que o
acanham e entorpecem, em um paiz novo, que não se póde,
distinguir'e recommendar, ainda, Ilor sua industí'ia.

O Codigo do CO'm'me?-cio é-um livro de todos; deve, pois,.
apresentar competentemente as alterações que tem soffrido
e as reformas por que tem pa,ssado: collige-se e aufere-se a
utilidade summa de, á primeira vista, ter-se distincto ° que.
vigora, do que caduca. '

./

o

1 'leI m;



EXPLICAÇÃO DAS ABREVIATURAS

Instrucções, instituto.
lnterno.
Italiano.
Jurisprudenela commercial.

Acc .
Adv .
Agg ..
AlI. .. o .

Alv ..
AnoL .
Ant. ..
APll·· ...•

Acc6rdão. lnst. .
Ad"ogado, advertencia. fnt .
AggI·avo. / llat. .
AlIemfLO. Jur.ComiTI.
Al\'ará. Jur. dos
Annok'ldo. Tribs... Juri pmdencia dos Tribunae3.
AnLecedenLe, anterior. L Lei, livro.
Appendjce, approvado, appel· Liv....... Livro.

lação. .?otalt ,. Mal ez.
Ar Are to. Mar Maritimo.
Arg....... Argentino. Memb. '" Membro.
Argulll. .. Argumento. ·lITerc...... lITercanLiJ.
Art. Artigo. Mex lIrexicano.
á A nLo. ~lini t Mioisterio.
Au t...... Au tria. Mi c. Jur. Mi ~]Jnnea Juridica.
;\.v. . . . Aviso. Mod..... , lITodi ficado, modelo.
A\'ar. Avaria. 1I1un...... lIlunicipal.
Bel~...... Belga. Numero.
Eilb...... BilJjáo. Nap...... Napolitano, Napoleão, (Cod.
C. ou Cap. Capilulo. Civ.)
Chil o Chile. Not....... 'ota.
Oiv. Civil. Dr........ Oriental.
Cod.. Codigo. Ord. ..... Ordenança, ordenação.
Comm.... Commercial. P.ou Pago Pagina.
Con!. Conferencia, conlirmado. Part... Parte.
Con o. Consnlta, conselho. Peno Penal.

on 01. .. Consolidação. Port...... Portuguez, portaria.
on l. o Constituição. Pres. Pre idenle.

Crim _ Criminal. Proc Proce o, procuração.
D.~.... Direito, digesto. Provo Provi '1\0.
Dec.. Ueci 1\0. Pru . Pru iano.
Decr...... Decreto. Pub. .•. .. Publico.
DilI .. o... DiJlerenl-e. Uer. Jud. o Reforma Judiciaria.
Din .•... o' Dinamarca. Reg. ....• Regulamento, regra, registro
lHr Direito. régia.
Di reco . . .. Directoria. Regim. . .. Regimento.
Disp .. o•.• Disposição. Rei. . . . . . • Relação, relatorio.
D. i.... Duãs Icílias. Res....... Re olução.
Elem..... Elemento.>. Rev....... Revista, revisor.
E t....... Eslado. Rom.. o... Romano.
E~ Un.... Estado ·Unidos o Roum o Romaico..
E. taL...... Estatuto. Rus. Ru o.
Extraj ... o . Extrajudiciaes. Sard. Sardo.
Fpd....... Federal. - Sec. ecção.
Fr:....... Fl'nncez, fl·agmento. Sess...... es 1\0.
fi......... Dige to.' uec.. ... uecia.
Gaz. Jur.. Ga=eta lt(1'idica. up...... upremo superior.
G.r.eg...... Grego. T. ou Til. Tomo, mulo.
~am . ....• Hamburguez. Tab. TabeUa.

lHe p. .... Ht'spanbo1. Trib. . Tribunal.
Holl. . oo.. Hollandez. Ult.. Ultimo .

. Hung..... Bungato. Uno •....• Onico.
I. Jon.... llbfionicas. Val....... Valaco.
Imp. ... .• Imperial. V. ou Vid. Vide.
Inglat. . .. lnglatel'ra. § ou §§.. Para"arapho, paragraphos.

Obse1·vação.- As decisões de aggravos do pre idente do Tribunal do CommerclO
da Côrte, que não fOrem datadas, se encontrão na Ch.?'onfca do FOro n. 13 de 15 de
Julho de 1859 e ReI;. hill' de' 1869, 2' semestre, pago 2t4 e sego .
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CODIGO COMMEIlCIAL DO BIlAZIL

PARTE PRIMEIRA
DO COMMERCIO E :[ GERA L

(Lei n. 550 de 25 de Junbo de 181i0)

TITULO I
Dos cOl1llllerciautcs

CAPITULO I

Das qualidades necessanas pa?'a ser cOll!me?'cianta

Art. 1.. Podem commerciar no Bl'azil :t
I, Todas as pessoas" que, na conformidade das leis deste Imperio,

se acharem na livre administração de nas pe soas e bens, a e ni\}
fflrem expressamente prohibidas ne te Ctldigo ;

Nota 1.

Art. 4.81. Vid. Di". "01. 4.0. pago 177-
Nota.- O Cou. não deflne o que seja

commercio ; no art. 19 do Reg. n. 737 de
1850, porém, declara-se o que constitue
mercancia.

- A ror st. PaI. do Imperio, art. 176 Si
24 e 25, proclamou a liberdade de indus
tria com a restricçao de não arrendeI' os
co lumes publico , a segurança ou a saude
dos cida :0 .

- A Consto Pol. da Republica, no art. 77
~ 24, ~5e 27 assegura a brazileiros e es
trangeiros resiMn{es no paiz a inviolabili·
dade dos direitos concernente à liberdade,
á egurança individual e á propriedade, e
garante o livre exercicio de qualquer pro
fissão moral, intellectual e industrial- os
iDyentos industriaes pertencendo aos au
tures, aos quaes ficará por lei um pri vilegio
tem pararia, ou será Concedido pelo Con
gres~o um premio razoavel, quando baja
conveniencla de vulgarisar o inven to e bem

a iln a propriedade das marcas de fa
brica.

- O indu trial ou neaociante, tem o di
reik> de as igualar as suas merlladoria 011
productos por meio de marcas especiaes :
Decr. n, 3::lJ6 de 1887.

- A marcas de industria e de com
mercio podem con i lir em ludo que esla
Ip.i não prohiba (art. .•) e faça dmerençar
o objecto de outro identlco ou seme
lhante , de proveniencia diversa.

Qualquer nome, denominação necessaria
ou \'u Igar, fi rma, ou razão ocial e as lettras
ou cifra sómcnte enirão para es e fim
reve lindo fórma di lincliva: Cit. Decr,
art. 2.

- Para que seja garantido o uso exclu
sivo das ditas marcas, são indispensaveis
o seu regi tro,. deposito e publicidade nos
termo destalel: Clt. Decr" art. 3.'; Decr.
n, 9928 de 1887, art. 1."

- As dispo ições desta lei são applica
veis a. brazileiros ou e lranaeíros, cujos
estabelecimento estiverem fóra da Repu·
blica, concorrendo as eguintes condiçõe :
-1.' - Que entre a Republica e a nação em



10 C:ODIGO C01l1!1lERCIAL

cujo terl'itorio existiam os referidos e tábe·
1ecimentos haja convenção 'diplomatica,
assegurando reciprocidad'e de garantia para
as marcas brazileiras; - 2.' - Que as
marcas tenham sido regi tradas na conIor
midade da legislação local; -3.' - Que
tenham sido depositadas na Junta Commer
cial do Rio de Janeiro o respectivo modelo
e certidão do registro; - 4.- - Que a cer
tidão!l explicação da marca tenham sido
publicadas no Diario Olficicrl : Cito Deor.,
art. 25; Decr. cito n. 9828, art. 4. 0

- O registro prevalecerá para todos os
seus eJIeitos por 15 annos, findos os guaes,
poderá ser renovado, e assim por citante.

Considerar-se-ha o regi tro em·v.igor si,
dentro do prazo de 3 annos, o dono da
marca regi h'ada não fizer uso delia : Cito
Decl'. art. 12 ; Decr. cito n. 98i!8l art. 4."

- A marca de industria ou oe com
mercio sómente pMe ser tran ferida com
o genero de imlustria ou de commercio
para o qual tenha sido adoplada; fazen
ao-se no registro a competentll annotação,
Í\ vista do documento autbentico - Igual
annotação far-se-ha si, alteradas as firmas
sociaes, subsistir a marca. Em ambos os
casos é hecessaria a pu1:Jlicioade na fórma
do art. 2.': Cit. Decr" art. 13; Decr. cito
n. 9828, art. ,7.0

,

- OAv. n. 97 del833 declarou OCOfi
mercio livre a qualquer estrangeiro, como
a qualquer cidadão: já a Cart. Reg. de 28 de
Janeiro de 1808 havia franqueado o com-
mercio a todas as nações. .

- Aos mercadQl'es com cabedaes de I00$
para cima não cabia pena vil por não serem
peões: Ord. L. 5, Tit. 138.

- 08 commerciantes bons e 10uvaveis
merecem ser animados' pela protecção do
Principe, da qual são indignos os contra
bandistas : Alv. de 19 de Novembro de1757.

- Aalma do commel'cio consiste na li
berdaile: Direct. Conf. pelo Alv. de 17 de
Agosto de 1758 § 37.

- O commercio civilisa as nações, enri
quece os povos e constitue poderosas as
monarchias que se arruinam com a sua
decadencia e abatimento de sua cultura:
Cito Alv. §§ 35 e 3.

- A profissão do commercio é necessa
ria, proveitosa e nobre: Lei de 30 de Agosto
de 1870.

- O commercio deve ser animado pelo
Soberano: Alv. de 9 de Julho de 1760 e
Decr. de 30 de Abril de 1774.

- Os commel'ciantes são nobiutados :
Lei de 29 de Novem,bro de 1775 § 3;"

- A liberdade do commercio é sempre
digna do maior favor: Decr. de 8 de Abril
de 1778.

-,

- A utilidadê que resulta do commer
cio é mais geral e mais interessante á
monal'chia que a dos dotes e liberdade:
Ass. de 2de Dezembro de 1791.

- Incumbe aos Presidentes de Prov]ncia
fomentar o commercio : Lei de 20 de Outu
bro de 1823. art . .24 1'.

-,-- o.bretudo quanto possa fa"orocel-o
devem as Gamara" Municipaes prover :Lei
lIe I de Outubro de 1828, art. 6ô § 10.

- Os principias de igualdade commer
cial e civil devem ser mantidos para todo
os estrangeiros residentes no Imperio:
Av. n. 410 de 1874.

- Foi creada uma nova ecretaria ae
E lado com a denominação de Secmtaria
de Estado dos Negocias da Agricullura,
C01ll'lne-rcio e Obras Publicas; Lei n. 1077
de 1860.

- ALei n. 23 de 1891 reorganisando os
serviços da admini lração federal denomi.
nau esta secretaria-de Industria, Viação e
Obras Publicas.

- ODecr. n. ]65 Ade 1890 dispõe sobre
as operações de credito movei a beneficio
da lavoura e industrias auxiliares.

- ODecr. n. 216 C de 1890 creou s c
ções de estatistica commercial, annexas ás
associações commerciaes.

- ODecr. n. 916 de 1890 creou o rp...
gistro de firmas ou razões commerclaes.

- Regulando a conce~ ão de 1Jatentes
aos autores de invençãó ou de coberta in
dustrial: Lei n. 3]29 rle 1882-Seu Regu
lamento: Decr. n. 8820 de 1882.

- Prorogando o prazo estabelecido ]X1.ra
o Q'egist1'o da patentes no art. 89 do ul
timo Decreto (Lei de 28 de Ago to de 1830):
Decr. n. 8893 de 1883.

- Os commerciantes são suji'itos ao im
posto de industria e pl'ofi Ges. E te im
posto compõe·se de taxa fixas e propol'
cionaes. Aquelles têm por ba e a natureza
e classe das industrias e profl sões, bem
como a impol'tancia commercial da praças
em que· fOrem exercidas, e quanto aos es
tabelecimentos industriaes, lambem o nu
mero de operarias e outru meios de pro
ducção' estas o valor locativo do predio,
ou local que servir para o exercieio da in
dus'l(ia ou profissão: Decrs. ns. 9870 de
1888 e 86 de 1889.

-Commerciallte estrangeiro que acciona
seus d.el/edores no Bra~il, como prova a
sua nacionalidade: Acc. da ReI. de Belém
de 31 de Agosto de 1892-Di7'" voI. 67:
pago 253. I

Nota 2
Nota.- Comprebende nacionaes eestran

Ulli r·'. homens e mulheres: Av. n. 97
de 1833..
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II. Os menores legitima,meIite4 emancipados;
III. Os filhos-família qne tiverem mais de dezoito annos de

idade, com autorisação dos pais, G provada por escriptura publica. G

Nota 3 Nota 6
Concordallcia .-Cod . Comms. Ul't ,: Art. 26 . Reg. n. 737, cit., art. 140,

Porto 7 e 13; Hesp. 1 e 4.; Mex. 3e5; ltal.. Concol'dancia.-Cods. Comms.arts.:
8e 9; An. 4. e5; Belg. 1 el; Hall. 2; Arg. Porto 8; Hesp. 4; ~lex. 6; Hal. 9.; AlI. 7;
1 e 9; 01'. 8; Cbil. 7; ROUID. 8 elO. Belg.4.; A.!:g. 10; 01'. 9 e.l0 ;_Roum. 10.

Nota.-Os maioresou suí-ful'is; os loucos Questao.-A autonsaçao é7'evog(wet?
de todo o genero, prodigo declarados por ' Penso que não: do Jacto da revogabi Ii
sentença, não o podem - Ord. L. 4, Tit.103; dáde exp7'ess(t no art. 28, q~lanto á aut01:i
Lei de 13 de NOI'embro de 1830, art. 40; sação dada a mulher, é a sim de concluir;
Reg. n. 3.1 de 1851, cap. 5', secç. 1-, -..: e nem o emancipado, maior para os actn
Nots. 193 e 715. da vida ci ii, poaería ser despojado de e

estado. Enlretanto os Cods,. Arg. art. U.
N t 4 Ord. 11; 1ta!. 15 e o Belg. 9 o permittem:

O a pelo direito fr~ncez não é prevista a hy-
Art. 26' Reg. n. 737 de 1850, art. 3° § lo. pothe e, e por i so a contl"Oversia entre os
Concordancia. -Cods. Comm .arts.: autores-Reviere, Liv. 1 n. 3' Pardes us,

Por!. 8; Hesp. 4; Mex. 5; Hal. 9; AlI. 7; tom. 1 n. 58; Molinier; n. 151; Bravard,
Belg.4; Arg.!); Or.8; Fr.2; Chil.7; Roum.l0. "pag. 17 ;Be lay, tom. I, ns. 220,223: Lyon

iVola. -São os casado de 18 :].nno com CaBn et Renault, tom. I n. 226; Demo
autori ação dojuiz de o~phã.os-Ord. L. 1'., lambe n. l!f>fl' Alallzet n. 5~. _
Tit.'88 § 27: os que tIverem ohtIdO sup- Que tão.-Esla a'll>to1'tsaçao tO?'na os
plementode idade-Ord. Liv. l°, Tit.3° § "j';. pais 7'esponsaveis pelos empenhos mercan
TiL 88 27 Q 28; L 3°, Ti t. 4~, J2rine--.: Lei ti' dos {ilhos? 'âo: Massé, 'n. 112; Par
de 22 de ::;etembro de 1828,art..20S 4' e Alv. de us, n. 59; Gouget et Merger, n. 26,
de 2.1, de Julho de 1713. verb.7Ililtelt7'.

- A menoridade termina. aos 21: Res. de Questão-Esta a1ttorisação póde dar-
31 de Outubro de 1831 ;os expostos, porém, se COl1t 7'est7'iações ? A autorisaÇão eman
o os 20 aDJlOS: AIv. de 1 de Jane1l'0 de cipa-o menor; a sim sendo, nenhuma in
1775 ~ 80. ll11encia deve ter mais o pai no commer-

- Jlinores non habent neq1M velte neqlte cio do filho. O commercio é uma serie de
nplte. . operações que se 'encadeiam, de uma fórma

....:. Os orpbãos que casam sem' autod- imprevj ta, e pai nece saria: não seria
sação do juiz, emquallto não corilplelam20 sem inconveniente, tanto para com ter
armo, não podem er con iderados aptos ceiro como para o autori ados, que. na
para a administração de seus bens: Ord. capacidade. mercantil tive e precisamente
L. 10, Tit. 88 § 19. _ de girar em uma e ,p.llera moveI: Gouget

- Não faz referencia o n. 2 a IUbo -fa-. et ~ierger, n. 13; Mas é, n. 90 ; Toullier, t.2.
roilias, ma aQ§ que tem' obtido supple- us. 1292 e 13OS; E. Cadrés. pago b5, eguem
menta de idade ou se tem ca a.do com au- opinião contraria :-a Côrte de Caen, a 11
torisação de juiz de orphãos. . de Agosto de 182 , deeidiodiJIerentemente.

. Questão.-O 'l11enm' póde ?'equei"e?' a
Nota 5 .fltstiça pm'a, SUPP?'Í7' a, attl07'i ação pa-

II terna? Entendo que não: pMe sim-
NoCa.-E' emancipação voluntaria. pie mente pedir sua emancipação (supple.
- A Ord. L. 40 'l'Jt. 50 § 30; ém re(eren- mento de idade) e concedicla lhe será livre

ciaaofilho-famiHíts'tommerciantenãofazia seguir o ramo da inclustria ou profis ão
dislincç<1o de menor ou maior e obrigava quelbe aprouver.
o pai peloemprestimo feito aofilbó,qnando . Questão.-póde a mulher aasadIJ. 7'e
commerciante e por seu. consentimento; (jlterm' á JttStiça,supprimento d(l, aulol'i
obrigava o filho até. onde cbegasse seu pa- sação do ma1'ido? Entendo que nào ~
trimonio: Ass. n. 391 de 2 de Dezembro 0 poder marital e a paz domestica se op
de 1791. .põem. Nos casos deinterdicçãoeau encia,

- As mulheres menores de 14 annos e julgados judicialmente, sim.- Vid. A.lau
os homens menores de 16 são prollibidos zet, D. Com. n. 66; Reviere, idem, sobre os
de casar-se, Decr.n. 181 de 1890, art. ío§8o~ ·arts. 4,5 e 7; Hoochster, acré et Gardey,
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o filho':" maior de. vinte e um annos, que fôr associado ao com
mercio do pai, e o que com sua approvação, provada por escripto,
levantar algum estabelecimento commercial, será reputado emanei·
pados e maior para todos os eifeitos legaes nas negociações mercanti .

IV. As mulheres casadas maiores de dezoito annos, com autori
sação de seus maridos para poderemcommerciar em seu proprio nome,
provada por escriptllra publica. As que se acharem separadas da co
habitação dos ma.ridos por sentença de divorcio perpetuo não precisam
da sua autorisação.

Nota 8

Nota 7
Nota.- Entre as palavras - filho - e 

maior - se deve entender familias-. Deve
~ntender·se tambem - a fil1la-.

D. Com., cap .. 3; Dalloz, Cod. de Comm.,
.art. 4 n. 18 e Cod. Resp. al'ts. 11 e l:l.

- 'o caso do supprimento de aulorisa
1;ião o marido só responde pelos actos da
mulber que procederem de obrigações com·
muns, ou reverterem em beneficio com
mum: Cad. Civ. Port., art. 1199.

o art. 488 do Cod. Nap. ,- que a dita lei
inveslio o que aLlinge 21 annos da capaci
dade civil para todos os actos da vida,
que ficçõp.s e subtilezas não devem preva
lecer ante a realidade dos factos. O con
trario até é lançar a izan ia no seio da fa
milia:- o pai parasitando o fil1lo, direito
sem obriaação correlativa! Sim, porque
quem poderia impedir o filbo maior de 21
annos de entregar-se ou aoraçar uma pro
fi são decente e lucrativa?- oepai.- A
este diria aquelle, afrouxando os laços de'
respeito natural, com os pés no limiar.
Delxo sua casa!- E eis esboroado tal,po
der paterno. Sómente por um deploravcl
equiv.oco, pois, consagrou o legi Tado;' tal
exigencia, acompanbando os que acreditam
que ba lilbo-famllia IIlaior de .21 annos, e
que ã Lei de 1831 nãu revogou o direito
antigo, banido da legislação estrangeira,

Concordancia.-Cods. Comms. -arts: mais adiantada e mesma de Portugal. Cod.
Resp. 5 j llal. 15 j Belg. 4 j Houm. 18. Civ., art. 311. - A época da maIOridade

lI'ota.- A exi~encia de prova por escrj· é a signada, sem distlncção de sexo aos
pto não tem razao de 5er.- «FOra estatuir 21 annos completos. O maior Oca habili
direito novo (Dr. Annibal, Obs. a esta nota) tado para dispOr livremente da .ua p~s oa
pretender·se que o filho maior de 2L annos e bens.-_E.ntretanto, a par d~ eXlgenCla da
ficasse por 1al emancipado, e, em conse. approvaçao provada por escl'lpto, do nos o
{IUencia, independa do consentimento pa- artl.aO vemos uma Dlulber casada, ape!la
terno para cowmerciar.ll- Não é e tatu.ir [ Illa~or de 18 anno', podendo commerclar,

. direito novo; a Lei de 31 de Outu.bro de obngando, hypothecando e alheando o seu
1831, revogando a legislação em contrario, dote!
dispõe: « Aos 21 annos termina a menor- -;- Aos 2L annos termina a menoridade e
idade e se é habilitado pal'a todos os actos se está habilitado para todos os actos da
da vida·civil.ll- Lour., Di?'. Civ., § 91, "ida civil: Rev. n. 99J8de.g de Dezembro
tratando d~ modo .de dissolvei' o poder de 1882-Dil'., vaI. 30, pago 192.
paterno, dIZ termmanternente- que tal - Da maioridade de 2t annos resulta a
poder se dissolve no caso de ter o filho cessação do pa1ll'io pode?' nos perempto.
completado a idade de 21 annos.- O Vis- rios termos do Decr. de 31 de Outubro de
c<?nãe de Cayrú, D.i~. Mel'c., 1. 5,. cap. 22, 1831, sem mais depender1femancipação de
dIz: (( O filho·famlhas que publIcamente processo e sentença especiae5: Acc. ?'eviso1'
negocia é por direito e estyIos do commer· da ReI. daS. Paulo de ]7 de Dezembro de
cio havido por !Uaior; e con eq~entemen~e 1883-Di?·., vol. 33, pago 499.
pMe fazer socIedades mercanlJs, e obrl- - Os maiores de 21 annos estão habili
gar-se por elJas.l>- Nem ha razão para nos tados para todos os actos da vida civil:
adstringirmos às Felippinas com laivos do Av. n. 61 de 1886.
q1ti?'itario romano, que considerava o fi- - Os maiores de 21 annos ainda que em
lbo nma cousal se attender-se que a Lei companhia do pn.i não são considerados
de 31 d~ OUluuro de 1831 teve por fonte tllhos-familias: Decr. 200 A de 1890.
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Os mepores, os filhos-faIDilia e as mulheres casadas devem
inscrever os titulos da sua habilitação civil, antes de principiarem a.
commerciar, no registro do commercio do respectivo districto. 9

Art. 2. o São prohibidos de commerciar:·o

Nota 9

Arts. ]0 § 2, 26 e segs., e 874 § 6 j
Reg. n. 737, a1'1. 620 § 6,

Concol'dancia.-Cods. Comms, arts.:
Porto 9 e 16; Hesp. 6 e 7; Mex. 11 j HaI. 13;
.Ali 7: Belg. 9; Arg. 12; 01'. 10 e II!; Chi!.
9; Fr. 2 e4; ~oum. 15. .

- A autol'lsaçãO para commerclar, para
hypolhecan bens 'immoveii>, ou para propor
acções em juizo, só póde ser outorgada
por escriplo a~tbentico ou autbenticado;
Cod. Civ. Porl., art. 119õ.

- Na~ Dinamarca as mulberes e viuvas,
mesmo maiores, se consen'am sob tutella e
se Dá!) podem obrigar sem consen timen lo
de seus tutlJrcs.

=-Na lualaterra, o menor, en{a;nt, e a mu
lher ca acta, (emrneCOtWe1·t. são incapazes
de commerciar. Não !la emancipação no
direito inglez. A Ulenor idade dura até·aos
~1--a.nnos. O casamento do menor não o
snbtrabe á tutella, o que não acontece em
relação a mulher menor, Não ha excepç'Jo
se não no costume de Londres, que per
milte á mulher casada ser commllrcianle,
sole t?'ade'l'. A mulher casada, cujo marido
é morto civilmente, ou que deHe está
separada por divorcio, j'/ldicial sepamlion,
póde ser commercianle, e bem assim li
que está abandonada por mais de dons
an nos póde requerer autorisação judi
cia].

Nota.- Ha livro de registro dos titulos
de habilitação civil dos menores, fi]hos
fam'ilia·s e mulheres casadas: Reg. n. 738,
art. 58 n, 2, Deo. n. 596 de 1890, ar1. 48 § 2
n.2.

- A expressão em seu proprio nome dá
a perceMr que a mulher não se torna com
mercid.nle, se não quando faz commercio
sepamdo M de seu marido: deve qnalifi.
{;ar-se como sua preposta ou factora,
quando ella faz compra e vend1lS, sub
screve tituloi> de.r1 jYidas, faz cohranças, etc.
sendo seu marido commerciante: Gouget
et Merger, n. 41; Massé, n. 68 j Raviere,
tit. 1 e 4..

Quest.'io.- Qual a sa;ncção legal so
bj'c a i'ncapacidade dos meno,res e mulhe
res lJaSada8, q1hCM1do não aut01'isadas nós
t~1'rnos.. deste artigo? Penso que está no
disposto no art. 129 n. 1, sem necessidade
de recorrer-se ao direito civil- Not. 193,

Nota 10

Nota.- Convenienclas sociaes de ordem
superior levaram o legislador :t pruhibir o
comillercio a certos funccionarios pub]i·
cos: no arl. lo foram incapazes declarados
capazes' aqui o inverso.

A « Observar,ão)) a esla Nota assegura
que não foi el1a razoaveI. Deu-se eflecti
vamente o equivoco de inverter-se no so
pen amento, e, agora rectilicando-o, offe
recemos as considerações feitas por T. de
Freitas, Consol. das Leis. al't. 343. not. 1. 
Antigamente regiam a Orç!o L. 4, ts. 15 e 16;
Decr. de 18 de Abril de 1720 revogando a
Res. de 26 de Novembro de 1'109, que per
mittio commerciar aos gOI'ernadores das.
conquistas j Lei de 29 de Agosto de 1720 e
Alv. de 27 de Març.o de 1721. O primeüo
elemento dos contractos é a capaCIdade das
partes contractabtes,- e a regra do art. J29
n. 1 do Cad. Comm. é applicavel em
materia commerciaJ e em mataria civiI.
O art. 313 acima indica a capacidade de
cerlas pessoas para contractal' em certos
casos, isto é, quando commerciarem. Tae
incapacidades pertencem ao Cod, do Comm.
(pois que exclue nesla 2' edição as do art.
149 do Cod. do Com m. sobre o mutuo 8"
fiança, que achal··se-hão agora nas nut .
aos arts. 477 e 776), e apenas são indicada
na ]egislaçào civil como excepção da capa·
cidade geral para conlraclar. As pes Das.
designada no arl.148do cod. Cl'im. e 2'do
Cod. do Comm., têm, em geral, capacidade
para contractos, mas não a têm. para serem
commerciantes, ou para fazerem contractos
commerciaes, que não sejam os do art. 3'
do Cod. do Comm. Os arts. 2' e 30 do Cod.
do Corom. repetem com addir;ão o que eslá
no ar!. 148. do Cod. Crim .• e sua redacçITo
tem occasionado e póde occasiODar uma
falsainlelligencia. Oart. 148 do Cod. CrilO.
probihio commerciar ás pessoas que de i
gna, isto é, declarou a incapacidade de as
pessoas-para fazer contl'actos commer
ciaes,-para exercer actos do coml1U1l·cio.
Esta probibição envolve a de serem COlll
merciantes, por que pessoasqufl não podem
exercer actos de commercio. está claro que
não podem fazer exercicio babitual desses
actos. Ser commerciante nào é exercer acci
dentalmenteactosde commercio, mas exer
ceI-o babitualmente, fazer de taes actos
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1. Os pI;esillentesU e os cOllllllandantes' de armas ~as provin
das,·" os m~gistrados 'vitalic~os, os juizes municipa'es e os de orphão ,'u

modo de vida ou profissão.- Ao contrario,
a prohibição deser commerciante não induz
á de exercer acciOentalmente actos de
commercio. Ora, o fim principal do art.
2" do Cod. do Co:nm. foi declarar as in·
capacidades para a profissão de commerci
anle, maS amalgamou estas .incapacidades
especiaes com as do art. 148 do Cod.
Crim. ~'l'elativos ao exercicio accidental
de actos de commercio. O art. 1· do Cod.
do Comm. quiz ~izer-podel1t Se?' ~ommel'
ciantes 'no B1'aztl, e no art. 20 nao podem
Se?' cOlnme7'eiantes. Devera-se ter re er
ndo para o art. 3' as incapacidades para
exercer actos de commercio em accôrdo
com o arl. 148 do Cod. Crim. Acto de
COOlmerClO étodo aquelle que se faz para
lucrar,-por mero espirito,de especulação,

, e ninguem dirá que laes a~tos nao po sam
ser acciden talmen te exercIdos pelas pes
soas designadas no art. 2° do Cod. do
Comm. Actos de commercio sâo os mesmos
aclos da vida ci"l'j] ; contractos COUlmer
ciaes'sào em muitos ca os os proprios
contractos do direito civil, só com a dif
lerençadeserem leitosno intuito de lucrar.
Es e art. 2" do Cod. do Comm. falseou o
aTt. 148 do Cod. Crim., porque supprimio
as palavras-em quCtesq1Le1' elTeitos qlte não
sejct1n pl'oducções de seus p7'opl'ios bens. E
pur que falseou? Porque seu fim era outro,
porque seu fiDl foi designar quaes as pes
soas incapazes de ser commerciantes,-de
exercer a -profissào habitual do coml1ler
cio. A respeito dos incapazes do art. l0,
ns. 2, 3 e 4, o pensamento era inverso ao
do art. 2°. Allisãopessoas incapazes que de·
clarou capazes de ser commerciante ; aqui.
são pessoas capazes q.ue declarou incapaze
de ser commercianles. Quanto ao exer
cicio accidental de actos da. commercio,
nadase tinha á declarar no art. l°, ns. 2,
3 e 4, pela simples razão d~ que não é capaz
para exerceI-os quem não tem capacidade
para os actos da vida oivil em geral.

- Os consules não puderão exercer a
prof! 'são do oommercio em seus districtos.
Exceptuam-se os de potencias de pequena
lmportancia commercial com o lmperio,
ullla vez que renunciem aos ordenados e
se não encontrem nelias pessoa igual
mente babilitadas., que não sejam com
merciantes :Decr. n. 4968 de 1872, art. II
-Já assim dispunha o Decr. de ~4 de Abril
<le 1834, art. 6".

- E' absolulamente probiblda a asso
ciação entre medico ou cirurgiào e phar

.D1aceutico para a exploraçâo ,da industria

r

da pbarmacia sob qualquer fórma: Decr.
n. 169 de 1890, art. 51. .'

- O disposto no art. 51 do Decr. n. 169
de 1890, não oomprelJendc as sociedade
anonyma , que tenham por fim a indu tria
de pharmacla: Decr. n. 796 de I 92.
.•.-uestão.-AS m11,lhe7'esdaspesso(ts que

são p1'ohibúla de com mel'Cia1', 1J07' {orça
do wrt. 51" do Cod. Comln. podem COlllmer·
cim' ?

Os ;Pl'ohibidos de cOl1tme1'cia1' podem
a1Lto?'tsUlI' suas 'T1l1tlhel'es (10 exe1'ctcio do
cOI1l'1Jle?'cio? Pela afirmativa pensa o
iJlu tTe Dr. CaTlleiro Le sa : Dil'. vol. '45,
pag, 16l-Estamos de accõrdó : e a Lei
n, (117 de 1890, art. 17 § 2° e 3°, di~põe:

A lallencia uão affeetará o exercicio do
poder marital e do palt'iu poder, nem a ad
mini tração dos. ben proprio e parti
culares da mulller ou dos "filhos.- O excr·
cicio da capaCidade de direitos é If3ran
lido ao falUa em tudo quanto nao -se
referir directa ou indirectamente aos in
teres es, direitos e obrigações da ma sa
lallida. .

Nota 11
Concordancia.-Cod . Comms. arls.:

Porto 14; llesp. l4. j Arg. 22.
Nota.-« Commercial'em direct..'l.mente o

presidentes, commantlantes de armas da
província, os magistrados vilalicio , o
parochos e todos os officiaes de fazenda
dentro do dislricto em que exercem sua
luncções, em quaesqucr efTeilos que não
sejam producçôes de seus proprios bens.
Penas: de .suspensão do emprego por 1
a 3 ann.os e de multa corl'espouihmle Ú
metade do tem po II : antigo Cod I Crim.,
art. 148.1° meDlb.

Aprohibição de commerciar com relação
ao p,I'e identes de prol'incia envolve a d
poderem SOl' nomeado commel'ciante
pal'a es' cargo: entl'etanto, muitus vice
presidente oommerciantes dentro dos di 
lrictos em que ~xercem as suas funcções
temo, sem excitar reparo.

COl1l1norciarem os Governadores e com
mandantes de armas flos·)tstados j os ma..
gisll'ado j os oliciae de lazenda dentro
dos districto em que exercerem a sua
[uncções j os o(Iiciaes militare de nlar e
terra, 8al\'0 se fórem refol'lllados-Penas:
de suspen ão de emprego por 1 á 3 annos
e mulla de 200$ á 500$.

Na prohibicão de te artigo não se com
prebende a faculdade de dar dJllheiro a
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e ofticiaes de far.enda,1.4 dentro dos districtos em que exercerem as
suas fllncçôes ; t'"

II. Os officiaes militares de primeira linha e de mar e terra., te

salvo se fôrem reformados, e os dos corpos policiaes ;

ouro, ou á premio, comtanto que as peso
soas nelie mencionadas não façam do exer
cicio de ta faculdade profissão habitual do
commercio; nem a de ser accionista em
qualquer companbia mercantil, uma vez
que não tomem parte na gereoQla admi
ni b'aLiva da mesma companhia: Cod.
Peno art. 273.

- Governadores ou' Presidentes- com·
mandantes de, districto militar.

- O commercio ,foi permiltido .aos go
vernadores de 1Lltra-'1nar : Res. de 26 de
NovembTo de 1709.

E la permissâo- cessou em virtude da
Lei de 2\1 de Agosto de 1720 e Alv. de 5 de
Janeiro de 1757.

- A. Lei cito de 29 de Agosto prohibio
aos Ministros e oillciaes de justiça.

Nota i2
Idem.
C.oncordancia.-Cods. Comms.;arts.

PorL. l.!; Re p. 14-; Arg.22.
Cod. Pen, FI'. art. 176.

Nota 13
Idem.
c:.:oncordancia. -Cods. Comms. arts.:

Porlo 14 ; Resp. 14; AI'g. 22.-0rd. (Fr.)
de 1560, art. 100; Edil. de Março de 1765.

Nota.-A Ord. L. 40, Tit.15 prescreve que
<JS corregedores das comarca e OutTOS of-'
ficiaes temporaes n[o comprem bens de
raiz, nem façam ou1ros contractos nos lo
gares onde são officiaes.-O que se ampliou
aOs ma~istrados vitalicios pela Lei de 10
de Janeiro de 1678.-A virtude faz sua no
breza, .seu lustre, sua recom pensa, B.
Paty, Dt?'. Comm. Ma1·., t.l°, pago 81.-Se
uevem contelltar com isto tão s6mente;
pOis o g~vefno deste paiz quer magistratura
pobre, Ignorante, deQendente e politica,
apezar da fal'ça eleitoral de incompatibili
dades ; - nem pará o magistradona esti
mulo algum omcial, ainda que eUe se re
commende à peneme.rencia publica por seu
labor, honestIdade e lllustraç[Q : baJa vista
.ql1e o que tem vantajosos accessos sempre
ép(J!l'tid(J!l'io no maior numero de casos. .

-A {lro,Nbiçãode commerciaré re tricta
aos JUlZEo! Municipaes, e u[o se e tende
~os seus supplentes : Av. n. 60 de 1886.

Nota 14
• Concordancia.-Cods. Comms.arts.:
Porto 14; Hesp. 14.

Nota.-O Reg. n. 264.7 de 1860, art.
159 ~§ 4° e 50, declara-que os empregados
de aTtand~gas emesas de rendas não pOdem
cornmerClar, mesmo por pe soas de suas
familias que lhes sejam sujeitas; podem,
porém, ser accionistas de sociedades
anonymas e socios commandiLarios em
socie3ades em commandita.

- E ta disposição foi reproduzida pelo
art. 139 f.i § 4' e 5° do Decr. n.6272 de 1876.

- Tam'bem decretou esta probibição a
Lei de 29 de Agosto de l'i20-Not. 21.

- O A\'. n. 217 de 1840 declarou que
os collectores não estão comprebendidos
na cla se de oillciaes de fazenda.

Os serventuarios de officios de justiça
não estão iubibidos de commerciar, se o
fazem sem prej uizo do serviço público:
Av. n. 448 de 1880.

servep tuario de Justiça não está
inhibido de commerciar, comtanto quenão
falte ao exacto cumprimento de seus de
':eres. No caso contrario será compellido á
cumpril-os, ou punido pela con tu macia,
nos casos determil)ados nas disposiyões em
"igor : Decr. u. 9420 de 1885, art. 336.

Nota -i5
Cod. Pen., art. 233.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Port. 14; Re p. 14.
Nota. -A redacçiio do nosso artigo não dà

logar a que se vaciUe, que o {inal, dentro
dos districtos em que exercerem as suas
funcçõ'es-refere-se a todos os funccil>narios
abi designados

Nota i6
Idem.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Port. 14; Resp. U.
Nota.- Ficam derogadas as leis que pro·

bibem o uso de qualquer industria util e
honesta aos officiaes do exercito e dos
corpos de artilharia de marinba e armada
desembarcados: Lei n. 37 de 1831, art. 30
A profis ão militar é dos grandes bomens,
que com honra de sua patria deixaram
eterna memoria: Decr. de 13 de Maio
de 1789.
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Nota 19
Idem.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 700; Hesp. 13; Mex. 12; Arg. 24;
01'.29; FI'. 613.

:.-. Em face da clara e terminanle dispo
sição do Cod. Comm. e legislação posterior,
os militares de mar e terra nlio podem
commerciar, e conse~uintemente- nào po
dem acceitar cargos ae director de compa
nbias, cujo exerCicio importa acto de com
mercio. - Expediente do Ministerio da
Guerra de 27 de Ou rubro de 1891 .

Nota- P7'op7'ietas Regulcvribus 0'111Inino,
prohibetur: Conc. Trid.,Sess,25, cap. 2.0

Nola 20
Arts. 36 n. 4, 68, 826, 893 e segs.: Reg.

n. 737, art. 15; Decrs. n. 806, e n. 858 de
1850, art. 2° n. 4; Alv. de 13 de Novembro
de1756; Ord. L. 5, Til. 66.

<':oncordancia.-Cods. Comms. arts.,
Porto 14; Hesp. 14; ltal. 699; Arg. 22.
01'. 27. Roum. 710.

III. As corporações de mão..morta, ·-.os clerigos· 8 e os regu-
lares··O

'

IV. OS fallidos, emquanto não fôrem legalmente rehabilitados.""
Art. 3.° Na prohibição do artigo antecedente não se com

prehende a faculdade de dar dinheiro a juro ou a premio, comtanto que
as pessoas nelle mencionadas não fa~am do exercicio desta faculdade

Nota i 7 Nota.-O caso de fallencia casual se~uida
de concordata bomologada não inbine o

Decr. n. 1225 de 1861; n. 4453 de 18,0; fallido de exercer o cargo de g~]'ente de
Consol. das Leis, art. 69. um Banco: Av. n. ~01 de1881-Not. J29,.

Concol·dancia.-Cods. Comms. arts.: - Os fallidos de b"a fé civilmente moI"
Porto 14; Hesp. 14 ; Arg. 22; 01'. 27. tos para deixarem de pagar suas divillas e

Nota.-O Av. n. 435 de J860 declarou alcances. e resuscitados para tornar a nego
que o fornecimento de medicamentos pela cial' e como: Alv. de UI de 'ovelllbro de
Santa Casa da Misericordia de Porto-Alegre 1756 ~ 23-Not. 1302.
á enfermaria militar era um acto de com- - as fallidos não rebabilitados não po
mercio, seg.undo o art. 19 § 10 do Reg. delll ser eleitores: Lei n. 302!J de 18131, al't.
n. 7:J7, embora não fizesse de tal mercancia 8° j Decr. n. 8213 de 1881, art. 17 S l0.
profissào h'{bitual, a que se refere o art. 4° -O fallido ficará privadodo exerClcio dos
do Cod. Comm .. pois que esta condição não direitcs politicos, segundoa Con t. da Repn-
é essencial para a prohibição decretada. bUca, e sujeito as re tricçõe e tabelecida

nas leis fiscaes e aduaneiras: Decr. n. 917
Nota i 8 de 1890,art. 17; Lei n. 35 de 1892, art.l0 §;2'.

Concordancia.-Cods. Comms. arls.: _ Os direitos de cidadão brazileiro 6
Porto 14; fie p. 14; Arg. :22; 01'. 2,. se suspendem ou perdem, no ca os apon-

Nota.-A Ord. L. 4°, Til. 16, probibeaos tados no art. 71 da Consto referida, corno
clerigos de ordens sacras ou beoeticiados por condemnaçào criminal, emcluanto de
comprar para vender, intromeltendo·se em correrem os seus eITeitos.
actos de mercadejar.-Nemo militans Dca Queslão.-Os actoF! commc7'ciaes pra
impticet se negotiis secutaribns-negotia- tica.dos petas prohibidos de commercia7'
torem 7'em, cle'ricum q1,asi quandem pre- são nultos?-Uns entendem que os ,eto
stem (uge. praticados em contrario á lei probihiUV3

-O cOlllmercio foi prohihido ao Bispo do são nullos. e se fundam no Alv. de 15 de
Maranbão pelo AI V. de 31 de Março de 1680. Setembro de J696; outros que a prohibiç1io

prevenida pelo Cod. Crim. impurta nulli
dade, variando ou divergindo apenas
quanto a seus eITeito : Revie]'e, Cod. de
Comm., pago 21; Toutlier, Tom. 7, n. 128·
Molinicr, Trailé de Dl'oit COlO 10 .• Tom. 1.
n. 206; Dettama1're et Lepoi~vin. Trailé
du Cont. de CUnllOjS. Tom. l°, n. 61 :ou·
tros que, em geral, sã'o \'alidos: Bmvm'd,
Man. deDroitComm., pago 23· flnalmenle
outl'OS que taes actos são validm;: Jllassé,
Droit Comm., Tom. 3' n. 32; Gouget ct
Mel'ge]' Diec. de Dl'oit Comm., verbs. Act.
de Comm. n. 176, et Commercant, n. J9;
B. Locré, Esprit du Cod. de Co-.nm., al'ts.
832 MH; Rog7·on.Cod.Comm.,aTt.l·: Dicc.
de Comm .,et Na\'igat., verbo Act.l1e Comm.

O Codigo, prescrevendIJ, a nullidade dus
contractos, al't. 129, mencionou os ccte
b7'ados ent1'e pessoas incapazes para con
traclar; mas a incapacidade não se p6de
confundir com a pl'ol1ibição i-oS que 7'e
cahú'cm sobl'e objectos prohibidos P07' lei
01L cujo fim (67' offensivo da s4 l11wral. e
bons costumes; mas esia é a incapaCi
dade objectiva e generica i-oS que (m'em
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as pessoas nene mencionadas não façam do exercicio desta faculdade
profissão habitual de commercio; nem a de ser accionista em qualquer
companhia mercantil, uma vez que não tomem parte na gerencia ad
ministrativa da mesma companhia. lU

Art. 4.0 Ninguem é reputado commerciante para effeito de gozar
ela protecção que este Codigo liberalisa em favor elo commercio,

convencidos de fraude, dolo ou si'11lJUlação; (art. 897), porc[Ue a concordata antiga não
mas esta nullidade é generica tamlJeOJ j- passava de uma mOl'atoria, e hoje não im
os que -rorem cont1'ahidos por commer- porta a. mesma cousa, vi to como depende
ciante q'ue vier a {allir, (tentro de 40 dias da declaração da fallencia, nem tem o
(mte?'io?'es á decla1'ação da quebra, esta ef[eito das antigas inducias creditarias j e
lambem não tem applicação â questão, até em taes circumstancias, nào póde rehabili
porque o commerciante, neste lapso dp tar o fallido, como outr'ora arontecia.-O
tempo, nenhuma prohibição tinba contra Preso do Trib. do Comm. da Córtesustenta
i além de que o tallido, mquanto não esta opinião, em vista do arts. 2' § 4' e

rehabilitado, ê um verdadeiro interdicto E97 do Cod. do COmID., não podendo com
por sua incapacidade legal, como os regu- merciar cJ fallido senão depOIS de rehabili
lares,não simplesmente prohibidos de com- tado na fórma do art. 893, por ser este o
merciar, mas incapaz disso. O Codigo, pro- unico meio de obter rehabilitação.-Rel. do
Ilibindo commerciar aos corretores e agen- Min. da Just. de 1863 e Nots. li97, 1338 e
tes de leilões, arts. 59 § 1', e 69, Culmina VllI •
nullidade a1:Js seus actos de commercio: do Nota 2i
lnesmo modo nos arts. 220, 265, 26~, 30l,
351,363, 4.68,656,677, 727, 8~7 e 828 Ce Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
acompanbaranullidadeâinJracçãoda lei, Arg. 23,01'.28.
OReg. n. 731 de 1850, art. 682, dispõe que Nota.-O Av. de 5 de Janeiro de 1757 de
a illHlidllde do contracto só pMe ser pro- clarou que aos Ministro do Conselho e aos
nunciada-quando a lei expre samente de- que servem nas Relaçõe , ou nos aovernos
cla~a-qua.ndo CÔ~ preterida alguma. sole- militares,ouci is dos reinos, provin~ias .ou
mmdade sub tanelal para a exislencia do conqul tas, ou em qualql1er lagar de Justiça
contraclo a fim da. lei. Ora, nem a lei ex- ou fazenda. real, ou posto militar, eper
pressal11ente declarou a nullidade dos actos mittido commerciar pOl' meio de compa
commerciaes dos simplesmente p?'ohibidos nhias de commercio est'dbelecida .
de commerciar, do nos o artigo, nem tão - Lei n. 1083 de 1860, art. 2" § 23; Decr.
pouco é de especial applicação, mas com- n. 2692 de 1860, art. 9°. .
pl'ebensiva de todos os contractos feitos - O Decr. n. 26.11 de 1860, art. 159
pelos que podem c01Jll1iel'cia,r, a 2' parte ~§ 4' e 5', prollibe aos empregados de alian-

. do reCeridu art. 682. Nem () diaa que esta ilegas e mesas de renda -, ob pena de
inte][j(fencia qualificn. de inulil a profl,i- demissão, além das ouli'as em que possam
/lição 8ecrelad<1, desdequeosacto' commer- incorrer na fórma da legislação em vigor,
Claes dos simplesmente prolübidos são commerciar em gros o, ou a retalho, cIan
vigoroso ; alguns solfrem a ancção penal de tinamente ou â claras, por si ou por
do art. 148 do Cad. Crim. -Not. li j todos pessoa de sua Camília que lhe seja sujeita, e

• se haverão com a impossibilidade da mar- ter parte ou interesse em qualquer negocio
tricula, privação das prerogativas que con- commercial, ou empre~ar-se em objectos
Cere, emquanto que ficam sl1jeitas ás leis de profissão mercantil; ter parte em socie
especiaes d commercio. dades commerciaes, excepto como acclQ-

Questão. -O {allido p6de, em vista da nista nas companhias, ou sociedades ano
lei, celebTa?' o conl1'ucto de socierlade, não aymas, ou socio commandilario em com
se tendo ?'ehabili~ado no termos dos a?'ts. mandita.
893 e 897, e71lbo?:a tenh(lln1 {eito conc01'data Esla disposiÇ!íO foi reproduzida pelo art.
com seus c1"edores?-O Trib. do Comm .. 138 4° e fiO do Decr. n. 62,i de 1876.
da Bahia sustentou a negati va, fundado nó -Esta disposição, s.alvo o caso de demis
art. 2' §4° do Cod. do Comm., porque a con· são, devia ter applicação aos f)rohibiàos
cordata é apenas uma conces ão dos cre- do art. 2',
dores para o falJido liquidar a sua casa; -Os prohibidos não estão isentos da jnri 
Jimitando-se as transacções pertencentes ã dicção commercialj Reg. n, 737, arts. 19620.
liquidação, cessando todas as illterdicções -O cargo de Juiz de Orpbãos e membro
legaes do fallido com a sua rehabilitação de commissão fiscal de um banco são

2 CODlGO COIDJERCIAL
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I'

~em que se tenha matriculado em algum dos Tribunaes do Commercio
do Imperio e feliça da mercancia profis ão habitual: art. 9.....

Art. 5. o A petição da matricula deverá conter:
L O nome, idade, naturaliclade e domicilio do upplicante; e,

sendo sociedade, os nomes individuaes que a compõem e a firma adop
tada : arts. 302, 311 e 325,":'

incompatíveis: porqueos aclos do fisca~s, '[l1'ol1s ão habitual, parece de loar do di 
~rt ~4. e .eg:l. .du Decr. n. 8821 de 1882 in- poslu no art 14 do Til. 117t.-Nots. 46 e
fiuem sobre a gerencia da associação; por- .l'i; Reg. n. 73 , art. 15.
que intere~ es de orpliãos.e inlenliclOS po- - Quando uma. l1rma. social é malricula
dementendercom acumpiwbiaou sociedade da, só a sociedade collectivamenle'le não
mercantil; porque o 'aract(!r de Juiz e a os sacio deJla indh iduall1Jenfe, goza das
Hatu eza de sua missão indicam a conve· pJ'erogathas de negociantes matriculados;
niencia de el'itar-Ibe responsabilid:lde e ma na soci~dadtJs, sendo II firma social
encargos estranhos que odistraiam, ou pei" conl po la de nOUles de cummerciau tes ma
turlJeUl, no exercicio de suas attríbulções: brlculado • goza esta das meSllla preroga
AV. n. 58 de 1883. tiYas que a (lJillas sociae matriculada;

porque uma li 'ma, a im comlJústa, é
Nota 22 perfeilamente igual á que, depois de for-

madas, são especialmente maLqculadas;
Árts. 7, 296, 312 e 481; Reg. n. 73'1,arts. AV n. 118 de 1854; .4ss. n 1 de 7 de Ju

13,]i e 18; Reg. n. 73R, arts. 15, 17, 18 e ubo de 185", e n. 4 de 6 de Julbo de IB5'i.
lH; Decr. n. 5\l6 de H:i9Ú, art. 48 § 2° n. 1. .A doulrina. do Av. n. 1-18 e do ARS. n.

Cuncort.fancia.-Cods. Cou:ms. arts.: I de 7 de Junho de 1856 não parece de
ParI. 26; He p. 18; M,cx. :J e 19; lla!. 8 j l1armoni'l com os principias de direito
AlI. 4 e ~ ; Belg. l' Arg. 1e 25; 01'.32; Chi!. pois não se devia considerar, como rua
7; FI'. 1; Holl. 2; Rouro. 7. [rir'ulada uma sociedade, sómente pelo

- Sobre si a profissão publica sem o fado de ser cada um de sel1 'membros ma
éxej'cicio bahitual hasla pal'a allri l)1Íir a Iric.ulados, pois q11~, se belO que a união
qualilladedecomrnel'cl·u,lp.-Yid. AJauzet, li intel'e SM faça da sociedade 111030 pes
Cad. do C,OllJ!TI. n -:'lO: Dal!o·z. idem, n. aOl. :ualldade juridica todavia ella é distinctcL

- A matricula do commer ianles em ele cada um dos a sociados em seu direi
nome individual é [aculLaLi 'a; a das socie- tos, acçõe e domicili s.
,dades obrig'atorias. Cad. Comm., arts.: Po t. -O Trib. do COlum da. CÔrte, em sessão
47: He p. 17; AlI. 19. rle 14 de Ahril de J87::1, re Iveu, em con·

.Nbta. - Os commcrcian Les náo matricl11a- equencia de petições de parI es, não consir
dos gozão do priVilegio du fôro c.onlmel'cial rlcl'.lr m'ttriculada q ,alquer firma de so
para as causa oriun.das d dividas de con- c'erlarle cOI1l111anc1ilaria, quando órnenle.
tracto mercantil: Av. n. 16 de '185'2. [ôs ;,m matriculados os socios solidaria

- Km que consi le a prolecção qne o Cud. re· ponsavei , por ~er pred'o que o com
lih ralisa a favor du COlfllllercio e sÓlllente lhandital'io ou aornmandilario lambem o
para os commel'clanles mal·riclLlados: - spjam. Dilo e d;mdo im pedimenlo legal para
nas prero~ativa e tabelecida pelos art . eumnlerciar' e se, leudo-o, e portanto não
21, 2l, 30\l, 310, 82;" e 8!18 do Cud. 14 e 15 !Jodendo ser matriculado laes coollnandi
do Tit. Uno arLs. e § 1, 321 e 313 §::I do Larifls, a 111'11130, p:tra gozar dos favores que
]~eg n. 737 (~rts. 15 § 5 d,L Lei n. 60~ c1B nCod. du COlllm.libel'alisa, devE"ser ma
1850' e 28 do Decr. n. 722 de 1850): Decr. tricul:lda: Rei. do Afin. da h/st. de 1873.
n. 1597 de 18':15. art. 2. - VIde Rei. do pj·es. do T1·ib. do Comnn.

-Já antigamente era prescripta a ma- da Curte de 1874 e Not. 48 ..
tl'icula.pelo "11'. de 16" de Dezemhro de -Quanto á matricula da' companhias
1757 .~ 14 e 15, e os oaClOnaes que [01'- ou sociedades anonymas. Not. 397.
mavalil apL'aça deLi boa eram obrigadosft - A profissão habiLual do commercio
meSlll:l, não o sendo os das outras praças: 11;10 é condição essBncial para o registro
Carla de Lei de 30 'de Agosto de 1770 ~ . dos titulos'da matricula do, commeroiaufe:

'11,.1-,1 e 15. Av. n. 47t de 1'877.
- O di poslo no art. 4' exigindo que o - P~gam nas Juntas Commerciaes: 10$

commerctanle para gozar da protecção de assignatuTa e 18 (ameio) ao Secretario:
que o Codigo liberalisa faça. da mercancia Av. de 31 de Dezembro de 1850; AV. de 4
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II. O logar ou domicilio do estabelecimento.24

Os menores, os filhos-família e as mulheres casadas deverão
juntar os titulos da sua capacidade civil: Art. 1", ns. 2°, 3° e 4.° 2"'"

Art. 6.° O tribunal, achando que o supplicante tem capacidade
legal para poder commerciar e goza de credito publico, ordenará a
matricula, a qual será logo communicada a todos os Tribunaes do
-Commercio e publicada por editae, e pelos jornaes onde os bOl1ver,
expedindo-se ao mesmo supplican~e o competente titulo. lOG

.de Março de 1852; Dllcr. n. 596 de lB90,
tal~, I" ~ l° e ;lo.

- Não eLa tante o de.l?acho declarato
rio da fallencia, l'etrotrabllldo:a a data an
terior á da pelição de um fatlido paTa se
dar por averiguada a ob e subrepção da
matricula e t~lO pouco para autorisar a
ca "açãu do l'especti\'o titulo, sem f6rma,
nem figura de processo e no presupposto
ele cOll1petencia, que não se presume e
,(feve fundar-se em disposições expressas
da lei: Av. u. 40 de 1888. '

- Aetltalmente podem as Juntas cassar:
Dec. n. 596 de 1890, ar!. 12 ~ 13.

- Cal~e.aggravo de despacho que cas a
a matricula do commerciante, ul~ erva
drrs as dt posicÕes dos arts. 23 a 25 do
Decr. n. 9828 de 1887; Decr' n. 596 de 1890,
ar!. 43.
~ O credor c lU Olerciante 6mente serã

admiltido a reDueter a declaração de fal
lencia de seu-devedor, se mostrai' que
tem inscrlpla sua firma, ou razão COlll
mercial, no registro do commercio pela
f6rma e,tabélecida no Decr. n. 916 de 18VO;
Decr. n. 917 de 1890, arl. 4· § l°

- O commercianle gue não tiver a fir
!J!a ou razão commerclal in cripta no re
gi tl'O do cOllllllercio ficará il1hil~ido de
Jlre venir a declal'ação da ratleucia. por
qu alquer dos Illodos do ar!. 12 do Decr.
n. 917 de 189U.

- Será qualificada culposà a rallencia,
quando o exercicio do commereio sob
firma ou razão social não pudesse ser in
seripla no registro: Decr. n. 917 de 1890,
art. 79 n~ 11.

Nota 23
Arts. 4· e 8Q; Reg. n. 738, art. 18n. 1:

Reg. n. 1597, art. 6° § 1"; Ass. n. I de 7
de Junbo de 1856

Concordaucia.-Cods. ColOms. arts::
Porto 51; Hesp. 21; Mex. 21; Arg. 27; Ol·. 34.

Nolct.-Nas petições e repre entações que
se dirigia aos Trib~. do Comm. se dava o

':Tl:atameuto de Merilissimo Trib. do Oomm.:
'~lt. Reg. n. 738, art. 17.

Nota 24
Concordancia. -Cods. Comms. arts.:

Por!. 51; Hesp. 21; Mex. 21; Arg. 27; 01'.
31.

Nota,-Além dos requesitos apontados
no arLiJl,'o se deverá declarar o genero de
commercio-seu exercicio; se por grosso
ou a retalbo, e que se ju tifique se goza
do credito publico. Reg. n. 7il8, art. 15;
Av. n. 148 de 18~i.

- Deve notar·seque nem Q Codi"o, nem
Rp~. po terior, conferio recurso do illde
[el'lmenlo da petição de matricula.

- Vide Decr. n.596 de.18g0, art ,iI. ,n 2.
Para ser matriculada uma firma social,

não é pi eciso, bom que fOra para desejar.
mostrar-se regi trado o contracto de soeie·
darle (ar!. 5°; Reg. 73~, art. 15): Decis. do
Trib. do Comm.· da Côrte de 1857.-R~v.
:r1~7·. de1869,p g, 225.

- Para a matricula do eommerciante
a Junta exigirá, além das declarações e
c1ocumeutos mencionados no art. fiO do Cod.
Comm. a dési"ÍlaÇâo do genero ou nego
CiO que exerçam por "fOSSO, ou a retalho,
a justificação perante pila, do credito
commerCial de que guzam e da babilitação
para desempenharem as obrigaçõe im
po las ao commerciautes matriculado :
Deer. n. 596 de 1890, ut. 27.

- A firma social não será matriculada
ant~s de arcbivado na Junta um exem
plar do ntraclo da sociedade: Dec. n.
596 ci!., art. 27 ~ l°.

- Não será arcl:Jivado na Junta contra
clo de sociedad em commandila em as
signatu:ra do com manditario: omiltindo-se,
porém, o seu nQme, quando assim o
requeira na publicação re pectiva e nas
certidões: Decr.,n. 596, cito arl. 27 § 3°.

Nota 24a
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 49; Hesp, 21; Arg. .28; ar. 35.

Nota 25
Art. 40; Reg. n. 738, arts.15 e 18 § § l° 6

8° e58ns..1, 77e85ns.le 9!; Decr. n.1597,
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Art. 7.0 Os negociantes que se acharem matriculados na.
Junta do Commercio ficam obrigados a registrar o competeute
titulo no Tribunal do seu domicilio, dentro de quatro mezes da.
sua installação, pode.ndo o mesmo Tribunal prorogar este prazo
a favor dos commerciantes qne residirem em logares distantes
art. 01.'"0

Art. 8.0 Toda a alteração que o commerciante ou sociedade vier
a fazer nas circumstancias declaradas na sua matricula será levada,
dentro do prazo marcado no artigo antecedente, ao conhecimento
do Tribunal respectivo, o qual a maI!dará averbar na mesma ma
tricula, e proceder ás communicações e publicações determinadas no
art. 6. 0

,....

art: 6· ~ l°; Decr. n. 2662 de 1875, art. l° Nota.-A.15 de Junho de 1874., a firma
§ l° e Dec,·. n. 638-1 de 1876, arts. 6°, 15 commercial Adamson Hoivie & C,. matri
§ 2' e Decr. n. 596 cit, a1't. 12 § l°. culada no Trib. do Comm. de Pernam-

Concordancia.-Cods. Comms. a1'ts.: buco, requereu que se fizesse notar na ~ua

Porto 61; Arg. i9; Ol·. 36 e 37. matricula, no sentido de ficarem fazendcr
Nota-Esta justifICação é de summa f:J.- parte della dous commerciantes não ma

cilidade e expedição: limitam·se os pre- triculados, Horatius James Cannan e Wil
tendentes á juntada de dous ou tres aUe - liam 11unn Nebster. declarando-se que dei
tados de negociantes matriculados. Not. xa vam de ser associados James Pender Lo·
24. gan e Guilherme Reid. A secretaria do

Tribunal informou que a 18 de Abril de-

Nota 26
1853, a mesma firma, por petição idell·
tica, .alcançãra do Tribunal. ({ue ent~o

Tit. nn., art. I'; Reg. n. 738,arts. 18 n. func~lOnava, que se ann~la e, em ~a
1,72, 89,90, 91 e 97; Reg. n. 1597, arl . P'latncula liãO. ~ó o fal1e~lmenlo do SOClO
3, 4, 11 e segs., Decr. n. 2662 de 1875, art. Gul!berm~ HOlvle, que nao figurava nelln
lo ~ l°; Derr. n. 6381 de 1876, arta. 6',15 § como SOClO, com,? fambem a. entrada c.m
18;·Decr. n. 59ô de 1890, arl. 2!l. seu logar d~ GUllher~e Rel~, que nau

Coocordancia.-Cods. Comms. arts.: era commerclE-nte lllatl1culad~, qu~ seme-
Port.46, 47 e 48; Ar~. 33. lbante no..ta Dao devê~'a ter. Ido lei ta ~em

Nota.-A Junta fOi um tribunal creado reclamaçao tio 0ffiClal·malOr .de ent.1.o j
pelo Alv. de 23 de Agosto de 1808. P?rquanto, constando d~ matrlcu\a r.egls-

_ SupprJmido ou ex.tincto pelo art. 30 tJ ada a 5 de Junho de 1801, que a lIldlcada
do cito Til. uno firma era composta de OUvler Gourley

_ Alguem se persuade que a ob1'igaçào Adarnson e de James Pender. Logan, não se
imposta pelo art. 7' não tem sanccão mo- dev.êra ter a~notad~ o falleclO1ento de um
1'af: não é assim, pois qlle a falta de regis- SOClO ql~e nao faZia part~ da.firma em
tro em tempo devido acarretaria o matri· questão, e que, a ser obl'1gat~fIa a !1n!,!o
c.u1ado não pod,-r inv~car os favore que ta~~o do Il:0me de um novo SOCIO admlttirlo,
llberallsa o Codigo. Vlde-Nots. 21 e 37. teua o Tnbunal sempre ~e m~ndal·~ eff -

_ Das decisões das Juntas Commerciaes ctua:r ! embora o novo SOCIO nao estive's
sobre matricula de commerciante não bablhtado nos termos dos arls. 5' e 6' l!O
cabe recurso: Avs. ns. 16, 17 e 18 de 1885 COd. do Comm. E accrescen.tou ~ secrelal'la
-Vide Decr. n. 596 de 1890 3ort. 41. q~e, embora o art. 8'doCodlgpcltado.detel'-

, O1llle que toda a alteração que a SOCiedade
viera fazer nas circulDstancias declaradas na

Nota 27 sua matricula seja levada dentro do prazo
de quatro mezes ao conhecimento de Tui

A.rta. 296, 301, 307e 316; Decr. 375 de bunalres1Jectivo, que a mandará av~rbar
1849, 3orts.7° e 10; Reg. n. 738, arts. 56 e na matricula, comtudo a admissão de um
58, n. 1 e 85 n. 1; _Av. n. 14.8 de 1851. novo socio e de que deva·se fazer 3over

Concordaocla.-Cods. Comms. arts.: hação, por força do.citado artigo, pois, a ser
Porto 61; Resp. 21; Max. 21; Arg. 31; 01'. ella admittida, o Tribunal nada teria que
38. - vêr com a capacidade desse associado, o
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A.rt. 9. 0 O exercicio etrectivo de commercio para todos os
etreitos legaes presume-se começar desde a data da publicação da
matricula.1':8

CAPITULO II

Das obrigações communs a todos os cormnerezantes

Art. 10. Todos os commerciantes são obriga.dos :lelJ I

1. A seguir uma ordem uniforme de contabilidade e escripturação
,e a ter os livros para esse fim necessarios ;a~

II. A fazer registrar no registro .do commerclO todos os documen·
tos cujo registro fôr expressamente exigido por este Codigo, dentro
de quinze dias uteis da data dos mesmos documentos (art. 31), se
maior ou menor prazo se não achar marcado neste Codigo; a ..

Nota 30

Nota 3i

Art 11 e segs., 18, 19, 23, 20, 801 n.I e
Nota 28 802 n. 6; Reg. n. 737, arts. 138 e segts.

Coucol'dancia.-Cods. Comm .arts.:
Concol'dallcia.-Cods. Comms. arts. : Port. 29 e 39: Ru . 1853; lie p. 43; Mex. 16;

.A rr. 32; 01'. 39. ltaJ. 21' Ali. 32; IJelg. 19; Fr.l0; Roum.29;
ola.-A certidão negaliYa de se não ba- Hall. 6; Arg. 33:01'. 4-1. _

ver p,a.go o impo to de indu tl'ia e pmli' ão, - O Beg. Rus. de 14 de Junho de 1834
como confmercianle. é proYa de que e não sobre os li vros do commerciantes modificou.
exerce es a profi ão.-Acc. da ReI. da o arls. 18~;1 a 1863 do r pecli,o Codigo.
COrte n. 3588 de 25 de Novembro de 1873; Nola.-Já o Alvs. de 13 de Novembro
Dir., vaI. 2, pago 181. \ de 1756 § 14, e de 16 de Dezembro de 1757

- Suscilando-se qnestão no juizo com- §~ 14 e 1;), impunham es!.'!. obrigação, que,
mercial sobre a profis àu babi tual de com- anãs, todo o homem de melhodo e ordem
merciante malriculado (art. ,l'do Codigo)será em sua vida observa.
a con testaçãQ decid rda á vísla de aLlestados
do Tribunal'do COllJmel'cio (Junla Com
marcial), sob informaçãu da pl'~ça:, e contra
€·seattestad~ éinadmissivelqualquerprova Arts. 1 ns. 4, 7, 27, 31, 40, 74, 87, 159,
ou conlestaçao; Reg. 11.737, al't. 17. 265, 301 460, 468, 472, 491, 568, 633, 874

qual viria er admitlido em uma malri- - Contestando-se a qualidade de com
cula sem provar, ou provando apenas por mercianLe não mah'icLllado, será a contes
formalidades os requ si! exig-idos nos laç,'io decidida, conforme as regras geraes
~rls. 5' e 6' cil . O Trihunal indefel'io a da prova: Reg. n. ?a7, arl. 18; Av. n, 30,
pretenção, decLarando que não Linha obri· de 1868.
[a ão de cingil"-'e a opinião do Trilmnal, - A disposição do art. 9' SUP1'a ~penas
qtijl iunccilmáraem 1853, m6rmente dando- consagra uma p.re umpção que s6 preva-
e a ciJ.'cum ).<lOcia de nào .se ter então lece, quando não se pôde provar por outro

le' ado ao conhecimento do Tribunal que modo o começo real do exercicio do com·
Guilberme Boivie não figurára como 'sooio mercio: Av. n. 172 de 1878.
na matricula feila em 1851.-Hel. do lJ1inist.
da Just. de 1875. N t 29

- A falla das averbações exigidas pelo O a
aJ't. 8· do Cod. Comm., que for impuL:wel Nota. - As di po jções de te trtwo e
ao commerciante ou sociedade, u ~ende, cap. 2' obrigam a lodo os commerciante ,
fi ndo o prazo marcado no mesmo arllgo, as matricUlados ou 11ão' Av. n. 168 de 1 53;
prerogativ3 resullanles da matricula, cm- Ass. n. 4 de 6 de Julho de 1857.
qnanto não. forem aveí'bada e pllbJi 'ad~l as
alL~rações occorridas : Decr. n. 596 ele ll:l~O,
,art. 27 § 2'.

/
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. III. A cunservar em bôa guarda toda a escripturação, corres-
l'0ndencias e m~is papeis pertencentes ao giro do seu commercio,
emquanto náoprescreverem3

,. as a.cções qlle lhes possam sel' relativas:
Titulo XVIII ;33

IV. A formar annualmente um balanço geral do seu activo e pas
sivo, o qual deverá comprehender todos os bens de raiz, moveis e semo
ventes, mercadorias, dinheiros, .papeis de creui:to e outra qualquer
especie de valores, e bem a~sim todas as dividas e obrigações pas ivas -.
e será datado e assignado pelo commerciante a quem pertencer. 3'1

A1Jt. 11. Os livros que os commerciautes são obriga.dºs a ter
indispensavelmentp.. na conformidade do artigo antecedente, são ()

.Diario e o Copiador de cartas. 3 ..

§ 60 , e 881 n. 2; Til. uno art. 11' Rea . - li: la doutrina confere com as di posi
n.7a8, arls. 56. M, 67, 69 e IvO; Decr. ções dos Codigos supra.
n. 930 de 1852, art. 2" Reg. n. 1597, art .60

~ 4°,12 § 3°,15 t:l JO, 2' e 17; D~cl·. n. 596 Nota 32
ae 1890, art. 12 . 3° n. 4. Not. 41...

C.)nco1.'dancia.-Cods. CornOls. arts.: Art. 441 a 456.
Porto 57; Arg. 39 ; 01'. lIA e 50; Besp.2ô ;

Mex. 29; Chi!. 23' Ali. 25. Nota 33
Nota.-Â. falfa do registro, salvo os caso

expre sos no Codigo, nào impOrla a nulli· Concordancia.-Cods. Comms. arl .
dade do instrumenlo, mas sómente a sane- Porto 40; He p. 49 j !llex. 16; Belg. 19;
ção espe~ial que u Codigo estabelece nOS ALI. 33; !la!. 2tii Arg. 33; 01'. 44 e80 i 111'. 11'
casos em que o exige: Reg. n. 737, arL. Cid I ~4.' Hall. l:I; Roum. 30.
693. Nota.-Honve equivollo na impres ão;.

- As resoluções da As embléa Geral que deve ser-XVII-em vez de-XVIII.
tiverem por objecto auglnenl;u- o capilal,
del~rmiuar a conLinuaç.ào da sociedadt: N t 34
além de seu termo, ou dissolvel·as antes. O a
e!ltabelecer o modo de liquidação on 3:lterar I\rt. 12,800 n. 4, 801 n. 1, 802 n. 6, 805rde qualquer lUôlnelra o contracto SOCial ou 817 e 867.
estatulos, serão por via de certidõe da. Concordan(.·ia.-Cods. Comm. art .:
respectivas actas, archivada e publicadas Porto a3 e 62j Hus: (Reg. 14 Junbo cil.}
na c0!.1formidade dos arts. 68 e .69 sob pena 10; He p. 37 j Hex. a8; Belg. 17; ltal. :12;
de nao valerem contra terceiros: Decl·. AlI. 29: Arg. 48 j 01'. 59; floll. 8; Cbi!. 29;-
n. 434 de 1891,art.91., Roum.24.

- A falta de registro e publicidade das Nota 35
ditas actas não poderá ser opposta pela so-
ciedade ou pelos saCIas contra terceiros: Art. 802 n. 6; Rég. n. 738, arls. IS.
Decr. n. 43J cit., art. 92. n. 1. e 56.

- Sobre o registro das mar as de fabrica Concurdancia.-Cods. Comms. arts. =
e productosde commercio-Not. I'. Port. 29 e 30' Be p. 33; Belg. 16; M x.

Questão. -Póde ser regisl/mda no 33; !tal. 21 e 23 j ALI. lO; Arg. '113; 01'. 35,
Trib. do ConVTn. d prot:lwação de uma Cbi1. 25; Hall. 6 a Bj Fr. 8 e 9; Houm. 22.
firma social, trinta dias depois de ua - Na Ru sia o numero vllrÍfl conforme
data? - O Trib. do COlUm. do Maranbão uma çJas tres cla es a que pertence o ne
sustentou unanimemente a afirmativa, gociante : o de I' clas e, 9; os de ;10, 5 ;
fundando· e em que o prazo de 1;:; dias, e os de 3', 3.
estabelecldo"no § 20 do art. 10 do Cad. Nota. - A disposição deste artigo re
Comm. nào é estrlcto; mas declarou que 'o fere-se, sem excepçi'io fi todos os· com·
eJJeito legal da procuração só começaria da mel' iantes, matriculados ou não j e ua
dala do • registro: doutrina deduzida 9a fi;ilta ir;n(;lorlava a qnalificação da quebra.
ultimap arte do art. 159do Codigo e art. 14 cOmo fraudulenta, não oh tante a ultima.
do Decr n. 482 de 18J6-Rel. do Minist.da parte doart. 15do Reg. n. 738: Deci . d().
Just. de·1864. Inst. dos Advs. da COrte, em conr. d~ 2~
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Art. 12. No Diario é o commerClante obrigado a lançar com
individuação e clareza todas as suas o.perações de commercio, letJ:as
e outros quae quer papeis ue creuito que passar, aceitar, afiançal'
ou endos ar, e em geral tudo quanto receber e de peuder de sua.
ou alheia conta, seja porque titulo fôr, sendo sufficiente que as
parcellas de despezas domesticas se lancem englobadas na data em
que fôrem extra!Jidas da caixa. Os commerc.iantes de retalho deverã(}
lançar diariamente no Diario a somma total das suas vendas a.
dinheiro, e em assento separado a somma total das vendas fiadas no
mesmo dia.

IO me mo Diario se lançará tambem em resumo, o balanço geral
(art. 10, n. 4), devendo aquelle conter todas as verbas deste, apre
.-entando cada uma verba a omma total das respectivas parcellas, e
será.a siguado na mesma dfl,ta do balanço geral.

No Copiador o commerciante é obrigado a lançar o registro de
t.ouas aS cartas missivas que expeuir, com as contas, facturas ou.
instrucções que as acompanharem. 30,
ele Julho de 1858.-Vide arts. 47,50, 'iI, na parte que obriga os coml11erCiallte a
88 n. L 502, 503 e iíO ~ do Codigo, e 3 do lançarem no Copiador o registro da con
Decr. n. 2.96t de 18GO. tas, facturas ouin ll'ucções que acompa-

- Ainda, omo em nossa I' ecti~ão, re- nbal'em a carta missivas, exige o regis
PlUamo pouco quik1.tivo que pequenos tro se faça por extenso, ma que d liCito
negociantes e teiam sob a disposição deste aos commerciantes ctividir o livro Copia
artigo; elll vi ta da di posiçiio final do dor em dou tomos, de tinando o l° para o
ar!. 15 do Reg. n. 738 ad ill.ila1' do que registro da cartas e o 2° para o regi Iro
dispõe o Av. n. Hl2 dé 1855. das coutas e facttll'as que acompanbarem

-Uma firma social, requereudo a trans- a me ma cartas, coml,lnto, porém, que
ferencia de um Copiador de carta que ambos os tomo e achem igualmente re
pertencera a IIl11a li 1'1 na exLincta~ sobinfor- "eslido dM formalidades determinaoa
mação da ecretarja ([Ue um aOS ocio n 'le artigo, e sejam escripturado pela
g,ue compunham aguell<t firma fura rel1abi- fórma prescripta no art. U j 2°, que e
JILado e não olicitára are pt:ctiva carta, con uJt.à e a opinião do Trila. da Babia
preterindo-se os direito da Fazenda, foi e Pernambuco, e com as re po tas, que se
mdefel'ldo: Rei. do Pre. do Trib. do recehe.sem, se apre enta e ao governo,
Comm, de Pernambuco, pag, 17 do Rel pelo mini terio da ju tiça, a neces idade
do Millist. da Just. de 1875. de se declarar este arti"o pela fól'U)a 0-

- Não se deve conceder licenças a ne- hredita; 3°, que se con uHa e aUmeSUl()
"ociantes para continuarem a sua e cri- tempo ao ln tituto dos Adm"ado .
rtnração em livros que tenbam já servido Tambem por consulta do Trib. do Comm,
para a t.I outras firma : Av, n, '* de 1806; de Pernarnbuco aoda Babia. de 18 de Març()
Av. n. ~25 de 1881. do me mo anno, e re olveu pedir ao go-

• verno a eliminílÇl10 da "ala\fa~ contas e
Nota 36 ract1~r(LS do ultllllO periodo deste arti"o,

fiC<l,ndo tudo o mais como e á: -com cuja.
Arts.13, lJ e segs., 12~ Si 5·,801 n. 1 resolução e conformou o Trib. da Bahia,

e 802 n. 6, Nada publicou-se ulteriormente.
Concol>dancia. - Cods. Comm. - Em são dez7 de Janeiro domesm()

arts. Port. 31 ea6; Ras. (Reg, cit.) 1,10,11 anno, do TI'ib. do Comm, da Côrte, decidi()
12; Hesp, 33 e seg .; Mex. 39; Belg. 16 ; que o sy tema ou methodo de-escripturaçâo
AlI. :2 ; Hal. 21; Arg. 45; aI'. 56; ChiJ. 27, pOl' partidas dohradas n50 é incompaLil'eI
45 e·l(j ; FI', 8 e 9; Holl. 6, 7 e 8; Houm, 23. com fi di po ição de te arli"o e do 1<1 ;.
N9~a,-Por consuJla do Trib. do ComlJ1. c mtaoto que elJlambo" o ca o e sa

d~ .Gorte de :\ de 1<'e"'1'eü'o de 1851 se de- ti ra~a o principio de que a escripluração
cldlO : 1', que a dispo ição deste artigo, mercantil deve apl'e enLal' diariamente (.
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Art. 13. Os dous livros sobreditos devem ser encadernados,
numerados, sellados, a '""e rubricados 3,""u em todas as suas folhas por
UIl1 dos membros do Tribunal do Commercio 1'e pecti vo a quem couber
por distribuição, com termos de abertura e encerramento, ubscriptos
pelo secretario do mesmo Tribunal e a ignado pelo pre idente. 3'7b

Nas provincias onde não houver Tribunal do CODuuercio, as
referidas formalidades serão preenchiçlas pela Relação <10 districto,
e, na falta de ta, pela primeira autoridade judiciaria da CQmarca do
domicilio do commerciante e pelo seu distribuidor e escrivão, se o
commexciante não preferir antes mandar os seus livros ao Tribunal
do Commercio. A dispo ição deste artigo s6 começará a obrigar desde
o dia 38 que os Tribunae do Commercio, cada um no seu respectivo
districto, designarem. aa

e tado aétil'o e pa ivo dos commerciante
Av. n. 3i?5de 1 1. Nota 38

Nota 37 Nota.-O Trib. do ComllJ. da Côrte, por
Orelem de 7 de Janeiro de 1851, fixou o

De r. n. -134 de 1891, arl. 22. dia 1 de JulJlO do mesmo anno.
COllcO"J'lIancia.-Cod .Comms. arls.: - O da Bahia o dia 1 de Janeiro de 1852

Port. il2 e50, He p. 36; Mex. 3J; 1lal. 23; por Ord rn de fi de Novembr de 1851. '
AlI. 32 j Belg. 18; Arg. 53; 01'. 65; - O do illaranhão o dial de Agosto de
Fr. Jl; ROUiU. 26. 1851.

Nota.-Os livros que os commel' iantes - Quanto ao de Pernamll.uco, não nos
devem ter. pagam de scllo, não. ex rdendo foi po ivel YCrificar .
cada folha d' 33 cento de coropnmento e '<12 - O j 'gUaelor contentou· e com estas
de largura SOH. Dec!'. n. 1.2640 de 1893, formalidade c CO\U a dos arts. 10 n. 4 c
Tab. B. ~ 2" n: 10. I~. Entretanto parece que se fez pouco

- As r02'rnalIdltdes do ar~. 13 do Cad. para oppô!' barreira a quanto negociante
Com.m .. nao. erilo preenchidas em que mal intencionado apparece: á delcrmioa
e leJa ln cripta a firma a quem pertencem Ç<10 elo tempo cm que _e deveria )Jroceder
o livros: Decr. n. 5!J6 rle 1890, art. 14. aos balanços j o-vista-de alguma auto-

. rjdade, logo dcpoí do seu lançamento c
Nota 37 a a signa.tura; a imposição de muUas pela

Concol'dancia.-Anterior. inrracção ; e finalmente o averbamento no
Nota.-Pagam na Junla omrncrcial:- regi tro do commercio, com especial men

ao presidenle pela distrihuição dos li \'TOS ção d~s livros, folhas, ~tc., dilllcultariam
ujelto a rubrica e as ignatuTa dos tel'mos a lasdi.mave~ espec!daç~o de alguns que

respectivos- 25, ao mesmo e depu lados com fallenclas se arranJam.
repartidawen te peja rubrica de ca la folha
-;:>0 réi ,ao eCl'etario de cada' as igna· Nota 39
tura Jiu termos dos livros sujeitos a ru·
hrica -500 réis: Decr. n. 596 cit. Tab. B .\rt. 10,12, J4 e segs., 501, 502, 503 e

'1 á 3. ' 501,801 n. L 802 n. 6; Reg. n. 'iCS,arts.18
- Os termos de encerramento dos livros n. 1, 31 n. 5, 35 n. 2, 38 n. 6, 77, 95 e 146

slljeito a rubrica devem ter a data em qne n. 2; Av . n . 317 e 355 e Decrs. ns. 858,
forem rubricado, e não a da distribuição e art. 28 e 864. de 1851 ; n. 930 de 1852; Decr.
do termo de abertura: Av. de 8 de Ou· n. 1597, art . 3°,U,12 §2o,13, 32 e 33, e Av.
tubro de 1890. D. 167 de r)5; AY. n. 2J6 e Decr. n. 2692

N t 37 b de 1860,arts.3°,4'; Decr. n.917 de 1890;
• o a arls. 79, US. 6, 7 e 8 n. 2.

Art. 71. - Nota. -As unicas autoridades compe-
Concordancia.-Anterior. tentes para a l'ubricados livros dos commer-
Nota.-Paga"tl1 de sello pelos termos de ciantes e agentes auxiliares do commercio

abertura e encerramento 3$300: Decr. são os Tribunaes do Commercio e Conser
n. 1.264de1893, Tab. B §5' n. 34. vatorias. Reg. n. 738, arts. 18, ns. J,31,

I
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An. 14. A escripturação dos me mo livros erá feita em fõrma
mercantil, e seguida pela ordem chronologica de dia, mez e auno,
sem intervallo em branco nem entrelinha~, borradnras, raspaduras ou
emendas. 40

Art. 15. Qualquer do dous mencionados livros, que fôr achado
com algum dos vicios especificados no artigo antecedente, não merecerà
fé alguma nos logare viciados a favor do commerciante a quem
pertencer, nem no seu todo, quando lhe faltarem asiormalidades pres
criptas no art. 13, ou os seu vicios fôrem tantos, ou de tal uatureza,
que o tornem indiguo de merecer fé. 42

Art. 16. Os me mos livros, para serem admittido em JUIZO,

deverão achar·se e cripto~ no idioma do paiz; e, por erem de nego
ciante estrangeiro~, e tiverem em ãiversa ling"Wi, erão primeiro
traduzidos na parte relativa á que tão, por interprete juramentado,
que deverá ser nomeado a aprazimento de amba as parte, não o
havendo publico; ficando a estas o direito de contestar a tradncção
de menos exacta. 4,.

ns. 5, 85 n. 2. e 77; Decl'. TI. 930 de 1852: da na vida commercial: Acc. da ReI. da
art. 1°& Decr. n. 1597 de 1855: arts. 9 I' Curte de 27 de Abril de 1 -DiT. voi. ·1'7
12 § 2; A\'. 363 de I 68:-aclnalmente pago 2i1.
as .funtas e ln pectorias do Commercio;
Doo . n. 2662de 18;5, art. n.l S 1·: Decr. Nota 41
n. 6384, de 1876, arts. 9 e 16 1· e Decr.
n. 596 de 1890, arts. li "., 15 6°l 17 ~ ·1·, Arts. 10 os. J e 2, 12, 13. ]4., 20, ~. 21.
6t § 4; Decr. n. 1359 de 1893, an:o JÔ C. 25,40, 50, 71, 88 n. 1, 501 a 501. 5U, . 01.

- A lunta CommerciaJ e yndica, regi - n. 1 e 802 n. 6: Decr. O. ,,8 de ltã<i.
trados na Camara SyndlcaJ. ar!. 28. lJecr. TI. 917 de 1890, arts. 79 os. 6,

- Assim torna- e imprestavel adoutlina 7 e 80 n. Q.
do Av. n. 168de 1853. que declarava compp - Concordancia.-Cods. Comms. ar -.
tentes nas provincia ceníraes o Juizes PorL. 44; Hesp. 48; !ex. 12 e 95, 1ta!. 49,
de Direito para a '1'lllJrica dos li os. 11. 3i>; Belg. 20 e 24; Bonro. 50 e 51; A.lg.

- Antes do lançamento da e-cripturação fiá, Oro 67; Cbi!. 34.
deve proceder-se ás formalidades prescri ptas .Yota.-fão tem fé em juizo os in tro
do selJo, rubrica, abertura e encerramento: mentos pntllico ou particulares e quaes
Decr. n. 1261- de 1893, art. 32 n 9.- >{Jner documento cancellado, raspado.
Not. 1475 ri cados, borrados em !o/-!ar Ilbstaocial e

.:u peito, salvo provando-se que o Icio Ioi
Nota 40 (eito pela parte iotere-sada nelIe: Beg.

O. 737. art. H5.
Art. 10 e segs., SOl n. 1 e 802 n. 6; - Tamb rn não produzirão eIleitos os

Reg. 737, art. 14.5 e ]46 e Decr. n. 917 de in trumento· publicos ou parlicnlares e
1890, art 79 n . ,6, 7 e 80 n. 2. qnaesquer documentos emenrlado ou entre-

ConcO.l'dancJ.a.-Cods. Comm .,arls.: Iinbado- em locrar substancial en-peito
Porto :l9 e 39. Rns. (Reg. cit. 7: Aesp. 43 e oão sendo a emenda cam[ tentem nte r~
44; lex. 36; 1tal. 25; AlI. 32: Bellt. ~9: salvl!da; Reg. n. í3;, ar . U6.-, 'ot. 206.
Bonm. 29. i Fr. 10; Boll. 6; ATg. vi;
Oro 68; CM. 31. N t 42

Nota.-Ã escriptnração pôde ser feila por O a
p'·epOSlO. - Vide Not. 31. Arls. 62 e 12.5; Reg . de 13 de Agosto de

- Commerciante qnedebaixo de uma ó 17 1: Reg. n. 73;. arts. 147 Jj 151,501 502
firma, te~ mais de um ra"!o de negocio, e 503; Rel!". n. 7. • arts. 1 n. 2, 77 e93:
deve escnpturar nos en llHOl a Imu·- Reg. o. ::1: aru,. 11 a li; Decr. n. 915 e
aCÇÕes de todos os negocios, e levar ao ba- RS. 1000 e 1002 de 185-2: Reg. 1597; an. 12
'lanço oresu1tado de todas asoperações§3·e 13; Decr. n. 1.56 de 157: Av.
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Art. 17. Nenhuma. auctoridade, ,juizo ou tribuna~, debaixo de
pretexto algum, por mais especioso que seja, póde praticar ou ordenar
alguma 'diligencia par~ examinar se o commerciante arruma ou nã(}
devidamente sens livros de escripturação mercantil, ou nelles tem
commettido algum vicio,"'"

Art. 18. A exlJ.ibição judicial dos livros de escripturação com
mercial por inteiro, ou de balanços geraes de qualquer ca sa de
commerdo, só póde ser ordenada a fa.vor dos interessados em qllestões
de successão, communhão ou sociedade, administração on gestão mel'·
cantil nor conta de outrem, e em caso de quebra. 4.4

n. 209 de 1859: Decr. n. 3172 de 1863; e egts.; Belg. 21 e 22; ROllm. 31 e segLs.,
Decr. n. 2662 de 1815 e Decr. n. 638L de Holl. 11 ;Fr. ll: Aro .5 : 01'.71; Cbi!. 42.
1876, arts. tio e 15 2'.-Not. ll2. Nota.-O herdeiro e a mulher casada,

ConcOl'dancia. -Cods. Comms. arls. lcndo o direito de conhecer qual o e lati!:)
Porto 30: Mex. 36e37: Arg. ti6; ar. 44; da casado finado, podem requereraexbi
Roum. 29 j Ali. 32; Chil. 26. bição dos livro no juizo commercial,

embora. o inventario e partilbas perlençam
N t 43 a ontro juizo: Decis. de Agg. no Prcs. do-

o a Trib. do COlllm. da Côrle, de fl de Fevereiro
A1'ts. 13,18,19,20,50, 71, 90, 119 295 e de 1857.-Ch1'on. do FÚ7'O de 1859, n. 6.

seg·s.j Reg. n. 737, art.21l:Rt'g. n. 738. -Dá-se aggravodaselltença de cxbi
art . 18 n. 7,77 e 93; Lei ns. 10R.'3 dc bição, requerida como pr paratorio d~
18tiO, 3orls. I/§ 7 ns 3 c 4, 2 § 7, e 23, Decrs. acção, no ~'tso deste artigo: Decis. idem.
n. 2490, arl. 7°; n. 2679, ar!. I' n. 20\12, Chr0rJ. do FÔ7'O de 1 '9 n. 6.
art . I, 4,5 e 8 n. 2711 de 1860, art. 51: - Exequellte por divida individual de
n, 2n3, art. 9"; Avs. n. 598 e 009 de 1861 ocio da firma commercial não póde pre
e Decr. n. 4.31 de 1891, al't .22 e U'1. lender a exhibição c examc por inteiro dos

CODcordancia.-Cods. Comms. art .: livros da dila fi1"J1Ja.
Port. 41; Resp. 45; Mex.<l2; lia!. 27; Arg. - Emediallleacçãode exnihição, só no
57: 01'. 70; Chi!. 41; Roum. 31. caso de achar-se o execulado em qualquer

Nola.-A lel(islação supra moslra a mo das bypolhesc. particularisadas e defimdas
dificação que sofire o priucipio do segredo no art. 18 do Cod. Gom111. ,;to qual se refere
dos livros. o art. 351 do Reg. n. 737 de 1850: Acl.:. da

- O À1'. n. 520 de 1860 declaron que R I. da Côrle de 5 de Dezembro de 1873.
não competia ás e lações fiSc.1es o examedos Ga:: J1II1'. vol. 1, pago 555.
livros cummerciaes, e tão sómente impÔr - Constillle nuUidade o não ter o juiz:
as multas, quando os livros fOrem apre, procedido a exame nos terlllu de le arligo,
sentado em juizo sem o pagamento do lá tendo sido d 'crctado ex-offi~'Ío e tendo
re !lectivo sello. . ido requerido pela parte, pois fluC é uma

Questão. -Póde nlg1mw, alltm·idade. diligenoia conducenle ao bom e acertado
jui:: 01b tribunal comme7"Cial, civil, cl'i· jnlgamenlo do feilo: !leI'. r, 5111 de 21
minnllJ1b policiat e.xigiq' a· B.xhibicúo po'r de "Agostn dp. 1851; Acc. 7'evis01' lia R'I.
inteiro ou a C071W/lI.1Jicaçâo dos l(v1"o.~ do do Maranbão de 13 de FCI'ereiro de 18~5r
co11l1ne1"cio em vi7·tlLde do a7·t. n do Cod. confirmando o Acc. recorricl~ da ReI.
COl711ll. JJra::.?-O ln tituto dos Advogados da COrle.-.Tur. Comm., pago 9..
da Cl"lrte, em ~essão rle a de Abril de 186t, - Os Trib. do COlllm., em caso algum,
decidia por ?11l(lJ/tl"midade negativamente: no conlencio:b, podem ordenar: Ll1i n
Rev. do Inst. t. 1, pago 120. . 2::1·12 dei 7:j, art.l~:-; I e 5.

- Exhi.l~ição jndicial do Iivrús de uma.
Nota 44 casa comrnerciat nào póde exigir o assu-

ciado no inleres es d um dO soci\.. •el11
Arls. 17. ln, 20,71, 290 e ,03: fleg. qoantoexislira sociedade: }ICC. da HeI. da.

TI. 737, <trls. 211, 351 á 357, e 669 § 3; Reg. COrte de 16 de Julbo de 18í .-Dir, "01. 17,
n. 7;58, art-. l8 n. í, 7í e 93. pago 316.

Concordancia.-Cods.Comms.• al'ts.: - Um ne17oci;tnte de commis õe quec
PortAi; F1esp. 4tij !\fex. 43; lta!. 2'i; AlI., 37 não fez negocio em nome do comrnittenle~
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Art. 19. Todavia o juiz ou Tribunal do Oommerciú que conhecer
de uma causa poderà, a requerimento da parte, ou mesmo ex-o.fficio,
ordenar, na penc1encia da lide, que o livros de qualquer ou de ambos
os litigantes sejam examinados lia presença do commerciante a quem
pertencerem e debaixo de sua vista, ou na de pe oa por ene nomeada,
para delles se averiguar e extrallir o tocante á questão.

Se os livros se acharem em diverso di trictú, o exame sera feito
pelo juiz de direito do commercio re pectivo na fórma sobredita; com
declaração, porém, de que em nenhum caso o referido' livros poderão
ser tran portado para fó~a do domicilio do commerciante a quem
pertencerem, ainda que elle ni o convenha. 4<>

masl em nome proprio, não pótle ser com- no Coel. comm., p~ra averigua 'ão na e cri
peUldn áexiJiI)i~ão porinteil'o de ua escri pturaçiio Luercaolil dos (Jlle negociam f'm
pturaçào por não coo tituir isto g tão eu nOnle indil idnal, ou de outras eSpécil's
mercantil por conla de outrem: Acc. da de a, soei~ção: Acc. do Trib. Ch', e CrillJ.
ReI. da Córle de 29 de Abril de 1879 - Di1'. du 20 de No I embro de 1891.- Dil·. vol. 57,
vol. 19, pago 371. pag, 4.10

- O iuslrumentodeprocmação passado - A disposição do art. 18 do Cod. do
por coml1lel'oianle constituindo outro pro- Comm. como pr paratorio de aCÇ<l COIl1
curador,parareceberrlinbeiros no Thesonl'O peten1e e lá subordinaria Ils diSpo içeies
e creditai-os em conta corrente, sendo parallelas das leis e peciaes das sociedade
recebido pelo mandat.,rio que promette anünYIlIC\ (a.rt. 190 do me'mo Codigo) não
opporlunamente dar olução, não importa tendo o accioni ~,em 1'I~gra. direito de
maIldato mel"anlil, não póde er cau'ade exigir a e 'lJilJição rórado tl:mpo legal, Otl
pedir_a exhibição dos tim'os do mandalario, qll;mdo a lei niio lbe confere il.cção judicial
não pódesera llapropriaexhibiçàoreque· individualmente: ACC. do citado Tflb.de.j,
rida no jllizo commel'cial: Acc. ria ReI. da de 1Ila1'I'o de 1891.-Di1·. vol. 57, pago 599.
Côrte de 2J de lIlarçu de 1880.-Dir. yol. 22, •
pago 86, . Nota 45

- A exhibição no, termos do art. 18 do
Cod. Comm, póde er requerida por egunda Ãrls. 17 18, 20,23, 50, 71, 90, 290: Re~
vez pela me ma p sOa: Acc. da ReI. da n, 737, art-. 211 ' 357; ne". n. 'i3 , art. 18
COrlede6deDezembrodelllllO.-Di1'.yol.ll. 7, Av. n.4.0de188.1; Decr. n.l,359de
2.1, pago 403. I8!):!, art. 61.

- A exbiilição de Livro commerciae COI1{·ordancia.-Cod". Comms. art:,.
tanto pode er requerida petl<lente a acçãCJ, Port. 43; TIe p. .17' 1Ilex. 44 e .J5; 1[,'1. 2d:
corno antes de er ella propo la: Acc. da AlI. 38; Belg. :!l; Fr.15e 16; HoIl.Uj Arg.
Bel. da Corto de 7 de Ago lo delB83.-Dir. 59; 01'. 72 e 73; Cbil. 43; Ronm. 32.
vol. 3:1, pag, 192, fl'ota,- Não cabe aggralo do de racho

- o intere ado nos lucros de uma que permitle ou recusa a apr 'senla~:ao vil
ca a comOlercial não póde pedir aexuil3ição t:omlllllJlicaçào de livro na pendencia ria
du re pec~ivos livro elll apresentaI' con- lide, pai que não imporIa ·entenç.a na
traclu ,oclal: Acc, da HeI. (1<t Côrte de acç;io COl1l pelpll te para a exullJição: A,c.
J8 de Dez.embro de 1883.-Di1·, vol. 33. da ReI. tia Col'te de 1 lIe Fevereiro de
pago, 457. 18/5.-Dil'. '01. 6, pago li01-,
. questão .-Pôde alg1l'ma a1~toridade, Quc!'ó(,.='io.- Em vista do al't. 19. póde
JU~= Olb ~nbnnal. cOlnmercial, civil cl'i- na jJendencia da lide ter logar a exhibicrlO
l1~tnal 0/1. jJolictal, e,l'igi1' o e:t'mne dos pU?'ciutou ap1'esel1la~ão do lim'os? Ai.nda
lWl'osno c.a,sos deste a.1·t. 18? ?nas só em em jui::o civil, da (a=ellda, de de{untos e
{avo1' dos mtere sados aln destgnados ? a1bsente? Mesmo ex-offieio ?

I - O Insl1tuto do Advogados da Oôrte, - O rnstil'uto do Advo~ado da Côrle,
em essão de. 3 de ~bril de 1862, decidio em ses.. ão de 3 de Abril de 1 6:.l. decidio
pela affi1'lnatwa por unanimidade: Rev., pela affil'mal!iva por 1t11((llilltiáade quanto
dolnst. t. I, pago 120. ". <í duas prinleira qilestõe e por maioria

- Não sào applicaveis ás ociedade, auo- qnanto á ultima: Rev. do [nst. t. 1, oag.
nymas os precdtos gemes, estabelecillos 120.- Vide Ord. L. JO Tit. 20 §§ 22 e 2<l;



28 OODIGO OOMMERCIAL

Árt. 20, Se algum commerciante recusar apresentar os sem,
livros, quando judicialmente lile fôr ordenado nos casos do art, 18,
será compellido á sua apresentação debaixo de prLão, e nos casos do
art. 1.9 será deferido juramento suppletorio á outra parte.

Se a questão fôr entre commerciante, dar-se·ha plena fé dos livros
do commerciante a fa.vor de quem se ordenar a exhibição, se forem
apresentados em fórma regular: arts, 13 e 14.40

CÁPITULO III

Das 2?1'e1'ogativas dos commerciantes40a

. Árt. 21. Ás procurações bastantes dos eommerciantes, ou sejam
feitas pela sua propria mão, ou por elle sómente a ignadas, têm a
mesma validade que se fossem feitas por tabelliães publicos. 4'"

Árt, 22. Os escriptos 48 de obrigações relativas a transacções
mercantis, para as quae se não exija por este .Cocligo prova de

A s. de 23 de Novembro de 1769; Lei. 10 §
ui!. Dig. de edend; Cod. Civ. Fr.; arLs. Nota 47
!:3}0 e 1330;- Alv. de 17 de Junl10 de 1809
§ 1°; PorL. de 1 de Março de 1811, art. 1·. Arts. 4,22,309, 82.'S e 89 : Til. un., l-! e

]5; Reg. n. 737,arLS.3· § 1°,1 W. lo 321 e 34.3
Nota 46 .!'l 8'; l\e". n. 1[,97, al't. 2'; Inst. de 30 de

tI" 71 i\1~l'ço de18t9, arl. 70 7', e Av. n U5 de
l~r. ?seos' R :,541. e 80~ n:l;~eg·1'52:Ass.n.6de23deNovembrade1769:

n.•37, alto 141 s 3,166 e seg~., :lll, 307 e C'ldade [€lide 30de Arrosto de 1~70
6t5\) § 6. o. Df'cl'. n. 1359 de 1893, al't. 62. ",: . _o. I. .

Concordancia -Cods COIl1D1S art· - O ao nLe de leiloes, allld~ que maLfl
Porto 44.; Hesp. 47; All. 35; ·Belg. 20 e 2i; cu!ad~, COI.~J? comm.crclante,.nao. póde pas
FI' I'J 13 e 17' Holl 13' Al'g 63' Dr ~i!: aI plocnl.lçao j101 seu plOprro punho,
C11'11.-33 e 3.1. ' ., ", . I 'nem uI) ~abelecel-~: li V. 11. olOO d~ 1881.

Nota.- O ne"ociante que, sob pena de - SUbsls.te ~'prallca. q~ant~ as .pfO~ura
desobediencia, é intimado para a ex'hibição ÇÕe. de.. pi u'pl 10 pUI1IJo. Expediente du
de seus livro, f61'3 dos casos le"aes soj1re Mll1lsLelJu da"Fazenda de 15 âe ~larço de
constrangimenlo illegal: Acc. da ReI. do 1891.. '..
llecife de 9 de Fevereiro Jle 1 75 _ Re{ - ConllOuan~ a seraceIlas as p1!lCUlações
Jud. do Con . Paula Pessoa. not. 3.16. . p~sadas por ln ~r~ll1lento parllc~I~r de

-Cm1lra c0mmercianLe cuja fallellCia p',o(Jrw .~unho fI,na o aclo~ !l1d.IC!aeS e
iJllJividual acha·se aberta nâo se p6de e;LJaJlI~JCIa.e~, c~m padeles lh, l~pJeSen~a
decretar prisito sob fWJdamento de qne 'ÇdO, sal, o a leslllcçao de 'lue trata a Old.
recusa-se exIJibir os livl'os de uma firm.a. L:4,., LI L. 48 pr. Decl'. n. 7l: de 1892,
commercial exLincta da qual fez parte: alt. 1.
Acc. da Rel. da Corte de 21 de Setembro
de 1880.-Dir. vol. 23, pago 623. Not.. 48

N t 46 Nota. -Não sei o'nde eslá aqui uma pre-
,/ O a ~ . _ . rogativ'a do nerrocianLe mall'lculado, pois
No~.-Posto que esta mscnpçao seja que [.aes escriptos, embora a silTnados por

genenca se deve entender referente tão simples nerrocianLes têm a. mesma fé seja
s6rpente aos commercia.nte matriculados, qual fór o seu valOl:. '
UTIlCOS que gozam das prerogalivas conce- Quando no ci vel isso se dá com maior
dldas p€lo CodigO: Not, 229. força de razão no çommercio.'



CODlGO COMMERCIAL 29

escriptura publica, sendo ass{gnados por commerciante, terão inteira
fé contra quem os tiver assignado, eja qual fôr o seu valor: art. 426. 49

Art. 23. Os dous livros mencionados no art. 11, que se acharem
com as formalidade prescriptas no art. 13, sem vicio nem defeito,
escripturados na fórma determinada no art. 14, e em perfeita harmonia
uns com os outros, fazem prova plena: ... .

L Oontra' as pessoas que delles forem propnetanos, ongmarla
mente ou por Sllccessão ;"0

Ora é o Codigo, ora o Reg. n. 737. ora o ob.rigaqões e comprom~ssos, qualquer que
Reg. n. 1597, que as assigna. seja o valor da tTans~c ~o.

- Todo e I']ualquer cQllImerciante, pOJ'- Não silo cOmpl'elHllldldos os c~sos, em
que é isso llma prerogaLil'a commurn e que a e cnptma publica é da sub t,1.ncla do
O'eralao commel'ciantes (Cod. do COlllm.), contracto: Decr. n. 79 de 189t, art. 2',
arts.,22 e 426, ê Reg. n. 737 art . lU
2 e 247 .L", não está inhibido de aceitar N t 50
escripto eqUIvalentes a letra dE: L~ITa: o a
.\cc. da ReI. da COrte de 15 de MaJO de !<rts. 20, 122 n. 5,432, ols. Reg. n.
187ol.-Rev. lnr. de lB?l, pago 3 1. 737, arts.138 § 2', 141 ~ ;)0, 144 e 152 § 5'.

-Entende T. de Fretta, C011~m't pago Concordancia.-Cods.Comm .art ,:
395, que não tenbo razão para a !I~._ter-me Porto 44; He p. 48' Mex. 1295; !tal. 48 e,
externado, pOIS lLJle,em .lla oplnJa?:.que segs.; AlI. 3.'>; 8 Ig.~Oe'H; Houm. 50e 51:
absolutamente n~o C!segl~lda, os e lIplos Ar". 63' 01'. 76; Cbil. 3 . Fr. 12:
de neguclantes na!! mall'lClllad.os não têm Ho'h. 10.' I

fé, salvo reconhecImento em JUIZO, sendo No/a.-À dispo içiio de.le numero 1 não
l'. cedente. á taxa de 4.00'5 d art. 123 do e tá sllbordinada ao artigo; dá-se ju~la
Re~; n. 7~7. .. . ',.. mente o contrariu. pai que, quando regu-

E que l?uo.ll1e occor~e~1 que.a ?plL1laO que lares os livros e que ha PI'OI'il. em falor
adopto é jlU'1 llrud~.nclados LnIJ.unaes, e qll~ do commel'cianL ,rrue delles forem pro
~ S1bU cOl}vul IOnalla o commerclO em ua pri tal iOR sendo contra o me mo ,pro,am
tran. acçoe_" . elles ainda viciado'.

Queslao.- Es.tas proclbTaçoes.só ti!llt _ O DI'. Annibal, (l Db . a esla not.n
erre~to no oommel'ctO, ?lbtambem.!!o ac~s di corda da intelli"encia qne dei á dispo
C~Vts? Ap z~l'da res~ellavel 0pl,mao lo di - sição do nos o artigo-A.naly ando o texto
t1DctoDr.Tl'lI1dade,l.roc.E~t1'aJ.'no,t. 22~1 cio art. 15 diz: ( e pelo al't. ]5 não a
parece que o Ass. Clt. de 1./69. a l('~lsJaça pMe dizer que os livro viciado fazem
referida e os !act<!s da VIda pratwa têm prova conlra as pe oas qne delles fOrem
tanla força que nao s~' pMe del~ar .de propriet<'lrios ; lJleno em face do ar!. 23,
conceder amho os elIeltos a e tas \Ust! ll- que claramente dispõe o contrario, sendo
mentos. qúe o n. lo está tão subol'tliuado e essell-

cialmanle ligado á sua di posiÇão como o
Nota 49 dous seguinte numeras; o que é obvio e

lacha-se corroborado pelo Reg. n. 737 de
-Arts. 4,21,309,544,825 e 898; ~t. 25 de Novembro de 150, art. IiI, n. 3

uno arts. l!l, e 15; Reg. 7:'17, arts. 3' SI lO,I(onde não e faz limitação e distincção
138 § 2', 14I-§ 2' e 3",183, 217 § 4', 261, algllmal,o qual a sim di põe: (l Constituem
321 e 3·13 § 3'; Reg. n. 1597, art. 2"; Ord. 'prol'a plena r laUva os tino commerciae
L. 3, Tit. ~9 13; Ass. 11. 6 de 13 de nos casos e pela fÓI'ma regulada nos art .
Novembro de 1,769; Lei de 20 de Junh9 de 20, 23 e f>.1.1 do Codigo.))
1774 § 42. Não posso aceilar tal opinião: a Cons.

Concorrlancia. -Coàs. Com rns. arts.: das leis CIvis, art. 369 (.1), ãiz :-Posto que
Hesp. 51; Mex.1205; !tal. 44 e 58' AU. 85; a disposição n. 1 do arl. 23 do Cod. do
Roum. 46: Holl. 1'; Arg. 208 e 210. Comm, pareça ubordinada á palavras do

Nota.- As pessoas 'que podem passar corpo des e artigo, quando exiO'e qne os
procuração de proprio punlJo estão ignal- livro;! commerciaes e achem com as for
mente habilitadas para contrahirem por malidades pre criptas no art. 13, sem vicio
instrumento particul\lr, feito e assignado nem defeito, etc. estará em erro (vid.)
de seu punho e com duas testemunhas, quem suppuzer que sem esses requesitn
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IT. Contra commerciantes com quem os proprietarios, por si ou
por Eeus.antecessores, tiverem ou houverem tido t:ransacções mercantis,
se os assentos respectivos se referirem a documento" existentes que
mostrem' a natureza das mesmas transacções, e os proprietarios
provarem tambem por documentos que não fôram omissos em dar em
tempo competente os avisos necessarios, e que a parte contraria os
recelJeu.t>t

taes livros não fazem prova conlra os n. l,e até qllalif.lcandq seu possuidor como
commerciantes que os escriptural'am ou fraudulento nas bypotbese dO iLI'l. 80211.6.
mandaram escripturar l} seus successores. A:>s i111 , como dizer-se que de eslatuir o
E' regra invariavel que todo instl'Umento Cod igo a reglllarida:je da escri ptll racão para
particular faz prova contra quem o e creveu prova em favor de seu propr,l t:l'riu J1~O é
,ou manddu escrever, e por isso diz OReg. de concluir-se que viciada pl'odllza elTeito
11. 737, art. 144: «Em todo caso O' aclos e contrario? E mesmo pela llernJeneulica
factos referidos, narrarlus ou enuncjados que a conllra'/'io sensn tem aqui a lei sua'
fazem prova plena contra aquelles qlle os applicacão, por não ler f\~!lo Q!Jserváda,
refere, nana ou enuncia» A exactidão do guardando-s a regularidade prescrilJta 
,que fica dito cOllfirma-se com a bOa dou- lJelam. et Poitv., n. 72, diz: « Os livros
trina ele Per. e SZ.. 218 e nots. 4.69 e ,.nO. que não são confOrmes COrll a prescri
«Exige,-se que os Iil'ros dos commerciantes IJcõeS da lei não provam elJl favor daquelle
tenbam as formalidades eloart.13 do Cod. a quem pertencelll, ma contra ómente.')
odoComm., estejam cUI'ü~es, sem viciosnem Alauzet, t. 1 n. 1091 diz: «Os livros de
deleitas, e mercantilmente escripturados, comrnercio lião pouenl er oppo los a
só para o ca o de prol'ar em fayor delles j adversaria cujos li 1'1'0 são r·gular s ; ma
e precisamçnte porql,e dá-se aqui uma esle, em todo os casus, póde l' querer sua
€xcepcào da regra de que os instfllmentos exllibicáu, fazendo prova COntl'll seu dono.ll
particulares nilO provam a favor de quem HI.Yiére. pago 52, diz: « Os liv['{ls que não
uS escrever. Esta excelJcão motivou a exi- são r'guJal'lI111nte eSCl'jpturadus (tell1~s) nuo
gencia das mencionadas garantias.» podem fazer fé em jUiZO ~In pl'ulrC'iLo ri

De facto seria um exemplo pernlcio a dar sen donos, salvo a latitude da âprACi:;l.lilio
.fé a um escl'lpLo particular, porque cada um deixada ao' tribunacs; pouenl, ]loréuJ, :ur
podel'ia pOr uma nota escripla, e por si invocados conwa o (jle n[os.')
proprio, constituir devedol'es.-E.cemplIHJl - O livros cOlUlI1erci,l,es só faz LU prova
pernicioslMl est, ut ei sc?'iptu1'a, cl'edal'I/?', plena con tra o r'OJJ11l1el'cianLe a rJ u 'nl per
q'Ua l~nl,l,sqnisql~e sibiadnotationepl'opl'ia Lencern. e 6menl meia pnJv.~ contl'a
4ebit07'em constitnit. Lei!, Cod. deProbaL. terceiros: Acc. da ReI. da COrt de 20 lIe

ESte principio. que qnaliUca Delam. et Agosto de 1872.- Jntel'posl:J, a rBI'i.sta. foi
Poitv., L ln. 173 de Llltelar, foi derogado esta dene~ada por decisão n. 818:! le:20 de
Bill f;wor do commerciÇ!, e a gravidade e wlaiode ltl11. -Ca,::; . .1161'.,·V01. '1".,pag. 17.
ill1portancia de uma ta.l excepção exigiam - Conta não escripla, l1em 1.Ssigll~da
caLegoricamel\~e algumas forlllalidade, por devedor commcrciallte s I'I'C entl'e
como as prescl'Í]ltas nos al'ts. UI e u. para tanto para prová da divida si se I erificar
gal'antia do interesses que sãu al'fectados qu e tá con[ol'lIle e cuU)lJin~ COIII a escri
'Com lal excepç~o: e puis. o requesito de pluracão aesle no sen li.vro Diario: Acc.
urnaescrlpLuracàoregulal'l)araprovacontra da Rei. da COrle de 21 de No tem~)rO de
terceiros e em fal'or do commercia.nte, seu 1872 erle 3ele I? vereiro ele 1873.-Di?'.,vo1. 3,
clono, çOO1prebenele..se perfeitamente; mas pago 174.-Víde Not. 181j.
]lara provar contra SI nãu lia lJJister de til.
regularidade o ultimo melUlJ. do art. 1J4 Nota 51
do Reg. n. 737 é P9sitivo, hem como o do
art. LOdo Codigo pOIS quenenllllma fé mere- A:1ts. 20. 122 n, 5, '~3'2 eNol.' Beg.
cendo a escripturação,' qllalldo elll f6rma 0..737, arl.lll 3.'; Heg. n. í38,art. 111'
irregular, a. exl IlJiC;10 dos livros, não apro- ConcoI"dancia.-Oods. nOlllllJs.arts.:
veitando áqueJle em favor de quem é Port: 4l; Hesp. 48; i\fex. 1,295 j na!. 4S
'Ünlellada, por tal moti 1'0, não lhe p6de e scgs. ; AU. ;3;) ; Belg. 20 e 2·. lloum. 50 e
deixar de 131' contraria' e al]i temos nos 5'1; Arg. 63; 01'.76; Cbi!. 38 .
.casos de fallencia a irregularidade da RScri- Nota.- Os bo'mens ,de cOll1JDercio têm
pturação podendo ser punida, art. 80l a bonra de valerem suas escriptlll'açOes
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Nota 52'

III. Contra pessoas não commerciantes, se os a.ssentos fôrem
eomprovados por algum documento que só por si não possa fazer prova
~lena.GZ -

. Art. 24. Fica entendido que os referidos livros não podem produzir
~rova alguma naquelles casos em que este Codigo exige que eUa s6
possa fazer-se por instrumento publico ou particular. G3

Art. 2õ. lllide-se a fé dos mesmos livros nos casos comprehen
didos no n. 2 do art. 23, por documento sem vicio, por onde se mostre
,que os assentos contestados são falsos ou menos exactos; e quanto aos
easos comprehendidos na disposição do n: 3 do mesmo artigo, por
.qualquer genero de prova admittida em commercio. G4'

CAPITULO IV

Disposições, gemes

Art. 26. Os menores e filhos-família commerciautes podem obrigar,
11ypothecar e alhear válidamente os seus bens de raiz, sem que possam
allegar obeneficio de restituição contra estes actos on ontras quaesquer
{)brigações commerciaes qne contraillrem.

Em ca o de duvida, todas as obrigações por elle. contrahulas
presumem~secommerciaes. GG

em juizo peja nobreza que lhe dã. a Lei - Em Fran~, uma jurisprudencia can
ele 30 de Agu lu de 1770 § .l.', e Ilesol. d\} 4 tanle lem decidido que a prova le temu
de Abril de 1818. nhal é adllJi siveJ em toda a materia e

- P.ro a q\le induz a conta extl'nhida proce socommel'cial: Cod. Comm. art. 109
dos livros de commer iante, desde que é 13 70 • • •

conte lada pejo que e diz devedor e não
c,?nfere com os livro d~ste, os quaes, aliá, Nota 54
nao se acham revestidos dos l'equeslto
exigidos pelo Cad. Comm. Rev. n. 9390 Art. 122: Reg. n. 737, Tit. 2, Cap. 12.
de 29 de Março de 1879. - Di?'. vaI. 19, Concordancia.- Anterior.
pago 137.

Nota 55
Arl . 1 n.2 e 3, 353 e 911: Reg. n.737,

Arts. 20,122 n. 5,e 432; Reg. n. 737 arl.17,591 e 679.-0I'd. L.l, Tit. 88
.<Irt. ]41 § 3':. ' 28. •

Conco.l'aancia. - Anlerior. - Cad. Concordancia. - Cad. Comms.
. Nap. art. 1329. al'ls.: Porto 8' ~Iex.7e9: Ila!. 11; Delg. 6:

Chi!. 9; Arg. 19; Roum.12: 01'. 9· All. (Lei
Nota 53 19 de Junho de 1872) 3.-0 ArO". e 01'. dis-

• põem -que lI1cumbe a prova ao credor -
Arls. 1 n. 4,27, 74, 121, 1<10, 257, 265, de ter sido a con'vençàu re ullante de um

2~1, 281, 29~, 300, 36Q, 566, 633 e 666 . Reg. aclo ele commercio.
n. 737, arls•.138 a 141, !52, 182 e 18<1: Nota. - Eslão em '{igor a dispo ições
Ord. L. 3, TIt. 59, pT. in. fino i Ass. de 5 dos art.~, e 27 do Cad. Comm. sobr.e a
de Dezembro ele 1770. capacidau~ dos menores e mulllere casa-

CO"ilcordancia - Anterior. - Cad. da com commerciantes para hypolheca-
.Arg. 61 e 210. rem os immoveis: Decr. 11,. 169 À de
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/

Art. 27. A mulher casada commerciaute uão póde obrigar, hypo
thecar ou alhear os bens proprios do mariào allquiridos antes do
casamento, se os respectivos titRlos houverem sido lançados no registro
do commercio dentro de quinze dias dépois do mesmo casamento (art.
31), nem os de raiz que pertencerem em commum a ambos os conjuge~,

sem autorisação especial do marido, pro~vada por escriptura publica
inscripta no dito registro. G6

Poderá, porém, obrigar, hypothecar e alhear válidamente os bens
dotaes, G7 os paraphernaes, os adquiridos no seu commercio, e to\los

1890,art. 20 § 50; Decr. n ..370 de 1890, de se art. 27 do Cod. do Comm. é que
art. 120. sendo meeiros os conjuges, e não se tra-

- Contractos de orphão casado, que tando de bens de raiz, a mulllel' com mer
não obteve licença para seu casamento é ciante ohriga ao pagamento de na dividas
nullo; Acc. do Trib. do Comm. do Mara- lodo os ben movei do ca 301.- Quid,
nbão de 12de Fevereiro de 1872.- Ga::. se houver coneUl'so enlre o creditas con
JUT., vol. 2, pag.433. . ITahidos pelo m30rjd e o conlrahidos por

sua IIIUJher commercianle? 'ão póde b3o-
Nota 56 vel' sepal'ação' de ma a, os credores ostão

em igual pé, porque da ujeição dos bens
Arts.l n. 4, 268 e 874 §6°; Reg. n. 737, do ca ai ao pagamento das dividas contra

3orts. 512 5° e 620 60 ; Reg. n. 738,a1'ts. 5' hida pela lIlulber commerciante reslllla
.. 2°,72, e 9; Beg. n. 1597, arts.12 § 3·, 13 e necessariamente a obrigação do marido

15k Decr. n. 169 A e n. 370 cito Vtde Not. por essas dividas, e entào no marido e na
331S. ' mulber ha um só devedor commum. Quem

Concordallcia. -- Cods. Comm, se obriga, obriga o que é seu. Quen... 1.i~
arts.· Port. 9 e 16; Hesp. 10; lIIex. 19; com eu ben obrigaâos, em haver hypo·
!tal. 14.; An. 8 e 9; Belg. 10 e 11 j Boum. tl1eca, é pessoalmente, obrigadó. - Cons.
16 e 17; Chi!. 17 j Arg. 20,01'. 24. das Leis, art. h14, not.

Nota.-Tambem é sens,ivel a imper- Qlleslão.-Na (alta ela inscl'ípçào
feição deste artigo. Sua primeira hypo- serâ vâUcla Ct alhea.çào dos bens de
tbese suppLie que a mulber jáera commer-1'ai:: commnm pela mn(her?- em vü'
ciante ao tempo do casamellto) e por isso tude do art. 693 dO Reg. n. 737, fi. falla do
lbe dá o direito de obrigar, hypothecar e I'ecri tI'O da e criptura de hYP0tbeca, que
alienar os ben. pl'opl'íos do marido, se os era exigido p lo art. 265 do Cod. (da me ma
respecti "o~ titulos não bouverem sido lan- fórma. que o faz o art. 27· quanto a de que
<;ados no registro do cOlllmel'cio. Qual o se tratai, não a annullava. (Decr. n. 1289
motivo, na bypotl1ese que previo, de dis- de 1853), é inquestionavel que a mencio
tinguir os hen pl'oprios do marido ante nada escriptura de alltori a 'ão nada solTt'e
do casamento? Não póde o marido ad-: em sua validade e conseqll nte elTeito por
quiril' bens pl'Opl'iOS depois do casamento, não haver sido registrada; .devendo ob 1'
ou o regimen eja de separação, ou mesmo I'ar-se que, não endo o registro ubslall
de cornrnllnhão, quando lhe sào do:ulo on cial á autori açlio, e sim um meIO de d:lI'·
deixados com a clausllla de se nào com- Il1e mai puhlicidade 0111 Ill'lJefido dn
municarem caiu a mulher? 1Ilais Dataval é iriteressados,jálllais a estes pôde prejudiCar
que a respeito dos immovet.{ com1nwns ua preterição: Apont. so1>1'e o I eg. Puhl.
esse 30ft. 27 do CocUgo ex.igisb~ alltorisa- do Comm., pago 18. .
ção especial do marido para SIW. nlulher
commel'cianle poder obri~al·os, llypotbe- Nota 57
ca-Ios ou alhe'a-los; emretantu que o
mesmo não exige quanto aos bens plOprios Concordancia. - Cods. Comm.
do maridu, adquiridos antes do casamento! a.rts.: Port. 9,11 e 16; HesfT.I0; lIlex. 7e 9 :
Como se pMe justificar que a mulb.er com- Ha!. 14; All. 8 e 9; Belg. 10 e 11 j Roum:
merciante careça de autorisação do ma- 16e17; Arg. 19j 01'.23; Chi!. 17; Fr. 7.
rido para alienar hen' que lhe pertencem -Cod. Nap. 217 e ;123' 1538 e 1534.
em commum, e de tal autorisação não Nota.-E criplUl'a de hypotl1eca pa sada
careça para alienar bens de propriedade por marido a mulber dos bens dotaes desta
exclusiva do marido? - O que resulta p6de' ser válida e nilo implica com o
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os direitos e acções em que tiver communhão, sem que em nenhum'
caso possa allegar beneficio algum de direito. <>8

Art. 28. A autorisação para commerciar,- dada pelo marido á
mulher, pMe ser revogada pln' sentença ou escriptura publica;
mas a revogação só sortirá effeito relativamente a terceiro depois
qne fôr inscripta no registro do commercio e tiver sido publicada
por e<1itaes e' nos periodicos do lagar, e communJcada .por cartas
a todas as pessoas com quem a mulher tiver a esse tempo trans
acções commerciaes. <>9 :

Art. 29. A mulher commerciante, casando, presume-se auto-,
ri ada pelo marido, emquanto este não manifestar o contrario por
circular dirigida a todas as pessoas com quem ella a eSRe tempo
tiver transacções com111erciaes, inscripta no registro do commercio
respectivo e publicada por editaes e nos perioclicos do lagar. 60

heneOcio do VtllJeiano: Uey. n.l0159 de de JunJw de Ul7J. - Gn::. J.!tT., voI. 4'
lht:!3,-DiT. vo1. 3J, pago 338. pago 220.

-A faclIlrlade conferj(la pela 2' parle do - O Juiz de Direito não póde recu ar· e
art. 27 do Cad. COillllJ. li. mulber casada a cumprir a precatol'ia de outro Jlliz' de
para bypollJecar o seu dote, é reslricta as igual categoria para que e dê baixa na
quc antes do casamento já eram comnler- hypotbeca sobre os immoveis dolaes de
('ianlcs : D cr. n. 181 de 1890, art. 60- uma mulher casada autorisada para com-
Vid. Not. 351. merciar ; Rev. n. 9558 de 20 de Março

- de 1880 e Acc. 1'euiso?' da fiel. de S. Paulo
'dc 11 de Junho de 1880. -Di,·. voJ. 22,

Nota 58 ag.50l.

Concol'dancia. - Cods. Comm.
arl . : Porl. 9: He p. 10; Mex. 7 139 ; lla1. Nota 59
U:l\II.8e9;'Belg.l0clliRoum.16e17; A O ' -
Chi!. 17' Arg. 19' 01'.12 1321 . ~'r. 7. 1'1.1 n. 4, 1 n. 2, 1332' Hefr· n. {38

Nota -.!..Por oos~o direito ivil já a mll. arls. 58 § :lo, 7~ e, 9 ; He". n. 10v7, arl .
JI1er cOmmerCiu,nle não gozava do 'bene. 12 &;)0 e 15' 2° ..
ficio do Senatu -Consulto VeJleia.no : As. {;oncoL'dancla. - Cods. COOlm.
n. ;;91 tle'2 de Dezembro de 171l1. arls,: Iie p. 8; Mex. 10; lia!. 15; Be.!g.

_ São inaliellavei' ()S bcn tlotae, e "por 9.; Houm. 18: CbJl. 13 ; Arg. 21; Oro 20-'
isso nulJos os conlra 'lo obre elJes feitos. CIV. Boll. 168;. Port. 1.197:..
A lOll!ber commercianle,.pa.l'a. poder abri. N?la.-c.onslllue ohn~aça,) expre~ a do
ga..los, deve leralltc,l'l açao de seu marido lllaudo paJasua muUH:r 'poder )ltlgar ~
para commer iaule, e fazer da mercancia facto daqu lIc a I%nar procuraçao desta.
proOssão habitual: Hevs. llS. 8514 e 8õ79 Acc. da Re!. (Ia CÔrte de .?-7 de Outubro oe
ctc 8 de A"osto e:j, de 'ovembl'o de 187.i· J2 de Dezembrode 1873 .-Gaz. Jur., voL. 4 ,
e Acc. 1'e~is01' da ReI, de PorIa Alegre de pago 378.
10 til) Deze~bl'o de 1874.-Gaz. J1w., vol. 5
lla"· 17 ; vu!. 6, paj:(S.411 c tU4.-Vide vo!. 3 Nota 60
113;:. <l33.

A muJllel' que contrahc com seu marirlo Art. 157 n. 4.- Ref. :l.llt.
na consll1ncia do IIwlril110l\io, umadi vida Concol'dancia. - Cods. Comllls.
avultada pore criplura publica, entregando arl .,: HeslJ. 7 e 9; Mex. 11 ; !la!. lil ;
e al)~udonalido, por [allecimento d~ seu AlI. 7; Belg. 9; /lOUl1J. 15 i Arg. 13; Dr.
mando, lodos os seus bens ao credor, e 15; Chi!. 11.·
havendo posteriormenle adquirido ben - A muJber commerClante que mera
em conscquencia de um legado que lhe foi mente alL'íilia o marido no seu commercio
deIXado em testamenlo, não está olJrigada não é reputada c mmel'cianle, ainda que
a pagar pOJ' e"le hens a divirja que l'icar casada pOJ Cal'Ia de ametade: Cod. Porto
em parle por :,uIvcr ; HeI'. n. 8501 de 4 art. i3; FI'. 5; Pru .495.

3 CODIGO COMMERCIAL
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Art. 30. Todos os actos do commercio pratIcados por estran
geiros residentes no Bl'azil serão regulados e decididos pelas disposi
ções do presente Codigo. G.

Art. 31. Os prazos marcados nos arts. 10 n. 2 e 27 começarão
a contar-se, para as pessoas que residirem fóra do lagar onde
se achar estabelecido o registro do commercio, do dia seguinte
ao da chegada do segundo correio, paquete on navio que houver
sahido do il.istricto do domicilio das mesmas pessoa.s, depois da.
data dos documentos que devem ser registrados. 62

TITULO II
Das praças do cOJumercio

I

Art. 32. Praça do CommerClo é não só o local, mas tambem
a reunião dos commerciantes, . capitães e mestres de navios, cor·
retores e mais pessoas empregadas no commercio.

E te local e reunião estão sujeitos á policia e inspecção das
autoridades competentes .

. O regulamento das Praças do Commercio marcará tudo quanto
respeitar á palicia interna das me_smas praças e mais objectos a
ellas concernentes. <:3

.
Nota 61 commerciantes matl'iculaào na fÓl'ma do

~ o art. 4,·doCod. Comm.-p I'queacapacidade
RelT . n. 137, art.: 4, ~§3, 60a64. .civildos.e lr:mgeiro (capacidade do acto)

.C~nc~rdancJa . ~. Cod. 9~mm~. deye ser Julgada pelas leis do respectivo
ai t~.. POI.LI,~, 5, 6 e I , Regp. 1<>, Bel". p:uz, ou elles e tenllam matl'iculado ou
(Lei 1~ MaIO 1813, art~. 128 á 130), JJal~ ~ não, como commercianles, por ser appli.
e .230, Romn. 237 , 01. 31-Cod. Nap. 1<> , caçào de leis estrangeiras diclame ele di.
EolL 9.. . _ reil<J das gentes, aceito pelo direito Inazi.

No~a.-:-Os .Tpbuna~s de comme~~lO nao leiJ:o e nito a alguma prolecção Iiberali ada
t~m JunsdlCç~o.. oble o estr~ugell~ que pelo Codigo no seu pri ma de negocianles
não teU! domiCilio TI? rmpello pOI con- malriculados ou não matriculados.
tl~'lClo_aJu .tado em pal~. estr~n~eu·o,. rn.a _ O que é facto, porém é que- o Heg.
nao exeq.u.lv~l. n0.rmp~lJo paI MO sei '~Jlo cito faz esla di tincção que se nãopóde eon.
com ~razllellos. DeCls. de agg. dUPles. siderar-como não escripta
do Trlb. do Comm. d'.l. -Côrte de 1857. - .
C/won. dq Fého de 1859, n. ~5. . - Nota 62

- As leiS e usos commerClaes dos palzes (
estrangeiros relTnlam as questões sohre o Arl. 568e 874 ~ 6°, not.; Reg. n. 737 i
eslado e idade "dos estrangeiros residentes art. 693-Not. 405:.
no Imperio, quanto á capacidade para con- t::oncordancIa. - Cods. Comms.
tractar, não sendo os mesmos estrangeiros arts. : Arg. 51; 01'.51.; Port. 57; Hesp. :l6:
('.ommercianles matriculados na (órma do Mex. 29, 39 e40; CbIl. 23.
art. 4° do Cad. Comm. Todavia os con- Nota 63
tI'actos não serão nuuos provando-se que
reverterão em utilidade do estrangeiro: Lei n. 1083 de 1860, art. 70, Uecr. n. 2733
I\eg. n. 737, art. 3° S 4°. de 1861, art. 17.

- Enleude-T. de Freitas, COm'1l1., pago Concor~ancia.-Cods. Comms.art.:
2!J8,-que se reputem Dão escriplas as pa- Port. 82; ne p. 64; llelg. 61; Hall. 59; Hal.
lavras-não sendo'os mesmos estrangeiros 2; Arg.75; Ir1'. 71; Ronm. 2.
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Al't. 33. O resultado elas negociações- que se operarem na
Praça determinará o curso do cambio e o preço corrente das mer
cadorias, seguro" fretes, transportes de terra e agua, fundos
publicos, nacionaes ou estrangeiros, e de outros quaesQuer paneis
de credito, cujo curso pos ar ser annotado. G4

Art. 34. Os commerci~ntes de qualquer praça poderão eleger
de entre si nma commis ão que represente o corpo do commercio
da rue ma praça. GG

- l'iaInglaterra, a bolsa, exchange, não - Idem, da da Parahyba: Decr. n. 6008
é uma instituição govemamen tal. de 1875.

Nota.- O Decr. D. 6J8 de 1849, art. 71, - Os Estatutos da Associação Commer
dispõe-que os regulamentos internos das cial da Praça da Babia, creada em 18L6,
praças de commercio das pro incias e as foram approvados por seus socios em 13
modificações que se deverem praticar nos de Novembro de 187l.
da Corte, não poderão' ser execuLados sem - Oregimento interno da praça do Com
approvação do governo imperial. mercio de Pelotas: Decr. n. 51.15 de 1 73.

- A ca.a da Praça de Commercio é o - Â Praça da Corte tel'e regulamento
unico louar compeLente para a. reunião do em 21 de Agosto <1e 183J a.pprovado peja
corretores; Decr n. 806 de 1851, art. 4.2. Port. de 9 de setembro do mesmo anno:

- Bolsa é o logar no salão da Praça do o l1ecr. n. 4.012 de 1867 fez algumas modi
Commercio, ou daAs ociação Commercial ficações, estando em vigor os E tatuto
de tinado ás operações de compra e venda approvado pelo Decr. n. M9.! de ]877:
de tituLo puhlico, acções de Bancos e Decr. n. 216 de 1861, art. 9·.
Com panIlia , de vaLores commerciae e f1- - Como serviCjo annexo a cada uma
nalmente de metae preciosos; Regiro. int. das As ociações Commerciaes foi instituida
de 12 de Abril de 1877, art. I'. uma secção de e tatistica Commercial ;

-Os Decrs. ns. 6]32 de 1876,6685 de 18i7 Decr. n. 216 Cde 1890.
e 4.3.l. de 1891, além de outros, empregam o - Para conce ão de entrepo to pàrti
nome de bolsa o logar, no salão da Praça cular- a com missão da praça é ou\ida ;
do commel'cio destinado á operaçõe de Cou 01. da Leis da ALf.: arl. 220 §1Ln.
compra e venda de tituJos pulJli os, de
acçõe de bancos e companllias, de valores
commercíaes e ele melaes preciosos. Nota 64

- 6mente aos corretores de fundos é
pel'l11illido o acce so denlro da balaustrada Arls. 154, 169, 176, 201, 291 e outro~;
da bolsa: Decr. n. 1359 de 1 93, art. 99. Reg. u. 737, arLs. 210, 218 a 2:20, e Heu.

'ão é pois indifIerente empregar- e n. 738 arts. 11, 12 e 26: se remettem aos
o nOllle de Bolsa para designar-se Praça usos da praças' Decr. u. 6132 de 1876 e n.
do Commercio. 6635 de 1877; Decr. n.917 de 1890, art. 22

- Appl'ovande o Beg. para a. praça de 1°.
Porto-Alegre: AI'. n. 175 de 1858. Concordancia.-Cods.Comms. art .:

- Approvalldo Estatuto da A ociação FI'. 72 e 73; Holl. 60; Port. 8.1; Hesp. O;
COl1l1nercial ela praça de Macei6: Decr. n Belg. 62; Arg. 83.
3 23 de 1867.

- Idem, da praça da Fortaleza: Decrs.
n. 4059 de 1~67 e 4269 de 1868. Nota 65

- Idem, da de Porto-Alegre; Decr. n.
4.7:36 de 1871. fleg. n. 737, art. 19.

- Idem, da de Santos: Decr. n. 4.738 de Nota.-A Junta DirecLora da Junta Com-
187l. mercial da Bahia não é compeLente para

- Idem, da de Penedo: Decr. n. 5182 de ub Lituir com OlercianLe e rl."pre eubaI-o
]872. . em particular em suas questõe peranLe a

- Idem, da de Campos: Decr.)1. 5489 de autorida.de e tribunaes do paiz: Av. n. 23
1872. de 1852.

- Idem, da do Desterro: Decr. n. 5733 - O art. 17 do neg.- n. ~37 não impõe a
de 1 711. Praça do Commercio o del-er de informal'

- Idem, da de Sergipe: Decr. D. 5763 de obre a profissão babitual do commerciante
187.l.. matriculado: Av. n.307 de Ul6 .
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TITULO III
Dos agentes auxiliares do commercio

CAPITULO I

DiS1JOsiçôes ge1'aes

Art. 35. São considerados agentes auxiliares do commercio,
sujeitos á,s leis commerciaes com· relação ás operações que nessa

. qualidade lhes respeitam:
I. Os corretores j 60

II. Os agentes de leilões; O':l'

III. Os feitores, guarda-livros e caixeiros; 08

IV. Os trapicheiros e os . administradores de armazeus de
depositos; 09

V. Os commlssarios de transportes. -'0

Nota 70
Vid. Not. 1;'2.-0 interpretes tanibem

são auente auxiliares do commercio : Decr.
n. 1597 de 1855, art 12, § 6.

Nota 66
di(eitos politicos,não admitte interpretação
exten il'a. 'ão é applical'el ao vereador
que é dono de armazem alfandegado, que

Nota.- Apenas os Cod . Arg., e 01'. dão por tal não empregado publico; mas um
e ta denominação de agentes auxitiares agente auxiliar do commercio; Av. n. 4
do commercio: os demais de - inlerme- de 1889.
diarios.

-Não são empregados publicos: Av. n . .J.
de 1889.

- Os corretores de fundos sao; Decr. n.
13áÜ de 1893, art. 10

•

Nota 67
Nota 71

Nota 69

Vid. Nots. 71 e 72.
Nota.- ;ão são err::pregados publicos:

ÂI'. n. 4, de 1889.

Nota 68
Vid. Not. 120 e 121.
Nola.- -'ão são empregados

Av. n. 4 de 1889.

Nntct.-São de antiga data os corretores:
Alv . de22de Novembro de 1681, de 20 de
Outubro de 1688, de 28 de OptulJro de 1718
e 19 de Abril de 1728.

- ão ujeitos aoimposto de indu Iria e
profissão, na Capital Federal- os de ruudo

publicos: PUlllico - 4.50S000 - os de mercadorias
::lOOSOOO-os de navios-150$000: Decr.
n. 9870 de 1888, Tab. B.

-O corretor que accumular mais de um
dos ramos de corretagem, pagará a taxa

Vid. Not. 103 mais alta e 25 '/, das outras.
~tota.-O art. 21 da Lei n. 2029 de 1 81 - O agente ou ajudante de corretor pa·

vçrsando sobre int;om palibilidade, mateda gará a 4" parte das taxas a que são sujeitos
stricti juris,pois que importa limitação de os corretores: Decr. n. 9870 çit:
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CAPITULO TI

Dos C01TetoreS 'H

37

Art. 36. Para ser corretor requer-se ter mais de vinte e cinco
annos de idade, e ser domiciliado no logar por mais de um
aUllo. "'~

Art. 37. Não podem ser corretores:
I. Os que não podem ser commerciantes ; ':'3

- 'ão faço mençào de correlores dos prescriptas nos arts. 37 e 39 do Cod. do
Estado', desde que a este ficou perten· Comm.; ficando o cor~tor solidariament
cendo decrelar impostos de indu tria e responsavel por todos os actos que e sa
pl'ofis ão: COIlSt. da Republica, art, 9' § 4°. pe soa po sa praticar,- como se por elle

-Pagam de sel!o (verba) de suas carta proprio praticado fos em: Cit. Decr. n.
U38000: Decr. n. 1264 de 1893, Tab. B 806, art. 10.; Avs. ns. 439 de 1868 e 147 dI>
§ 7' n. 7. 1881.

- Pagam nas Junta do commercio 108 - Aos corretoJ'(ls de fundos é perrni ttido
de a signalnra aos pre idente. e 1$ (olllcio) terem como auxiliares prepostos seuS. Decr.
aos secretarias: A\rs. de 31 de Dezémbl'O cil. n. 1359 de t893, art. 90.'
de 1851 e 4 de Março de 1852 e Decr. n. 596 - A visita ou entrada no edificio da
de 1891), Tab. 1 e 2. altandega ou mesas de renda, seu ar·

-Dá· e a me ma razào quallto ao sello mazens e deposito é permittida, ind pen
e ell1olumento : ConsL. da nepublica, arl. o· delltc de licença- aos corretores: COn'ol.
SI· n. 1 e prçalltbu lo do ci lo Decr. II. 596 art. 204 n. 3.
de 1890. - Vide nots. 77 e 82.

Sllas Juntas. - Com fim de uperin- -A Caixa da Amortização tem um cor·
lender o corretorcs no exercicio de sua retor quc, como seu tres ajudantes é no
funcções e de fiscalisar que algucm em meado pelo Governo Imperial, ob propo la
titulo legal e arrogue a mesmas funcçõe da Junta: Decr. n. 5f54 de 1873, art. 3°.
crearalll- e Juntas. . 11. 2, e Decr. TI. 9370 de 18 5, art. 16.

A competcncia da. Junta de corretore -o corretor vence: ordcnado, 3:2008
para mail ter a ordem na Bolsa envai \'e o grati ficação -1: 600$000.
direito de fazer abir do recinto o desabe· -Os tres ajudantes: ordenado, 2:000~
dient : Av. de 31 de Agoslo de 1891. gratificação 1:000000.

COl'te.-Funcciona com cinco correto- -Tab. annexa ao citado Decr. n. 9370.
re : tres da cla 'se de fundos publicas e
dou das demai, eleito anoualmente Nota 72
pel~' .corretores de t?das as classe. e ll~r Al'ls. 876, § 30; Decr. n. 806, art. 1';
maIOria abso!uta de \ atas pres~nte:DeCI. Decr. n. 858 de 1851, art. l°. Decr. cito
n. 806 de 1~~1, ált.~3.J.j Heglm. mtern. o.1359de1893, arts.1b, e5 b- ata 120.
de 12 de Ahul,c1e 18,7. . COllcordaucia.-Cods. Comms.art .

Na Capllal l' ederal não ba ~llals J~nta Arg. 8 ; ar. 89: Chi!. 55.
de corretores, ma UI~H\ Call1ara yndlcal Nota. _ !'ião ba incompa.tibilidade na
campo ta dt!um yndlco? CJ~lCO membro. acculUulação das fllDcç,ões do corretor e
Decr. n ..13:J9 de 1 93, alI. 19. agente de leilõe : Av. n. 250 de 1879.

O OffiClO de corretor é pessoal e não
pMe ser subsliluido, pena de lluJlidade dos Nota 73
actos de conelagem que fôrem praticados
pelo sub tituto. Todavia erá permittido Arts. 2, 36 e 68' Decr, n. 806, art . 1. e
aos corretores, no caso unico de moles tia 10; Decr. n. 858, art . 12, 14 e Reg. inl.
adquirida. depois de sua nomeação, exercer cit., art. 18 § 14-Decr. n. 1359 cit.,
a funcçõe de seu officiopor via de pessoa art. 3'. Nots.-.20 .21.
por elles nomeada. e ítPprovada pelo Tri- Conco~'dancia;-Cods. Comms, arts.:
bunal do Commercio', 'que reuna as cou- Porto 65; Resp. 9,1; Arg. 88, 01'. 89;
dições necessaria para poder sei' corretor, Chi!. 55.

,/
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..

11. As mulheres j"'''
III. Os corretores uma vez destituidos j "'G

IV. Os fallidos não rehabilitados, e os rehabilitados quando
a quebra houver sido qualificada como comprehendida na dispo
sição dos arts. 800 n. 2 e SOl n. 1."'''

Art. 38. Todo o corretor é obrIgado a matricular-se no Tri
bunal do Commercio de seu domicilio; e autes de entrar no exercicio
do seu officio prestará juramento de bem cumprir os seus deveres
perante o presidente, podendo ser admittidos a jurar. por procurador
os corretores das praças distantes do lagar onde o Tribnnal
residir; pena de uma multa correspondente a dez por cento da
fiança que houver prestado, e de que a sua gestão s6 produzirá
o efi'eito do manfiato .....,.

- Recebe o presidente ela Juntá Com-
Nota 74 mercial a solemne promes a de bem cum

prir eus deveres: Decr. n. 596 ci t., arl.
Decr. n. 806, art. l° j Decr. n. 858, art.2° 15 §7o• .J

n.2. Decr. n. Ulfi9ciL art. 3°. -O chele de policia da Capital Federal,
Concordancia.-Cods. Comms. arts. ou qualquer de seus delegados é compe-

rort. 64,; Arg. 8Si 01'.89; Cllil55. tente, para cumulativamente com o pre
sidente da Junta dos corretores, impõr a

Nota 75 multa de 2008 a 5008, comminaela no 6°
do art. l0 do Decr. n. JO~6 de 1-1 de 'o'

Al'ts. 51, 5'1,56 e 59 i Docr. n. 806, arts. vembro de 1890 aos individuos qne, lião
1, 8, 9, 22, 26 e 38; Decr. n. 858, art. 2°. sendo corretore ,apregoarem, fóra (Ia BoI a
n. 3 e Av. de 4 de Agosto de 188<1 j Decr. a compra e venda de titulos publico e
n. 1359 cit., art. 30. acções de companhias: Decr. n. 402 de

Concordancia,-Cods.Comms.arts.: 1891, art. l° i Av. de2 d Julho de 18!)].
Arg. 88, e 89; 01'. 89; Cbi!. !)5. - Antecedem ánnmeação-apropo ta da

Camara Syudical-a preslação da cauçlio:
Nota 76 aquella deve ser instrulda-com a cerLidã

de idade dO prelendenle-comaLLe tMo da
Arts . .2 n. 4, 39, 68, 893 a 897; Decr. auto)'idade policial da circllmscripção do

n. 806 art. l°; Decr, n. 858, art. 20, n .•1. domicilio do candidato, de ter este r idan
Decr. n. 1359 cit., art. 30. cia por mais de um anno na apilal Fe

«":oncordancia.-Cods. Comm . arts,: deral-com cel'tiflcado, devidamente 3U-
Árg. 88 j Cbil. 55; ~'r. 83. ,L1lCnticado pelo reconbecimento da lirma,

.Yotu.- As pessoa que exercitarem, sem de baver praticado por termo uunca menor
a investidura cID Coc'l.rgo de corretor. a~ de dous anno , em e criptorio de corr tor
funcções men ionadas no art. 27 do DecI·. de funelos pubLicos, Oll funccionado el11
n. 1359 ficam inbabiliLada para o cargo ele casa bancari3( ou COOlmercial de gros o
corretor: Decr. cit., art. 29. trMo, na qua idad ele guarda-livro ou

socio gerente-com folba cOl'l'·da.
Nota 77 . - A caução qne deve 'preslar o Coc'l.nrli-

, dato antes ele obter a nomeação consl te
Árts. 4,5;6 e 68; TIl. un., al't. 29. em-deposito de 50 contos no Tl1esouro !a

Reg. ~. 738, arts. 18 n. 1,31 n. 6, 51 n. l, cional, a tilulo d Dança-preslação ele 20
77 e 8;:> '11. 1 ; Reg. n. 80G, art. 10 ,24 e 29; contos, para o cofre que Iica e pecial111enle
Decr. 0.. 858. art . ,1°e 7°; Reg. n. 1597, creado para 17àl'antir a responsabilidade
arts. 6°§§ l°e 6',8o §3'; Decl'. II. 596 de dos correlores" entre i, e que será admi
1800, art. 1'2 § lo. ni tradoe fiscali ado pela Camará synclical.

Coqcordancia.-Cods. Comms. arls,: Antes de entrai' em exercicio deve o
Arg. 90; 01'. 90;Chi1. 5'2;.AII. 66; nesp.62. corretor - razel'-se inscrever na· reparo
Not(~,- O juramenll) foi abolido: Con. t. lição competente pill'a paaamento do 110

rlanepublicaart. 7'2jDecl'. n. 761 de 1890. Po"lo do sua profissão-tomar p.cranle o

/

.'



Art. 39. A petíção para matricula deve declarar a natura.
lidade e domicilio do impetrante, o genero de commercio pa.ra que
requer habilitar-se, a a praça onde pretende servir de corretor,
e ser in truida com os eguintes documentos originaes. -.s

I. Certidão de idade; -...
II. Titulo de residencia, - por onde mostre que se acha domici

liado ha mais de um anno na praça em que pretende ser corre ar ;so
III. Attestado· de haver praticado o commercio sobre si, ou

em alguma casa de commercio de grosso trato, na qualidade de
ocio gerente, ou pelo menos de guarda-livros ou primeiro-agente, ou

de algum corretor, com bom desempenho e credito.
Passados cinco anuos, a contar da data da publicaçao do pre

sente Codigo, nenhum estrangeiro não. natnralisado poderá exercer
o officio de corretor, ainda que anteriormente tenha sido nomeado
e . P. ache servindo. si
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j'l1dico compromis o de de empenhar
suas funcções com probidarle e de accorclo Nota 78
com as leis em vigor-exbibir para sereli1
paainados e ruI rlcado pelo yndico e Ar!. 4-, 5, 36 e 68 : Beg. n 738, a.rls. 15

regi trado na eamara yndical, o caderno e 18, n . I e 6,58 n . 1 e 8; Decr. n. 06,
memorial e o prolocollo : Dec. n. 1359 cit., arl . 1 elO; Decr. n. 858, aI'! . 3, ti e 7 ;

_ aJ'ts.. 56, gel0. Reg. n.1597,art .60' I"e6°,7°eS°tj3°.
- ODec. n. 882 de 1800 tinba fixado a Decr. n. 596 cit.,arl. 28 ; Decr. n. 1359 eit.,

f1nn a em 30:000$ e o capilal de responsa- art. 5°.
llilidade em 70:000 '. Concol·dancia.-Cocl . Comms. arl .:

- ODcc. n. 102G de 1890 dispensollO Arg. 80; Dr. 89; Hesp. 94,.
capilal de re .ponsabilidade e ele\ ou a
fiança a 50:0~0$:' o que ajnda e oh 'erva Nota 79
elOquanto nao re olver o Poder Ltlgi"
latl\'o. Arls. 5°,36, t3 ; Rtlg. n. 73, art. 15 j

-lmposiçüo de mllltas. ão compe- Decr. n.806, art . 1 e 10. e Decr.11. 858,
lentes á Ju li.ças ordinarias quando co- arl. 4°. Decr. n. 596 cit., ad. 28: Decr.
nhecem de cau as de perdas e damnos : n. 1026 de 1890, art. 1° § 2° ; Decr. n. 1359
Dec. n. 806 de 1851, a.rt. 16-a Junta Com· cit., art. -1 0. _

m rC!a] : Dec. 273 de 18tH, art. 18 ~ Dec. Concordancia.-Cods. Comm . arls.:
n.596 de 1890,arL 12~ 14-0 chefe (Ie po- Hesp. 9J; Arg. 9; 01'. 90.
licia da Capital Federal e seus dele"ado :
D c. TI. 402 de 1891-as autoridades 'fi cacs: Nota 80
Oee. n. 126J de 1893, arl. 50-a Camara

ynclical: De~. n. 13~9 cit. art. 95. ArL 5°; Reg. n. 738, al·t. 15 ;Decr. 11
- Selb destmo. As mulla, por infracção 806; arl . 1°c 10 ; Decr. TI. 858,art. 4°. Decr.

cle leIS e r~~nlamenL"{)s con LiL11cm receHa n. 5% ·it., arL. 28; Decr. n. 1026 cit.,
d?RepnblIc<'l._: Dec. ~1.1359 cit. art. 96. art.l°8zo;Decr.n. 1359 cito art. 6°.

- Se cob1'ao executnramenle,pelo me mo Concordancia.-CLus. Comms. arls.:
n:o~o estabelecido para a cubraOÇ<'\ da Arg. 89 ; Dr. 90.
di\' Ida activa da fazenda publica: Dec. n.
2733 de 1861, ;D't. 18; Dec. n. 126J Clt. Nota 8i
art. 6J j Dec. n. 1359 ci t., aTt. 97. '
.- Opl'ocesso para imposição-o admi- Decr. n. 06,art .1°cI0; Decr. n. 858,

nlsLraLlvo: Uec. n. 596 cU., art. 35 e art. 4°. Decr. n. 596 cit .. art. 28; De 1'. n.
segs, ; Dec. n. 1359 tiL, :\l't. 95. 1026 cit., art. 1° § 2°· Dccr. 11. 1359 cit.,

- Recu1'Sos.: Dec. n. 596 cito arl. 41 . al't. 6°. .
Dec.n. 126.1 cit., art . 51 e 51; Dec. n. 1359 Concordancia.-Cods. Comms. arls.:
ciL, art. 95, Porto 65 ; Arg. 9; 01'.90; Resp. 94.
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Art. 40. l\Iostrando-se o impetrante nas circumstancias de poder
ser corretor, o Tribunal o admittirá a prestar fiança idonea;
e, apresentando certidão autbentica de a ter p"re tac1o, lhe mandará
passar patente de corretor, procedendo se aos mais termos dLpostos
no art. 6· para matricula do commerciantes. 8Z

Art. 41. A fiança será pre tada Iro cartorio do escrivão do juiz
do commercio do domicilio do corretor.83

Os Tril>unaes do Commercio, logo que forem' installados, fixarão
o quantitativo das fianças que devem prestar os corretores, com re
lação ao giro das transacções commerciaes das respectivas praças;

Nota 83

Nota 82

Nota.-i'\oJim de cinco 3nnos, conlado - Declarou-se-que a obrigaç.ão dapre-
de 11 de Março de ltl63, 6mente os alu- tação da fiança em dinheú'o ou apolices
mnos do ln tituto Commercial poderão ser da divida publica ó era applic3vel ao
nomeados corretore : Decr. n. 3058 de corretore nomeado depois da publicaÇào
1863, arl. 31. dos Decrelos que a sim determinas em :

- I lo não é ob ervado. Av. n. 78 de r882.
- Para ser COIT lor de fu ndos publ icos é - Podem a fianças ser pre tadas em

e sencial ser-cidad1io brazileiro-e lar no apolice da di ida publica provincial:
gozo dos direito ciyi e polilicos: Decr. Av. lI. 69 deI 83. Vid. Nots. 77 e 8*.
n. 131\9 cit.,art. 2·. - E' livre a ]Jl'ofis lio de todos os agen·

!'iot .76 e 120. tes intermediario, eS'ando a limitação
ao lll!mero de corretore ,ma o encargos
pnbllco.s, d pendenles de special aul ri·
'ar;ão, ou commeltido por lei on regnla·

Art. 68 ; Beg. n. 738, arl . 15 e 18 j Decr. m nl<? a qualquer d~lIe, só po~erão er
n.806, art. 1°; Decr. n. 858, arls: 4° e7° j e:xerCldo pelo malncuJado, a 1m C\?lUO
Decr. n. 2662 de 1875 art. 1° §1 ° ; Decr. n a opeTaçuc da Bolsa, as cotações ~mcIae
6384 de 1876, art . 6° e 18 ; iDecr. n. 596 de e os leIlOe de valor~ ou merca~onas, 01"
18!J0,art. 12 !:l l°, 27,28,29 n. 5. den.ados por au~ol"ldad~ publica: Decr.

Concol'dancia. - Cods. Comms. n. 096 de 1890, ai t. .28 § .u!:!.
art .: FI". 74 j Chi!. 50 e 52 j Porto , -Confere e ta di poslçao com a do
54 e 67-nomeação do ebefe do Eslado- a1"ls .. 80. do Cod. Cllll., 89 do Cod. He p.
He p. 94 pelo mini terio de (omento- e Lei FI. de 18 de Julho d~ 1866, ql1anlo
HolL 62-pela administração local. ~a aos corret?res de mercadon.a .
Republica Argenlina () tim'e, como no - Q calgo, porém, de~ol'lelor de.flJ!ldos
Eslados Unidos. conslltue um omclO llUbll.C~, permiltmdo·

_ Em ID17lalerra, pela corporação de e·lbe terem como aUXIliares p!'epo los
que fazem parte o stock-brocke?'s cor·. eu~ n~meado pela Camara syndlcal, por
retores de fundo assi m como os brokers lU hcaçao dos me mos corretures; Decr.
corretores do cOlum rcio. ' n: iO~6 de 1890, art. 1· § [)' j Decr. n. 1359

Nota.-A!1etnçebsómen.le póde er prestada Ctt., art . 1 90. . .
em dinheiro ou apolices da divida publica. - Compete a Junta Commer lUJ approvar

_ Providencias para que se exija em a nomeação de prevostos dos correlore
JuizQ o 8e1l0 das fiancas dos corretores (navIO e mercadOrias) Decr. n. 596 CII.,
e agenles de leilões, níencionaodo-se eu art. 12 10. r
pagamento na guias que se pa sarem para
se elIecluar o depo ilo dacaução no Tbe·
souro. nas quaes se deverá declarar, se
e la é e!U dinheiro, especificando sua imo D CI'. n. 806, art. 3'.
portanCla, ou se em apol)~s, . eu numero Nota.-Hequer a parle a prestação de 10.1
e valor, e e é em sub tllUlção de outras, fiança ao Tribunal Ci"i! e Criminal e junla
ou .e retrotrabe ao tempo que esta abrange, o conhecimento do Thesouro Nacional elo
convindo communicar·seá Caixa da Amor· clepo ilo 1'e pecth'o, (Not. 84) em alguma
tização para ficarem inalienaveis as apoli· da e pecies devidas, é a deligencia jnj·
ces emquanl'o nbsistir a caução; Av. gada por sentença, dando-se instrumento
n. 193 de 1871. a me ma parte.
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podendo alterar o seu valor por uma nova fixação,- sempre que ojulga·
rem conveniente. 84

Art. 42. Na falta de fiança, será o habilita nte admittido a depo
sitar a sua importancia em dinheiro ou apoUces da divida publica, pelo
valor real que e tas tiverem ao tempo do deposit.o.

Se no logar onde deva prestar-se fiança não ho nver giro de apo
lices <.la divida publica" poderá effectuar-se o deposito na praça mais
pl'oxima onde elia girarem. 8<»

- Á fiança do corretores de fundo

Nota 84
publico deve ser prestada. mediante ·de
posilo nc. Tbe ouro Nacional, em di

ReO'. n. 738 arl. 18 n. 4: Reg. n. 806 nlJeil'o, apolice de divida publica o.u letra
art. 3'. " 11 'poLl1ecarla .de. bancos de credito reaL

·ota. -A di po ição é terminante con- com séde na CapItal Federal j Decr. n. 88i
ferindo ómente ao Tribunae do Com- de 1890, art. 1°._ .
m rcio (JunLas C mmerciae, upprimido .-:- Á declarayao d~ ~pltal de respon a
aquelle 1 a fixaçil<) do quanlitali\70 da blhdade d~v~Ta con.1 til' em moeda ou tI
fiança que devem prestar os corretores, tulo~ da dIVida na~lOnal o~ dos E lados
podendo alteraro valor. empre C/tle ojul- ~~del.ados, d~bent1~7es ou le~la ~'yJl~~lJeca
garem onveniente. El1tr tanto o-Governo \las ..DeCl. 0: 88lClt., aIt . i e'..
expedindo o R g. n. 738 de 1850, para os' - Flcar!l~n llspensados de e cal Ilal de.
Tribunae do Commercio no arl. 18 4" re pOli ablhdade : Decr. n. 1026 de 1890,
já fez e a competencia eÍependente de na art.1· • lo:: ,. ,
con uHa, e lepois pelo Decr. n. 06 de Q1!~sL~o.-A fiança dos c017e~oles e
18..1 arl. 3° fixou 1101' i me mo a fiança dos teLloet7'u tem q, mesma exLensao ? 
dizendo que podem soUrer allerarão e nová 0_lllu8t1'e Cun elbeU'o Ararlpe pensa que
fixarão sob con 'ulla do Tribu'na!. Ora Ilao lem; qne a fiança do COrretoI' co.m·
ob consulta. tio Governo, ora sob a do prel\ellde todos os ca os de re pon abll~·

Tri~)Unal.: consultas que, finalmente, oc- dad.~ d~ afi~J)çado, emqllanlogu~.a ~o 11:
C3.SlOnaraO a tornar tetra morta. o lexto loeno lesLllI1ge· e.á multa: DI?, 'Ol~ 3
da lei. ArroO'ando- e e a compelencia ex- pag.l -T. de FJ'~llas, COmIlL. pago ·11;)
pedio o Govel'llu o Decr-. n. 9~2 de 1852. dlversamente.-l'iot. 120.
7696 e 7697 de IS O, 8579, ' 5 3, 8581, 5 5
e UI:? de 18 2 e 8976 de J 83. 'o me mo
andar o Goyerno l'rovisoriu: o Decr, n·. 596 Nota 85
de 1890, arl.12 10 diz-compele a Junta
Commercial-flxar o valor das fiancas dos '01. ant. .
corretores e alterai-o quando con vier, sut~, Nola -Em logar de fiança, será o impe,
metlendo e ses aQlo á approvação do Co· tranle adlllillido a depo Har no tbe-uuro
vemo, emquanlo que o Decr. n. 882 publico a imporlancia della em dinheiro
e LO~6 do me mo almo elevaram a fiança ou apolice da divida pul~lica Qelo valur
do correlores de fundo. real que o: tas tiverem ao tempo do depo·

- Em a Not. 77 e vê o valor da fiança. ito; da apolices receberá na Caixa da
de se {nncGwIlCl7'ios: o correLores' le i~mortizaçào o dividendos de juro, e do
na.vlOs p!'ootàm na razão de 5:000$ e o dinheiro o juroanllnal que o mesmo the
le mercadoria 5:0008: Decr. n. 579 de ouro publicu marcar, pago seme tral-
1 82, art. 20 .> mellle..

- Afiança do corretor ó pócle con-j lir E' li \Te ao propr.ietario da apolice 110
em.~lllbeiro, apoUce dadivida publicad~l stituir b depo ilo p ~a re pectl\'a quantia
Unlao, letras do The ouro, letra hypo- em dinheiro, ou me'mo pela fiança.
tlJecat'ia ,uem coladas, de bauco cl· cre- sempre que julgar conveni ute.
dIto l'eal com Me no Di-Iricto Fedel'3.l, Na ca odeclepo iLo de apulice da dilitla
sendo, _sómellle. em moeda corrente a (1ublic.a, o ecrelario do Tribunal do Com·
l~re la ao para o cofre do fun lo de garan· mercio r querel'á á junta adrnini l.rati' a
tLa: D Cl' n. l.359 cit.,al·(. o c gO.-Vid. da Caixada Amortização que ordene que e
Dec-. ,n-. 169 A, art. 17 e 3,0, arl. 328 raça no livro compctenle o de ido a
de 1 90. -entamento ou aycrbaçõe, para que a'
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Art. 43. A fian'ça será conservada elfectivamente por inteiro,
e por f.Ila serão pagas as multas em que o corretor incorrer, e as in
demnisações a que fôr obrigado, se não satisfizer immediatamente
aqueIlasem que fôr condemnadojficando suspenso emquanto afiançanão
fôr preenchida. 80 .

Art. 44. No caso de morte, fallenCla ou ausencia de alguns dos
fiadores] ou de se .terem elesoneraelu da fiança por fôrma legal (art.
262), ce sará o oftieio ele corretor emquanto não prestar novos
fiadores. 87

Art. 45, O corretor póc1e intervIr em todas as convenções,
transacções e operações mel'canti ; sendo todavia entendido que é
permitticlo a todos os commerciantes e mesmo aos que o não forem, tratar
immediatamente por si, eus agentes e caixeiros as suas negocia
ções e as de seus committentes, e até inculcar e promover para outrem
vendedores e compradores, com tanto que a intervenção seja gra
tuita. 88

Nota 87

Nota 88

Nota 86

apolices depositadas n~o possam l' lTans· a pella de de lilui\.iio no caso de não
ferida emquauto ub istir o lepo ito : realizar- e o me mo pagamento alé cerl0
Decr. n. 806, art . 5 e 6.-·Vide Not. 102. e determinado tempo: á v. n. 52 de 1879,

O Tribunal do Commel'Cio da CÓ1'le, para Decr. n. 9870 de 1888, art. 48; Decr.
evitar abusos, deliberou, em e !io de 12 n. 1359, cito al't. 13 d).
cle Maio de 1872, que as fiança 6 pode·
sem ser pre lada , ou em dinheiro, ou em
apoUces da divida publica, e marcou prazo
J?ara. que as anteriormel~te presladas e Art. 203: Decl·. n. 80n, arts. 8' e 11 a 15 ;
l:0~1 I~rtes~em ne la condlçõ~ .-A~ LI]) s~ Decr. n. 858, al't-. 11 e 12; Decr. n. 1359
oh P.IVOU: aclualmente é di poslÇao ex- cit art 20 e eus
pre a.-I\ot. 83. , ,,(. "

- A apolices da divida nacional clepo·
ilada em garantia da fianç;J, do '01'1"

lore e agente de leilõe erno recebida
prlo eu valor nominal: Decr. n. 8 2 de Decr. n. 806, al't . 2, 23, 25, 29 e 4.3;
J890,al't.10. Decr. n. 4215c1e16~..

Concol'dancia.-Cod . Comm . art .:
Chi/. Oj He p, 89; Fr. 76; Holl. 63; Por!.
66; AlI. (i7 e seus.

Arts. 40 a 42: Decr. li. 896, art. 7' j Nota .-As traosac õe e tmo ferencias ele
Decr. TI. 858, art. 10; Decr. n. i! de lS90' acções de COJ1)llanl1ia e sociedades anooy
art: (;0, Decr. 1359 Clt., arL. la a) b), ma, e dos titulos de divida publica e de
16 alO. _ quae ([11er outro q!le admitiam colação, ó

Nota.-Os corretore sao suspensos: . pocler~o ter logar por iulermed io dos res
. lO-pela Juuta COlOl1lercial : Deci' U. ó96 pec!iyos corretores, 01 pena dQ 1I11I1idade;

Clt., art. U ~ 14. além da que fOrem applicaveis a laes acto,
. 'lo-pela Justiças ordinaria : Decr. u.806 em virtude do respecLivos reuulamenlo j

Clt., art. lO. sa1Yo a di po i àes dos tratados em vigor
- O conelores de flllldos pela Camara Lei O. 1083 de ISojO, ar!. 20 § 31' Docr.

Syodical e Ministro da Fazellda: Decr, n. i733 de I 61, arl . 1 ~ e 3. '
u. 1359 cit., art. 11. . A Yi i ta ou enlrada nas alfande"as será

- O art: 38 .dp Decr. n. 5690 de 1874. permillida aos orrelores. independente
conlém dlsposlçao fi cal, que em vez de I1lente le licença: Decr. D. 26-17 cle 1 6
rel'o<>ar, conOrma o ])receilo do De r . al'I. 198. 30 ; AI·s. n .76 e 425 de 1861.
n . 806, arl. 9, e 58, arl. 13, na parle rela- Qucslão.-A pl'ohibicão dos empl'cs
til'~. á ]lU. pensão pela ~alla de pagamento timos cOlllmel·C!·aes e.descontos, CL1't. f' t!o
do· lmposlo annual, deixando sub lsleule ])ecl'. n. ;2753 CLto, neto sel'em feitos senao
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Art. 46, Nenhum corretor póde dar certidão senão do que con
star do seu protocol1o e com referencia a elle (art, 52); e ~6mente

poderá attestar o que via ou ouvia relativamente aos negocias do seu

por cO?'j'etol'es de j11Jndos publico, com- Todos es es, por uma descuidosa e lameJl
pl'e/tendeas operaçoe dos eslabelecimentos lavei cOIDplacencia da directoria da A '0
bancarias app?'ovados pelo pode1' exe- ciação Commercial, ohtêm ingres o no
wtivo? - Compreheoc1ia exceptuando o reointo da Praça do CommeJ;cio, mediante
casos de ser a operação negociada com o uma preslação de 2J..' annualmente. A
in teressado: A.v. n. 76 de 1861. e tes lOdj viduos dirigem-se as redacçõe

Questão.-Nas praças onde não hOll,... da folha de la capitala pedir informaçõe ,
ver c01'1'el01'es, se p?'ocederá ás liransac- que lhes são fornecida -segundo o iuter
cões e t1'ans{el'eIlCia de tit1~los de 1'1Indos e se desle ou daquelle za?lgão, que muila
imblicos e de acções de companhias, obsel'- vezes não se cin~e á verdade, e dabi a
vemdo-seos arts. '15 do Codigo e 29 do Decr. notoria e proverbIal incorrecção dos bole
n.806? tin diarios de as folbas.»-Propõe eHI! a

- O Decr. n. 1731 de 1869, revoaando o creação de uma boI a ou praça e pe ia!.
art. 2° :U da Lei n. 1083 restabel ceu a estabelecendo -se um paq'k, ?'illg ou annel,
di posi ao do art. 4.5 do Co ligo cuja entrada unjcamenle e permitta ao

- O presidente da Junla rle corretores da Cal'!' tore, e onde e re.alizem todas a
Corle, ReI. do Mjn, da Ju'l. de 1874, úperaçõe de fundo publico ,durante duas
lamenta que, sendo a corporação dos cor- hora diariamente, proclamando e te-, em
retores onerada de grande res]Jonsabilidade, voz alta, o preços das transacções que, á
nenbuma cla e de agente auxUiare ja medida de ua realização, apontado em
mai de protegida, á vi la do abuso que uma pedra para e e fim diSpo la em logar
completament nullificam o illtuilo da lei cl"nveni nte, llos,a o pu1:lllco a lodo o
em garantir cu elireitos. Diz elle: « De momenlo con ultar, coniderando-se nlllla

- todo os abu os, aquelle que mai direcla- a operações reatizadas fóra. de e recinto.
mente oITen,le os direito dos corretore é -E propõe mais o re labelecimento do
a intervenção indebita de certos indiv.idllo 'lI do art. 2' da Lei n.l083.
na operações da praça, u urpando a. im - 'o termosdoart. 45 do Cad. COIllIll.,
oslen iyameule as funcções e até o lilulo combinado com o art, 25 do Decr. n. 5,
de corretor, e praticando todo o acto a intervenção do correlores na com-cu
que a lill atlribue ao agentes legae ; nào çães, Iransacçõe e operações mercal1lis,
tendo os corretore outro meio ere col1ibiJ' ai m de ser facultatil a. e não con tilnir
e e abu'o senào promoverconlra o infTIl- pril'ile"io. refere- e ás negocjações exe-
o, pelos meios compelenles, a appli- culnela" em particular, entce elles ou com

caçiio lia pena decretada no ar!. Ji1 do lerceiro : A\'. n. 568 de 1875.
Regimento n. 806. Uas como oaver as pro- - A. c( taç.lo d fundos pllblicos,acçõe
"a. para'o proce so '? E quando e con e- de companbia., melae precio o e a "eri
gUlsse colher essa prova quem quereria Iicação do curso dos cambios e de conto é
encarregar- e do papel degradanle de regula la pelo Decr. n. 6132 de 1876. }le<:r.
denunciante, quando os que occllpam a n. 0635 de 117; Decr. n. 1026 de I 9 .
mais elevadas po ições na politica e no art. lo 60.
omDlel'cjo o hancos nacionae e estran- - O corretores de mercadoria <10

~eiros, 11ão 11e ilal11 em empregar e s obrigado, pena da perda do cargos, a
mtrusos para, por eu inlerrnr.dio, realiza- nlini"lrar quotidianamente ás secÇÕe da
~'em oper, ões ete loda qualidade? Dahi a e talistica nota completa do contractu da
Inlp1111idade e o incremenlo dial'io que tem compra e v nda do genero. que hou\ rem
e :'ia llhalange numerQsa COmmUlJJlllente celebra lo no decurso do dia com de 1<11'a
chamada ::allgões, seita que já conta em ção exacta do re peclivo preços: Decr.
'ell. selO cerca de 80 adeptos de todas as n, 216 C de 18QO art.5·.
naCIOnalidade uma grande pOl"ão do - Os corr loresconlinuam a sel'O unico
([uaes não lendo po iç.ào definida na 'ocie- intermediarios aulori aelo para as trausa 
dac)e, .Esta"'tlas e póde bem chamar- e o ções obre fundo publicos' cumprindopro
?'ef1/gmm peccatoT1l1ln, pois nella tem Ogu- ceder, naformadalei, conlrao intelTenlores
ra.d,9 consp\c.uamente o. negociante fali ido incompetentes: AV.de 16de Abril de I '91.
e l1ao l'ehalJllItado, o cal){elro que não póde - Recommenda a ob ervancia do D cr.
CJlcontrar emprego~o criltdo de servir des- n. IOt6 de-1890, art, l° §§ 6°: Av. de 26
pedido e alé o policial que obleve baixa! de Junho de lU9!.
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.afticIO por despacho de autoridade competente e pena de uma multa
correspondente a dez por cento da fiança prestada. 8t'

Art. 47. O corretor é obrigado a fazer assento exacto e metho
dica de todas as operações em que intervier, tomando nota de cada
uma, apenas fôr concluida, em um caderno manual paginado. 90

Art. 48. Os referidos assentos serão numerados seguidamente
pela ordem em que as transacções fôrem celebradas, e deverão desi
gnar o nome das pessoas que nellas intervierem, as qualidades, quanti.
dade e preço dos e:ffeitos que. fizerem o objecto da negociação, os
prazos e condições dos pagamentos, e todas e quaesquer cit'cumstancias

- OCCUl'1'entes que possam Eervir para futuros esclarecimentos. 91

Art. 49. Nos assentos de negociações de letras de cambio deverá
o corretor notar as datas, termos e vencimentos, as praças onde esobre
que forem sacadas, os nomes do sacador, endossadores e pagador, e as
estipulaQões relativas ao cambio, se algumas se fizerem (art. 385).91'0

- São DuJlas, de pleno direito, a nego- Nota.-As certidões independem de de.
ciações dos titltlos ele fundos publico paclJO, não llavenJo earedo e sendo pas
nacionaes ou estrangeiro, de let.ras de adas 'verbo ad vel'bur,t: éod. do ProL:.
cambio e de emprestimos commel'C1ae ; de Cnm., nl't. 15 2°· Av. n. 4-17 de 1865 Dec
titulos suscePtiveis de cotação.na bolsa, n. 470 de 1890 arÍ. 1°-me mo em 'reh~
egundo o boletim da Camara Syndical e torio.' ,

a compra e venda de metaes preciosos
amoedados ou em barra, felta por pe soa
e-Lranhas á corporação dos corretore , nào Nota 90
comprehendidas as negociaçõe realizadas A'( ~ _ .
entre o comprador e o vend dor directa- J•. 10 n. 1, 1- e 49, Decr. n. 1309 Clt.,
mente, sem intermedlario, e f6m da bolsa: art. DI. •
Decr. n. 1359 cito arts. 27 e 28. C~ncOl'dancla.-Cod . Comms, art .:

_ Depende e La disposição de autorisa- Porto 6~ e,~o; H.esp. 102: lIal: 33; Ali. 71;
ção legislativa. Belg. ~6,. Ii I . ~1, Holl. 66; Alg. 91; Dr. 92.:

_ O corretor não poderá encarregar-se ChI!. 06, Mex. 64 .
. de operação algumª, sem ordem escripta

do committenLes. Nota 91
A ordem dada ao corretor não o autorisa

a operar, em nome do commiltente, além Arts. 14,51 e 52; Av. n. 78 de 1888, Decr.,
do dia em que foi dado, salvo declaração n. 917 de l890, aI'!. 2 g; Decl'. n. 1359 de
expressa em contTario: Decr. n. 2133 de 1893, art. 55. .
1861 art. ll; Decr. U. 1359 cit., art. 3t. Concol·danCla.-Cod. Comms. arl .:

- Os corretore são obri"ados a dar aos Port. 69; Resp. 102; Mex. 6i' lia!. 33:
commlttentcs recihos dos" fundos e do ~II. 72; Belg.65; FI'. 61; Holl. 66; Chil.
valores que lhes forem confiado : Decl'. D6; Arg. 91i 01'. 92.

• n. 1359 cit., art. 52.
- A venda de acção de companhias ou Nota 92

sociedades anonymas por agentes de leilões •
em vi.rt1Jde de afvará judicial não con Litue Art. 51 e 52. De~r. n. 1369 cit., art. 5'i.
acto contrario a litteral disposi. 'ào de lei: Concordancla.-Cods. Comm . arls.
Acc. da CÔrLe de Appel. de 31 de Olltubro Porto 121; Fr. RI,' Holl. 66i FIe p. 107::
de 1893.-Joma! do COllnnercio de 5 de !\Iex. 64: Ila!. 33; Ali. 72, Bela. 60; Chile
Noyembro de 1893. 56, 78 e 79; J\l'g. 9~; Dr. 92..

No!a.-O que aceitar, negociar, ou pagar
Nota 89 . - letra de cambio ou da terra, e cripta á.

ordem, cheque ou nota pl'omissoria, anLe
Concordancia.-Cocls. Comms., arI8.: de pago o selto em tempo ou revalidação,

Porl. 80; He p. 96; Al'g. 91 e 95; 01'. 95: quando devida, será sujeito fi muHa de 5 0/0
Chi!. 58 e 59. do "alor da lelra, scriplo 011 nolll, e do
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Nota 95

Nos negocias de seguros ê obrigado a designar os nomes dos se- .
guradores e do segurado (art. 667, n. I), 0- objecto do seguro, seu
valor segundo a convenção, lagar da carga e descarga, o nome, nação
e matricula do navio e o seu .porte, e o nome do capitão ou mestre. 93

Art. 50. Os a sentos do c~derno ma,nual deverão .er lançados
diariamente em um protocollo por copia litteral, por extenso e sem
emendas nem interposições, g'uardada a mesma numeração do ma·.
nual. 04

O protocollo terá as fOl'malidades exigidas para os livros.dos com·
merciantes no art. 13; sob pena de não terem fé os assentos que
nene e lançarem, e de uma multa correspondente á metade da fiança
prestada. o,;

O referido protocollo será exhibivel em juizo, fi, requerimento de
qualquer interessado, para os eX'lme necessarios, e mesmo officialmente
por ordem dos juizes e Trib. do Comm. (arts. 19 e 20).06

Art. 51. O corretor cujos livros forem achados sem [l,S regula·'
ridades e formalidades especificadas no art. 50, ou com falta de decla
racão de algumas individuacões mencionadas nos arts. 48 e 49, será

(Iobro na l'eineidencia. Si o negociadol' da
letra, eseriplo ou nola for corretor e
houve~ procedi(~o de illÍ! f~. será na rein- Arts. 20,23 e 3 ; Roa. n. 'i37, arls. 141
cldenCla doslltl1ldo do olliCIO j Deer. n.8916 § 3°,145 e 146. Decr.J1. 1359 cit., art. 57.
de 1 83, ar!. 48; Decr. n. 1261 de 1893, Conco1'dancia.--Cods. COlllm . al'I .:
art. 4.7. Porto 69; Re p. 93; !tal. 3!l; AlI. 71 e 72;

Belg. 65 e 66; FI'. 84; Hall. 06; Al'g. 91; 01'.
94; Chil. 56.

Nota 93 Notcb.-AléLn do lino Manual e do pro-
_ toco110, ão os correlore obrigado a ter

Arls. 01 e 52 um livro de talào aberto rubricado I1U-
COD<;ordaucia.-Cods. Comms: arls.: merado é encerrado pelo cbefe da e iação
PorL. 69; He p. la; Me'. 61; llal. 33; AlI. fi cal do di tricto encarregado da arreca-

11; Be.lg. 65; ~r. ~84; Holl. 66; Arg. 92i 01'. dação do impo to do sello: Decr. n 2,190
93;,ChlJ. 56,73e 18. . de 1859, art. 5" pl'.; D cr. n. 2713 deI 60,

1\ ota. - A .verba do ello dos lllulos la- art. 30; Deer. n. 2733 de 1 61, art. 12;
,:rados 110s.lIvros de nOla', nos. da l:epar- Decl'. n. 4351 de 1869, art. 66.
lições publicas e I1~S de transferellClas de _ De de o Decr. n. 4505 ele 1870 não foi
acções. de compa~luas, se. lançará em uma ma; reproduzida e sa di po içiio, sem
nola ~lrcumstancLada,asslgnacJa por algum razào de ser restabelecido como foi o
do' mtere sados, ou .pelo labeUião, em- art. 4.5 do Cad'. Comm.-Not: 8 . '
pregado ou cor!'etor, mencionando-se no Este livro devia er recolbido no fim
aclo, que 6 á vista des a nola se poderá de cada eme Ire fi e tarão fiscal do di _
lançar o seu numero, quantia e dala do trict·, ainda que não e léja findo, ca o em
ello: Decr. n. 8946 de 1 3, art. 29; Decr. que será devolvido ao mesmo correlor:

n. 12(j!l de 1893, art. 28. Decr. 11. t490 cit., art. 6°· Decr. n. 2713
eit., art 31; Av. n. 4~S de lR59.

l'lota 94 Nota 96
Art. 14. Decr. n. 13i9 cit ,art. 54. Reg. n. 737, art. 357.
c..;ol1col·dancia.-Cod . Comms. art., Concordal1cia.- Cods. Comm .arl .

ParI. 611; Be p. 93· 1t~1. 33' AlI. 71 e 72: ParI. 74; Resp. 107; Mex. 63 e 61; llal. 3::1
Bel". 65 e 66: Fc 84. IDecl'. de 8 de Oulu11ro e 31; All. 79; Bela. 65 e 66 j Hall, 67; Chi!.
de 1 90). Hall. 66; Arg. 93i 01'.9-1; CIJil. 56.56; Al'g. 9:J; 01'.94.
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obrigado a indemnisar as partes dos prejuizos que dah1 lhes resulta·
rem, multado na quantia correspondente á quarta parte da fiança, e
suspenso por tempo de tres a seis mezes; no caso de reincidencia, será
punido com a multa de metade da fiança"e perderá o officio.

No caso, porém, de e provar que obrou por dolo ou fraude, além
da indemnisação das partes, perderá toda a fiança, e ficará sujeito á
acção criminal que possa competir. 97

i"ota.-A exllilJição do protocollo do -Mesmo na 'éde da Junta Commercial
corretores (art. 59, Cod.), dos livros do lem o juiz de dIreito do commercio COI1l
agenle de leilão (art. 71, Cad,), e de quae - pelencia para despachar r querimenLo em
quer olJiciaes publicas, se fará independen· que e pedem certidões do livro do 01'
temente de acção, a requerimento da parte retores e agenLe de leilõe : Av. n. 40 tle
interessada, e por despacllo do juiz, que 1884.
procederá conLraosofIlciaes que recu arem, - Sómente os juizes e a Junta Commer
como desobediente ,e mandando-os prender cial: Decr. n. 596 de 1890, art. 12 12:
(al'ls. 18 a 20, Cod.). qUHnLo aos livros do curreLores de fundos

- Admini lralivamente, p€lrém, podem -a Camara Syudical. Decr. n. 1359 cit"
as JlUllas do Comm. e de ln pecLorias: Ue". (arls. 61, 0<1 e 87 AJ.
n. 7a8,art. 18 §70j Decr. n. 80G, art. 41
n. l;.De,cr. n. 858 de 1850, art. 28; Decr ..
n. 1597,art.13§5';Decr.n.2190 de18GO; Nota 97
arLs. 6° e 70 ; Decr. n. 2713 de 1860, arls.30
e 31. Decr. 273'3 de 186l,ar1.l2,Decr. n.4351 Arls. 59, 53, 55 a 59 ns. 1 e 63; Reg. n.
de J869, art. 66 ; Decr. n.2662 de J875, art. 737,art. 357; Reg. n. 858, art. 29 e NoLs.77,
1° §1'; de 1876, Decr, D.6384 arls. 6'e 12 6,96,100.101 e 106.
§ 5'. Concordancia.-Cod . Comms.arLs.:

-CompeLe ao juizes commerciaes e aos Port. 77 j lIesp. 97; M X. 70; Fr. 87 e 88;
Pre idenLes do Trillllnaes do COlumercio 11011.67; Clli1.59; Arg.l0gellO; Or.llOe
ordenar a prisão do corretor, que recusa 111..
exhibir eus livros nos lermos do art. 50 Nota- ão sujeitos á acção cl'ímínat no
do Cod. Comm. Av. n. 431 de J872. ca o dos arts. 56 e 63: Decr. n. 737, arl.

- CompeLe á Junta do corretores snper- 357; Decr. n. S06, arls. 16~ 2J e 26.
intender todos os conetores, afim de que - Os corretores con iderar·se·hITo cum
se coutenham nos limite legae de suas plices de quebra fraudulenla ({uando inl~r
funcções, podendo examinar, sehJpre que vierem em qualquer operacao mercanlil
o jul"ar Dece sario. precedendo aulorisaÇào de fallido depois de declarada a quehra' e
da JunLa Commercial, ou do eu Presidenle; suas quebras se presumem mpre fral]dll'
quando o exame fór uri{ent~, e o corretor lenlas: arts. 803 § 5°. e 01: Decr. n. 917 ti
a~lle se não prestar: Regim. iot., art. 18 l890, arL. 79 n. 10 e 81 n. 7.
§ 1°. - Itspensão. -Decretam a dos correLores

- ás estações encarregadas da cobranca a J nnla r.ommercial, Ju liça ordinaria,
(do sello) não porlerão fazer exames nos Mini Iro da Fazellda e Ca.mara Syndical:
cartorios ou em repartições, para averi- nego n. 738, arl .18 § 6· e 77; Decr. n. 806,
guarem faltas de pagamenLo; devondo no art. 56"; Decr. n.1597, art ,4' e 12 § 5·; Decr.
ca o de infracção, requisitarás auloridades n. 5690 de 1371, arl. 38; Decr. J1. 2662 de
Cel'Lldõe ou exame, para procederem iil75, art. I ~ I; Decr. n. 6381 de 1876, arL .
con tra os lIúracLores: Decr. n. 89J6 de 6· e 15 § 2°" e Decr. n. 9870 d 1888, art. .18;
)883, art..- 37; Decr. n. 1264 do 1893, ar\. 33. De r. n. 596 de 1890, art. l2 § 14; Decr. n.

- O proces o por desobediencia e prisão 1026 de 1890, art.l° § 6°; Decr. n. 1359 de
dos corretores que recu arem exhibir seu 1893,arts. II e 98.
prolocollos, tem locrar, ou seja a exhibiç'lo Demissão.- São competentes a JunLa
ordenada em virtu8e de requerimento de Commercial, JusLiçaol' linaria, Camara yn·
parle, ou ex-otfíeio, ou pelos jt\Ízes COJll- dicaI e MinisLro da Fazenda: Reg. n. 738,
merciaes, ou pelos presidentes dos Trib. do ârts. 18 § 6· e 77 ; Decr. n. 806. art. 16; Oecr.
Comm., aos quaes compete, -em um e outro 1597, art. 6· § 6°; Decr. n. 2662 ciL., ar\. 1·
ca o, proceder nos tennos do art. 357 do ~ 1°; Decr. n. 6384 cit.,ar!. 6·; Decr. n. 89<16
Reg. n. 737 cOlltra o correLor desobediente: ae 1883, art. 48; Decr. n. 596 cit., an. 12
AV. n. 61 de 1873. § 14; Decr. n. 1359 cil. arts. 14, 15 e 93.
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Art. 52. Os llvros dos corretores qne se acharem sem V1ClO nem
defeito, e regularmente escripturados na fôrma determinada nos arts.
48) 49 e 50, terão fé publica. 08

As certidões extrahidas dos mesmos livros com referencia á folha
em que se acharem escripturadas, sendo pelos mesmos corretores sub
scriptas e assignadas, terão força de in trumento publico para prova
dos contractos respectivos (art. 46), nos caso em que por este codigo
se não exigir escriptura publica ou antro genero de prova espe
cial. oo

ExeclIcão.-Não se admitlem embargos: - Quando a suspensão é decre1ada pelo
Decr. 8Ô6, ad. 22. Miuislro da Fazenda, até 3 mezes, não ha

- As decisões adminislralivas da Junta recur o; bem a sim quando elle procede a
do Commercio con ullando, su penden(lo de lituiçiio: Decr.n. 1359 cits. arl". 11 e 12.
e demitLindo os correlom são mandada - O 1Jr. Annibal, Dbs., pensa que, em
intimar pelos porleiros re pectivo : Decr. vista do dispo. to no Decr. n. 1597, art. 6°
n ..806, art. 22: Decr. n. 1597, art. 56, poi 6° e 7°, e AI'. n. 451 de 1865 se deve
que não têm mais omciaes de ju liça a seu considerar como exclll iramenle perten
serviço; a das ln pectorias do Commercio centeájuri dicção admini trativa do Trib .
]lelos seus continuos. Decr. n. 26J7 de do Comm. a dellli são dos corretore, e
1860, art.J55 § 1". que foi alterada a disposição do art. 16 do

-Processo pam i7l1posicão da pena de cil. Decr. n. 806, quanto á compelencia
desli/.1Iição.- Quando admini lI'alivo da conferida ao conlencio o.-l'ião é de con
competencia da Junta: Decr. D. 596 ciL., cluir da. competencia admini tratiloa, ahi
art o 35 a 40:-Quando contencio o, em previ ta e regulada, para exclu fio da do
ea~as .de perdas e damnos,- os meio contencio O;:LO menosdeveriaser expre o.
ordlllanos: Decr. n. 806, art. 160. .

- Re ulla a destituição tamb m de pro- Nota 98
cesso criminal nos termos do Decr. 11.1359 •
cit .., (art. 11 a). Arts. J3,!. U, 23 e 70; Reg. n. 737, arl .

Yid. art.. 15 deste Decreto, cumprindo 138 e' 14.0 S 1° e U6; Decr. n. 0(3,art-.23
notar a lacuna de não lia,'er-'e indi- e 46; Decr. n. 858, arl. 3L. Dec!'. n. 1359
cado processo algum ante aCamara. yn- cit., arts. 58 e 60.
dica!. Concordancia.-Cod .Comm arts.:

Recul·sos.-Quandodademissãoadmini - Port. 71; I[e p. 93; AlI. 77; lia!. 4J-dif
traUva l?ara o conselbo de estado no eJTeilo ferem Hol!. 68 e Chi!. 60 e 61.
d'el'olutivo sómente: Decr. n. 806, ar I. 16; Nota.-Já o All's. dp. 22 de 'ú'-embro
Decr. n. 1597, art. 8° n. 4; Decr. n. 2662, de 1761 e de 28 ãe Outubro de 1718 e A1'. (Ie
art.1° § 1": Decr. n. 6381,art. 6°:-q1tallto UI de Maio de 1719 (lavam fé judicial aos
~os das multas impo ta pela repartições prolocolJos dos conelore .
fiscaes: Decl'. n. 89,16 de 1883, al'ts. 5l 52 -Os contraclos coml11erciaes podiam pro
e 53: -quanto ao contencioso nos caso dos var-se pelas notas doscorretore e por cer
al'ts. 5l, ·5:3, 55, 56.57, 58 e 63 p ara as lidões extralJidas de seu protocollos: art.
relações sem elJeilo suspensivo nos casos 122 § 3°. .
de suspensão. e imposição de multas; e em -o livros dos corretore têm fe publica,
ambo os leitos, nos de demi são: Decr. e, póis, a certidão que deites se extrabe,
n. 806,_art. J6. não se proya.ndo [ai idade, embora o COI'-

- IJn recurso par.a o Governo sem eJIeito re10r se torne éUlpado por operações de
s~spensn'odas dem ões da. Junla Commer- commercio feila para i: R'y . n .7675
clal pelas quaes suspenderem ou destitui- de 31 de Ago lo de 1 70 e n. 81 9 de 4 de
rem os corretores: Decr. n. 596 cit., arls. Julhode1874.-Ga=. 1111'., vo1.4,pag.17 _
41 e 42. Vide Not. 121.

- Dn. suspensão imposta pela Camara
Syndical ba recurso para o mni tro da N 99
Fazenda:: da su peusã e destitui ão inf1in- ' ota
gidas ao prepo-los dos corretores pela Al'ts. 24 e 70 Reg. n. 737. arl . 138 ~ l0,
me ma Gamara Svndical não se dá: Decr. 140 8 1°, e 154 Decr. n. 96, art. 47; Reg.
n. 1359 cit., arls."U e 93. n. 858, art. 46 Decr. n. 1359 cil., art. 64.
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o corretor que passar certidão contra o que constar dos enE
livros,;" incorrerá nas penas do crime de fal idade, perderá a fiança por
inteiro, e será destituido. tOO

Art. 53. Os corretores são obrigados a assistir á entrega da
cansas vendidas por sua intervenção, se alg'uma das partes o exigir;
sob pena de uma multa correspondente a cinco por cento da fiança, e
de responderem por perdas e damnos. tOI

Art. 54. Os corretores são igualmente obrigados, em negociação
de letras ou de outros quaesquer papei de credito endo saveis, ou
apolices da divida publica, a haveI-os do 'cedente e a entregaI-os ao
tomador, hem como a entregar o preço. tO~

Art. 55. Ainda que em geral os corretores não respondam nem
possão constituir-se responsaveis pela solvabilidade dos contrahentes,
-serão comtudo garantes nas referidas negociações da entrega ma.terial
do titulo ao tomador e do valor ao cedente, e responsaveis pela
veracidade de. todos e quaesquer papeis de credito por via. delles

t.:oucordaucia. -Cods. r.om m . ad.. : Seu 1J1"ocesso eexecução. -Sómente pelos
Porto 71' Hesp. 93; Ital. 4J; AlI. 77' meios orclinarlos poderá ter lagar a c 11
Hall. 68;' r·bil. 60 e 6t. DeCI'. de 8 de Outu· demnação; viSlO que, oe te ca o nunca
bro de 1890, art. 14 (Fi'. I. . . se dará o proce so administrativo: IIcg.

Nota ..-Estando os livros legalisado têlll 0.737, arts. 6°, 7°, la e 11; lJecr. n. 806,
fé publica suas certidões: Rev. n. 9117 de art. 16; Reg. int. art. 29, e Reg. n. 1597,
8 de Ago tode1877-Di1'.vol. l~. pago 4,3. arl .19. Ue 32.-Vide Nots. 71, 77, 6,

-i\ão ba fundamento legal para serem 96, 97, 100, 116 e 1I9.
os leiloeiros ,Privados da faculdade de "eu·
der artigos ou valores c0!lsislente~ .em
fundos publicas, acções e tltntos sUjeitos
á cotação sempre qlle a parte quizel'crn Nota f 02
dispensar o concurso dos corretores e a
garantias do art. 52 do Coe!. Comm.: Av. Arts. 297,354 esegs., 425,426,427,57,
n. 568 de 1875.-Vide Not. 88. 635 e 675: sobre apolices da divida publica,

Lei de 15 de Novembro de 18~7; Decr. n.
116 de 1842: Decr. n. 567 de 1850: De·r.

Nota 100 O. 709 de 1850; Av. 11. 406 de 1859; Lei
Art 46' Cad Pen art 259 § ]O. Deer n. 1352 de Hl66, art..5° e 7°6' Av . n. 400

n. 1359 cit., aÚ. ti5:' ,. e 536 de 1866 e ns. ,101 e 4 6 de }868 e
Coucm'dancia.-Cods. Comms. arts.: ~l~t ~8: e 193 de 1871; Decr. n. 13<>9 CIl.,

Port. 68 n. ~ e 80 li., [): .1-Ie I!. 97,. 70 ~ 72; Con'cordancia.-Coa. r.omJ1l .arl ,:
AlI. 77; CllIl. 58e59; Arg. 9<>; Dr. 96. Porl. 68; 1:1 p. lOG; Mex: 67e 68; Ital.29.

Belg. 67; Hall. 70; CI1U. 56; Arg. 97;
Nota 101 01'. 98; ('

. Nota.- O corretor da aixa de Amor-
Decr. n. 806, art. 16; Decr. n. 135\1 tiza~ão e seus ajudantes, alóm da r SpOI1 a·

cit., art. 66. biliaade geral que cabe a todos o m·
Concordancia.-r.ods. Comms. art .: pregado' pelos seus acto, serão parli

Porto ti ; HesPt 106 ~ ~Iex. 67; Hall. 69, cularmente responsaveis pela validade da
Chil. 73; Arg. 101; UI'. 102. tran fel'encias que fizerem, devendo pagar

Nota.-Os corretures são sujeitos á inde· por seus bens qualquer prcjuizo d teJ'-
ITInisação dos pl'ejuizos que cau am. ceiro. Est,1. responsabilidade porém durará

-Cod.,arts. 511' e utt. part., 55 a 58 sõmente la annos, contados do dia da
e 63 com ref. ao 10 deste arts.: Decr. n. transfel'encia: Decr. n. 54.5<1 de 1873,
806. art: 16; Reg. int., art., 29; Decr. n. art. 9 j Decr. n. 9350 de 1885, arts.lô
2733, arts. 2 e 11. e 17.
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negociados, e pela identidade das pessoas que intervierem nos con
tractos celebrados por sua intervenção.•0:1

Art. 56. E' dever dos corretores guardar inteiro segredo nas nego·
ciações de que se encarregarem; e se da revelação resultar prejtúzo,
serão obrigados á sua indemnisação, e até condemnados á perda do
ofticio e da metade da. fiança. prestada, provando-se dolo ou fraude. t04

Art. 57. O corretor que no exercicio do sen officio usar de
fraude, ou empregar cavillação ou engano, será punido com as penas
do art. 51. tO';

Art. 58. Os corretores, ultimada a transacção de que tenham
sido encarregados, ser~o obrigados a dar a cada uma das partes
contrahentes cópia fiel do assento da mesma transacção, por elies
assignada, dentro do prazo de quarenta e oito horas uteis, o mais
tarefar; pena de perderem o direito que tiverem adquirido á sua

Nota i03
Decr. n. 806, art. 16 j' Regim. int., art.

32 e Decr. n. 1359 cit., art . 66 e 71.
- E' caso de perda do oficio.
Concordancia.-Cods. Comms. a.rts.:

POI't. 68 ; Hesp. 106; Me .67 e 68; ltal. 29;
3elg:- 67 ; FI'. 86; Hall. 70 ; Cbi!. 65 ; Arg.
97 ; 01'. 98.

NOlct.-AS transacções de companhia,
quando o vendedor não tem lilulos desta. ,
o Cf1:Ie faz com que ellas não sejam reaes e
legitima, não dão direito II acção judicial:
D'ci . de Agg. dOPres. do Trib. do ComID.
da Côrte de !857-C/won. do Féi7'o de 185\'1
n. 15.

Nota i04
Decr. n. 2733 de 1861, al't. 13; Decr. n.

1359 eH., art. 48.
Concol'dancia.-Cods. Comms. arls.:

Porto 68; Hesp. 95; ~lex. 67 ; AlI. 69;
Arg. 100; 01'. 101.

Nota.-Bavendo o Trib. do Comm. da
COrle l'ecommendado o fiel e exacto cum
pri men lo do art. 41 § 6° do Decr. 11. 806
á junta de '!orretore , deu islo lagar a que
varias commerciantes importadores e ex
portadores e alguns corretores de navios e
mercadorias representas em ao Governo
Imperial: o Av. n. 193 de 1863 declarou
então que « o Trill. do Comm. não fez
mais do que executar o preceito da lei, e
que a pllblicidade dada aos faclos ou trans
acções, depois de consummada, nada
tem com o segredo que os COl'fetures, sem
rluvida, devem guardar emquanto ellas não
são definitivamente realizadas ) : Regim.
in1. cit., art. 26; Decr. n. 2733 ciL, art.13.

4

Aluua náo terullnou, (Jun~w, a quesl..'io
do ar I. 41 § 6° do Decr. n. 806 cit., pois que
ainda o conselbeiro pre idente do Tri
bunal do Commercio da COrte, em seu re·
latorio de 1 67, consullando umacommissão
e com o "ato do de embargador fiscal, é
de parecer que, em vez das cotações do
cambio, fundos publicas, desconto, frete,
mercadoria, melaes precioso, etc., serom
feita dia7'iamente, sejam semanal711ente,
pelo otJstaculo que allegam os corretor s
para o cumprimento de se dever, osegl'edo
que dos me IDO é exigido pela partes
contractantes, que, receiando prejuizos.
oppõem·se á publiCidade das referidas co
tações.

Finalmente o Decr. n. 4'245 de 1868 al
terou o art. 4l § 6.°_Yide 01. 21 do Decr.
li. 806.

Nota i05.
Decr. n. 806, arL. 16 ; Decr. n. 8946 do

!/l8S, art. 48.
- E' ca o de perda do omcio : Docr.

n. 806, ar.t. 16.
Concordancia.-Cods. ComT1'ls. arts.:

Port. 77 j He p. 97; Mex. 70 e seg . ; Cbil.
59; Al'g.llO;Or.lll.

Nota.-O art. 66 do Decr. n. 4351 de
leô9 (cuja disposição não foi reproduzida
no vigente Reg. do sello) dispõe que
quando as transacções se realizarem por
intervenção de conetor, os termos das
Iransferencias só poderão lavrar-se á visla
de cópias dos as entos das transacções, á
que,se refere o art. 58 do Cad. do Comm.,
extrabidos de um livro de talão rubricado
pejo cbefe da estação fiscal. '.

As repartições Iiscaes poderão exigir os
livros dos corretores para conferirem com

comao COMMEBCUL
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commissão e de indemnisarem as partes de todo o prejuízo qne dessa
fal ta lhes resultar. •00

Art. 59. E' prohibído aos corretores:
L Toda a especie de negociação e trafico directo ou indirecto,

debaixo de seu ou alheio nome; contrahir sociedade de qualquer
denominação on classe que seja, e ter parte ou quinhão em navios
ou na sna carga; pena de perdimento do officio e de nullidade do
contracto . •O? '

elles os de talão e .para outros fins; pro
cedendo-se, no ca o de recusa, na con
formidade do Cod..Comm. e respectivos
regulamentos.-Not. 95.

- O que negociar, acceitar ou pagar letra
de cambio ou da terra, escripto a ordem,
cheque ou 'nota promissoria antes de pago
o se110 em tempo e a multa do art. 40,
quando devida, ficará sujeito a mullade 5°/0
do valor da letra, escripto ou nota, e 90
dobro na reincidencia. Si o negociador da
letra,escriptoou nota fôr conelor e houver,
procedido de má fé será na l'eincidencia,
destituido do omcio: Decr. n. 1261 de
1893, art. 47.

Nota i06
Arts. 45, 52 e 64; Decr. n. 806, arls.

16, 23, 3'2 e 33 ; Decr. n. 2733 cit., arts. 7
e 14 ; Decr. n. 917 d.e 1890, (art. 2 g).

Concordancia.-Cods. Comms.arls.:
PorL. 71; Hesp. 108 ; Mex. 67; Ali. 73 ;
Hall. 67; Chi!. 56; Arg. 10'2; 01'. 1(13.

Notu.-EfIecll1ada ql1alquer transacção,
os corretores tl'Ocarão em acto consecutivo
a nota do contracto, que conterá lOdos os
requisitos e formalidades exigidas pelo Cod.
Corom. e pelo art. 30 do Reg. n. 2713 de
1860 : Decr. cil. n. 2733, art. a.

- Logo que qualquer corretor acceitar a
proposta e as condições da nc~ociação
l'eputar-se-ha fecbada a lmnsacçào. Os
corretol:e.s a inscreverão em seus cadernos
manuaes e, acto l~ontinuo, trocarão entre si
um memorand.1lm assignadQem queestejam
consignadas todas as condições da operação
que acabaram de eITectuar: Decr. n. 1359
cil.• art. 101.

Questão.-A pe1'da da C01'1'etagem
deve 1'est1'ingi1'-se aos casos apontados,ou
mnpliu1'·se aos em que ao C01'1'eto1' se deva
faze1' applicação de alg1brna pena ?-A
commissão devida ao corretor é uma re
muneração concedida por lei por seu
trabalho, regulado pela mesma; é visto
que o corr tor, viplando suas disposições,
a que aliás, corno na hypothese, se tem
juntado uma peua, não deverá gozar da

mesma remunemção. FerI'. Borg. Dicc. de
Comm. verbo corretagem, citando Jorio,
commercialista italiano, diz: (( ... porque
seria ab urdo fazer ganhai' ao corretor
naquillo porque devia de ser cqnde·
mnado.ll

- Vide Nots. 71, 77, 86, 96, 97, 100, 101
e 119.

- O Dr. Annibal, Olls., diverge de nossa
opinião, mas não adduzio argumenlo que
destrua o principio: (( Nd1ll0 a1tdit~tn' t1b1·pi·
/lztdinem suam allegctns 'll Mantemos nossa
opinião.

Nota 107
Arls. 2,3,60, 61 e 68; Reg. n. 737, arts.

682 e se~ .: Decr. n. 858, art. 32 n. 1 j
Regim. lOt., art.il3 §§ 2 e 4. Decr. n. 1359
cit., art. 51.

Concordancia.-Cods. Comms, arts.:
Port. 80 ; Hesp. 96' Mex. 69 e70 ; AlI. 69 ;
Holl. 65; Cbil. 57 ; AJ'g, 108 ;01'. 106 i
FI'. 85 e 87.

Nota.-E' nullo oconLracto de empre timo
a risco em que figura um cotl'ctor como
dador do dinheiro, e, portanto, nullo é o
seguro que basêa-se em tal contracto: Uev.
n. 81!l8 de 6 de Novembro de 1872.-Di1'.,
vol. 3, pago 163. .

Desde que é confessado o mandato es
tando este de accôrdo com o conlraclo, a
troca em acto consecutivo da nota do con
Lracto pelo corretor, não pas a de irregu
laridade extrinseca: Acc. da Côrte de
Appellação de 16 de Dezembr,n de 1890 e
28 de lI1aio de 1891-Dir. vol. 57, pag.433.

-Osconetores são pes oalmente respon·
saveis pela liquidação que fizerem: 10

_

Para com oscommiltentes, quando na cópia
do contracto que devem entregar-lhes, na
forma e prazo do art. 58 do ';od. do Comm.,
não declararem os nomes ou partes con
tl'actantes.-2°- Para com os outros cor
retores si em a nota que são obrigados 11
trocar em seguida á operação da bolsa em
virtude do art. 12 do Decr. n. 2733 de 23 de
Jaueiro de 186i, não declararem o nome
do committente, ou si não apresentarem
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II Encarregar-se de cobranças ou pagamentos por conta alheia;
pena de perdimento do officio. t08

III. Adquirir para si, ou para pessoa de sua familia, co~sa,

cuja venda lhes fôr incumbida, ou a algum outro corretor, amda
mesmo que seja a pretexto do seu con5umo particular; pena de
suspensão ou perdimento do officio, a arbítrio do tribunal, segundo
a gravidade do negocio, e de uma multa correspondente ao dobro
do preço da cousa comprada. to<)

Art. 60. Na disposição do artigo an~ecedente não se compre
hende a acquisição ele apolices da divida publica, nem a de acções
de sociedades anonymas; das quaes, todavia, não poderão ser
directores, administradores ou gerentes, debaixo de qualquer titulo
que seja. uo

Art. 61. Toda a fiança dada por corretor em contracto ou nego
ciação mercantil feita por sua intervenção, será nuUa. tu

Art. 62. Aos corretores de navios fica permittido traduzir os
manifestos e documento::; que os mestres de embarcações estran
geiras tiverem de apre. entar para despacho nas alfandegas d'O
Impedo. Ult

autorisaçào/ por escl'ipto, da pessoa desi
gnarla. (An. 11 do Deer. n. 2733 de 1861) :
Decr. n. 882 de 1890, art. 4.

Nota 108
Arts. 2, 3, 60, 61 e 68; Decr. n. 858, aJ't.

32 n. 2. Decr. n. 1359 cit..(art. 5l d).
Concordancia.-Cods.Comms.art .:

Porto 80; Hesp. 96' Mex. 68 e 70; AlI. 69 ;
Holl. 65; Fr.85 e 87; Cbil. 58; Arg. 105; Dr.
106.

Nota.-Poderão agenciar negocios pOl'
conla de outrem nas alfandegas e mesas
de rendas-os corretores de navios legiti
mamente provi ionados, no que fOr rela
tivo ao desembaraço e despacho das embar
cações e á funcções marcadas pelo art. 28
§~ 4' e 5' do Reg. n. 806 de 1851; lJecr. n.
2617 de 1860, art.6Q8 § I'.

" Nota 109
Arts. 3, 60, 61 e 68; Decr. n. 8;;8, art.

32 n. 3; Decr. n. 13()9 cit., (art. 51 C).
Concordancia.-Cods.Comms.art .;

Porto 80; He p. 96; Mex. 68 e 70; Ali. 69:
Hon. 65 ; Chil. 57; Arg. 105 ; 01'. 106.

Nota BO
Arts.3 e 68; Decr. n.858, art. 33;

Deer. n. 1359 cito (art. 51 e) .
t..':oncO:l·dancia.-Cods. Comms. arts.:

Al'g. 106; 01'. 107.

Nota Bi
Arts. 5;', 59 i.l. 1,68 e 266; Decr. n. 8;;8.

art. 34.
Concordancia.-Cods.Comm .arls.:

Porto 80; AIt. 69; Holl. 65; Arg. 107; 01'.
108; FI'. 86 e 87; Chil. 57.

Nota 1.1.2
Arts.16e125;Decr. 11.806,arI.28 11.5'

Regim, int., art. 18 § 13. Av. n.79 de
1864.

Concordancia.-Cods.Comms.arts.;
FI'. 80; Besp. 113; Port. 66; Ali. 67 e 70 ;
Belg. 64.

Nota.- Os interpretes servem cumulati
vamente com os corretore de navio ,sem
pre que as partes os preferirem: Av. 3TI
de 1856.

- 'os logares onde não houver inter'
pretes ou corretores de navio, podem os
capitães das embarcaÇÕe traduzir os fazei'
manifestos por quem lhe parecer, ou pelo
consules: Av.. n. 209 de 1859.

- Dentro de tres dias, depois da entrada
do navio, o respectivo capItãO ou mestr'
apresentará ao inspector ou ao adminj
trador duas traducçõe , ou cópias fiei. do
ma.nifesto em vulgar, conforme o modelo
que lhe fOr ministrado.

- As traducções serão feitas pelos cor
retores de navios, na fórma do art. 62 do
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Estas traducções, bem como as que fõrem feitas por interpretes
nomeados pelos Tribs. do Comm., terão fé publica; salvo ás partes
interessadas o direito de impugnar a sua falta de exactidão. "3

Art. 63. Aos corretores de navios, que nas traducções de
que trata o artigo antecedente commetterem elTO ou falsidade de
que resulte damno ás partes, são applicaveis a s disposições do
art. 51. U.4

Cod. Corom., e ua sua falta por tradu
ctores ou interpretes nomeados pelo com
petente Trib. do Comm., na fórma da I'
parte do art. 14.8 do Reg. n. 737 de 25 de
Novembro de 1850: e na ausencia, ou im
pedimento de uus e outros, por interprete
nomeado pelo inspector da alfandega ou
administrador da mesa de rendas: ConsoI.
das alfandegas, art. 386.

- O Av. n. 19 de 1864 confirma esta
disposição.

Nota 113
Art. 16. Reg. n. 737, arts. 138 § 1,140,

148 e 149. Reg. u. 738, art. 18 n. 2 j Decr.
n. 863, ar\s. 1 elO j n. 4, 12 e 14; Decr. n.
1597, art. 12 § 6. o

Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
!tal. 103; Fr. 80.

Nota.-Os interpretes Ia.mbem são agentes
a.uxiliares do commercio; Reg. n. 1597,
art. 12 § 6.

- Sào nomeados pela Junta do com
mercio: Reg. 738, arts. 18 § 2', e 77; Decr.
u. 863, art. 3, Decr. 11. 1597, arts. 4 e 12
§ 4e Av. n. 218 de 1876; Decr. n. 596, cit.,
art. 12 ~-2.

- Como os commerciantes estão sujeitos
ao imposto de industrias e profissões: Decr.
11. 5690 de 1874, arl. 1.

- Decr. n. 9870 de 1888, art. 1.'
- Pagam 40$: Tab. A. do Decr. n. 86

de 1889.
- Prestam ante o presidente da Junta

do commercio solemne promessa de bem
<:omprirem os seus deveres. Reg. lI. 738,
art. 18 § 20 e 31 § 6'; Decr. n. 1597, art.
9' e 12 ~ 40

; Decr. n. 2662 de 1875, art. I,
§ lo; Deer. n. 6384 de 1876, arts 6 e 15 § 2';
Av. u. 218 de 1876; Deer. n. 596 cit.,
art. t5 § 70

•

- Pagam de se110 de titulo... 120$000
Deer. n. 1264 de 1873, Tab. B § 7 n. 8.
E'11to/umentos.-nas Juntas-assignatura

10$, oficio ao secretario. . . . . . . . . 1$000
A\'s. de 31 de Dezembro de 1850 e de 4. de

Março de 1852; Decr. n. 596 cit., Tab. §§
1 e 2.

Vide Nots. 115 e lIS.

- o oficio de interprete é pessoal e não
póde ser sub lituido: por 1110lestia adqui
rida depoi da nomeação, poderá, porém,
por via de pessoa de sua confiança, e appro·
vada pelo Trib. do Comm., exercer o otticio,
responsabilisando-se por todos os seu,
actos, como se foram proprios : Decr. TI. 863
cil., art. 4'.

- Para ser interprete ou seu substituto
é mi ter não só o conllecimenlo pratico
das linguas estrangeiras, como reunir as
qualidades exigidas para ser commercianle:
não podem s6l-0 as mulheres e os quo
houverem sido destituidos por sentença:
Cil., Decr. arl. ;,. o

- A petição para a nomeação deve sali 
fazer as condições prcscriplas no art. 6 do
cil. Decr. n. 863.

- Não ba incompatibilidade enh'e as
fuueções de interprete c as de despachantes
gemes e caixeiro desles. Av. n. ;,2M du
1877.

Suas [uncções :-Arts. 10 á 20 do .Decr.
n. 863.

- São inadmissiveis no juizo commer
cial quaesquer escriptos comr:nerciaes de
obrinações conlralllclas no terl'ltorlo brazl'
leiro" que não fôrem exaraàos no idioma do
Imperio ; salvo sendo e trangeiros todos os
contrahelltes, neste caso deveráõ ser apre
sentados competentemente traduzidos elll
lingua nacional. (art. 125, Cod.): Reg. n.
737, art. 147.

- Os correctores e interpretes não podem
confiar a terceiro a traducção dos manHe tos
e documentos escriptos em língua que
ignorarem. Av. de li! de Fevereiro de
1887. c

- Imposição de mullas, suspensão e
distit1tição. Decr. ll. 863, cit.arls. 19, ~I

a 25; Av. n. 38 de 1886; Decr. n. bYO
cit., art. 12 § 14.

- P1'ocesso:-como o dos corretores.

Nota 114
Art. 16. Reg. n. 737, arls. 138§ lo, 148 e

149; Decr. 11. 806, art. 16; Decr. n. 863,
art. 19.-Not. 100.
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Art. 64. Os Tribs. do Comm., dentro dos primeiros seis mezes
da sua installação, organizarão uma tabella dos emolumentos
que aos corretores e interpretes competem pelas certidões qne
passarem. II"

Nota 115
Arls. 62, 151 e 186; Rt'g. n. 737, al'Is. 236

§ 3"; Reg. n. 738, art. 1.8 n.5; Reg. n.
1597, arls. 1',4' e 6"; Decr. n. 2733 de 1861,

art. 16; Decr. n. 2666 de 1875: al't. 1" § l°,
Decr. n. 6384 de 1876, art. 6', Decr. n. ó96;
cit. art. 12 ~Il.

ConcorClancia.-Cods. Comms. al'ls.
Arg. 111; 01'. 112; ChU. 66.

(Decr. n. 8,579 de 1882, art. 3°)
TABELLA DAR COMIIlSSÕES DEVIDAS AOS CORRETORES UA PRAÇA DA CAPITAL FED,rnAL .

Rio de Janeiro

ODJECTOS OBSEnVAçõES

Apoli~es da divida I?ublica .
AcClles de companhlas .
Metaes .

Letras :
De cambio .
De descontos até 4 mezes· .

)) )) »8 mezes .
)) )) )) 12 mezes .•......

Idem por mais de 12 mezes•.......

Generos nacion. de exportação:
Assucar .
Café .
Couros " .
Borracha .
Copahyba .
Piassava................•........
~·umo · .
Cacáo ..............•.............
Madeiras .............•.......' .
Outros quaesquer generos .
Gener. estr.·de import. e reexport.
Venda de navi s .
Fretame.nto de dilos ....•..•......

AgenCias de segUl'os. .. .
Traducção de manifestos .

Certidões, as de um mez .
Ditas excedendo .

l/sOlo Sobre o valor eITeclivo.
1/.% Idem.
I/S% Sobre sua imporlancia em moeda

corrente.

l/sOlo Idem.
1/S0~~
2:8

o/C
8/S0/0

Conforme a convenção mutna.

1/2% 1/,0/ Sobre sua importancia.
50 I'S. 50 rs. Por sacca.

1/,% .

1/2° fi ..••••••

Sobre sua importancia.
~ 1/,0/ luem.
2 1/,0/ Pagos pejo proprietario ou con·

sigo. sohre o valor do (rele.
1/10% pago peJo segurado.
5$000 Pago pelo proprietario ou consigo

de cada uma das tres l' pag .
e 2$ de cada uma d,\s segum·

o tes, até 40$(}00.
21000 Cada uma.
4$0(10 Idem.



54 CODlGO COMMERCIAL

Toda a corretagem, não havendo estipulação em contrario, será
paga repar~idamentepor ambas as partes. uo

Art. 65. Vagando algum ofticio de corretor, o escrivão do juizo
do Mmmercio procederá immediatamente á arrecadação de todos
os livros e papeis pertencentes- ao ofticio que vagar, e, illvellta

, dados elles, dará parte ao Tribunal do Commercio, para este lhes dar
o destino que convier. U'7

- As commissões devidas aos corretores
da praça do Rio de Janeiro ficam ~endo :
de 500 réis tanto do comprador como do
vendedor, quandO" á cada uma acção ou
titulo de Bancos ou companhias; de tres ou
dezeseis avos por cento sobre o valor das
letras a cargo do sacador ou vendedor,
quanto as letras de cambio; e de dons
quintos por cento, pagos repartidamente
pelo comprador e vendedor, quanto ao café:
Decr. n. 8691 A. de 1882.

- Os corretores de fundos nas nego
ciações, que realizarem, perceberão como
remuneração a comrnissão que rôr esta
belecida em decretos referendados pelo llli
nistro da Fazenda expedido sob informação
da Camara Syndical.

Emquanto não [ôr promulgado o decreto,
regularão para a percepção da corretagem
o art. 30 do Decr. n. 806 de 26 de Jull10
de 1851 e art. l°, parte Jinal, do Decr. n. ~8CO
de 5 de Junho de 1861: Decr. n. 1893 ãrt. 94.

- Os emolumentes dos interpretes erão
regulados pelo Decr. n. 29<13 de 1862: o
Decr. n. 1531 de 1893, porém, alterou o
n. 1 do art. l0 deste Decreto fixando em 3$
o emolumento de cada meiafolba de certidão
que pro\'ar e de traduccão que fizer.

Nota H6
Concordancia.-Cods.ColRms. arts.

Podo 81; Cllll. 48; 01'. 112.
Nota.- Compete acção summa1'ia aos

interpretes para cobrança de seus emolu
mentos: Reg. n. 7ilí, art. 236 § 3".

- Compete acção executi'va aos corre
tores: Reg. n. 737, art. 308 § 3°.

- A acção executiva não imIlorta privi
legio no concUJ'so de preferencia: Not.
1374..

Nota H7
Decr. n. 806, arts. 12 a 15: Decr. n. 858,

art. 12; Decr .n. 863; arts. 8' e 90 ; Reg. int.,
art. 18 § 11. .

ConcoI·dancia.-Cods.Comms.arts. :
Arg. 104; 01'. 105; Resp. 99; 1I1ex. 65;
ALI. 75; Chil. 62. . -

. Nota.- O Trih. do Comm. da Côrte, em
26 de Março de 1874, deilberou não con
ceder exoneração a corretores sem que
preceda o recolhimento de livros á respe
ctiva secretaria.

- A nen/mm corratal' é permittido
ahandonar o exercicio de seu olIlcio sem
communicar préviameute ao Tri I unal do
Commercio a sua resolução, e fazer imme
diat;lmente entrega de todos os liVl'os e
mais papeis pertencentes ao seu oJlicio ao
secretario da Junta de conetores, que os
remellerá sem demora ao secretano do
Tribunal do Commercio: Decr. n. 800,
art. 11.

- ACamara Syndical, quando occorrer
o fallecimento ou exoneração de qulllquer
corretor, mandará publicar a vaga, durante
30 dias nos boletins commerciaes e affixar
cditaes no recinto da Bolsa, chamando os
interessados em transacções em que bou
vesse intervindo o corretor a virem liqui
dal-as no prazo de 6 mezes. Findo este
prazo aCamara Syndical expedirá em
favor dos herdeiros e seus representantes,
ou dos interessados, reCjUiSiLOria ao ~1i
nistro da Fazenda para evantamento da
fiança depositada no Tbesouro: Decr.
n. 1359 cit., art. 20.

- Em igual prazo p6cle aCamara Syn
dical fazer restituir aos herdeiros no caso
de fallecimento do cõrretur, ou ao pl'oprio
corretor, no de exoneração deste a lmpor
tancia da presta,\ão recolhida ao fundo de
garantia, na hypol.he e de aclJar-se 1·ein·
teg1'a, ou o que restar delle, no caso de
haver tido a applicaç:lo prevista no art.
17; Decr. n. 1359 cit., art. 21.

- Occorrendo vaga de olJiC.io do cor·
retor o syndico procederá a arrecadação de
todos os livros e. papeis pertencentes ao
mesmo e ao exame do estado em que se
acharem na presença das partes in teres·
sadas e de duas testemunhas, e levará o
facto ao conhecimento elo Ministro da Fa·
zenda: Deo!'. n. 1359 cit., art. 22.

Os livros e papeis arrecadados pelos s1'n
dicos na hypotbcse do aTt. ant., ~erão
examinados pela Camara Syndica.l, na sua
primeira reunião; do exame se fará decla
ração ná acta da sessão e bem assim de se
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REGIMENTO DOS INTERPRETES

Rio de Janei7·0.- Decr. TI. 863 de 1851.

REGI ENTO DOS CORRETORES

Rio de Janeiro.-Decr. n. 806já cil. e para
os correlores de fundos pulJJicos na praça
da Capital Federal: Decr. n. 1359 de 1893.

- Este Decreto será suhrneltido a appro
vação do Congresso Nacional, em sua I'
ses ão na pal'te que exceda a. (acuidades
do Poder Executivo: Decr. n. 1359 cit.,
art. 63.

Art. 66. O mesmo escrivão, no acto da arrecadação, é obrigado
a proceder a exame nos sobreditos livros, em presença das partes
interessadas e de duas testemunhas, para se conhecer o seu estado. U8

Art. 67. O Governo, precedendo consnlta dos respectivos Tribu
naes do Commercio, marcará o numero de corretores que deverá haver
em cada uma das praças de commercio do Brazil, e lhes dará regi
mento proprioj e bem assim aos agentes de leilão: comtanto que por
estes regimentos se não altere disposição alguma das comprehendidas
no presente codigo. U9

baver resolvido guardar os livros e papeis - E' livre a profis ão- Nor. 82; mas o
no arcbivo, para serem entregues ao cor- Decr. n. 1026 de 1890, art. lo § 8° f4:ou o
retor que fôr provido no omcio vago: numero dos corretores de fundos publicas
Decr. n. 1359 cit., art. 23. em 60 sem prejuizo dos actuaes (então)

- A vaga do omcio de corretor será fazendo-se a reducção a medida que vaga
preenchida temporariamente, para o ef- rem Os logares: Decr. n. 1026 de 1890,
feitos de fazer operação e expedir certidõe art. lo § 8°.
das escl'ipturadas pelo corretor demissio- - Fixou em 40, na mesma conformidade
narlo, suspenso ou falJeCldo, por um dos com o Decr. n. 1359 cil., art. 78.
membros da corporação que aCamara Syn- - A junta de corretore. na Côrte, em
dical designar: Decr. n. 1359 cit., art. 24. seu relatorio de 18i2 (ReI. do Ministerio da

- Si a \'aga occorrer por TJlolestia in· Justiça de 1879) reclamou contra os zan,..
curavel ou por falJecimento do corretor,será r;ões, intrusos, sem titulo, que tanto pl'e
permittido ã Camara Syndical propôr de Judicam a sua classe, e o tribunal foi de
preferencia a outrem, um lilbo do corr tal' opinião que tornando-se illimitado o nu
p?r~ substituto no amcio, dada a igualdade mero dos corretores, se obviaria o mal;
de circum tanci~s, qllan~ ã idoneidade: ao respeqtivo presidente pareceu o con-
Decr. n. lil59 C1t., art. 20. . lrarlO-Vtde Not. 88.

- Em tal caso a Camara exigirá a apre-
entação dos documentos a que se refere°arl. 6° e julgando idoneo o sub titulo,fará

ao Minislro da Fazenda proposla para a
nomeação, preepchidas as condições exi
gidas no art. 50: Decr. n. 1359 cito
art. 26.

- Os livros do corretor quando arreca
dados peja Camara Syndical, serão na
llypotbe e doart. 26 deste Decreto, entre
gues ao Sllccessor no oIJicio, fóradeste caso,
serão guardados pela Camara Syndical em
seu archi vo: Decr. n. 1359 cit. , ar1. 63.

•

Nota fi8
Decr. n. 806, arts. 12 e 13.

Nota fi9
Reg. D. 738, art. 18, n. 3; Reg. n.1597,

arl. 4°; Decr. n.2662 de 1875, al'I. l° § 1,
Decr. n. 6384 de 1876, art. 6°.

Çoncol'dancia. - Cad. Comlll. art.:
Chll. 49.

NUMERO DOS CORRETORES
Nota.
(Vide Nols. 71,77, 86, 96, 97, 100,101 e

106).

Sel~ nwnero
Rio de Janeiro.- ão excederá de-3

para cada lingua, podendo cada um servir
para diver as .

Nas demai praças sujeitas á jurisdicção
de seus respectivos tribunaes do cOITilllercío
poder-se-na nomear-I-ou mais (nunca
lJIilis de-3-), conforme a importancia do
lagar e interresse do commel'cio: Decr.
cito n. 863, art. 3°.

- p,ara cada uma das linguas ingleza,
rranceza, italiana e hespanbola, haverá
4-Decr. n. 25:17 de 1860.

- O modo de contar-'-se o numero dos
interpretes do commercio, para o preen
chimento do limite lega}. é altender-se ás
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CAPITULO III

Dos agentes 4e leilões

Nota 120
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. n3; Or. ll4-de los 1'ematadol'es á
rna1'tille1'os, Chi!. 8 a 8~.

-No Cbile os rI1a1·tillel'os são nomeados
pelo presidente da Republica em uma. lista
tl'iplke enviada pelo Tribunal do Com
mercio, nas Hepublica Argentllla, Oriental
e Franceza a profissão é livre, mas regu
lamentada.

Art. 68. Para ser agente de leilões requerem-se as mesmas quali
dades e habilitações que para ser corretor.

Aos agentes de leilões são applicaveis as disposições dos arts. 37,
59, 60 e 61 (art. 804). 0:;00

linguas e não aos individuos, expedindo-se
cm relação a cada um delles o competente
titulo: Av. n. 74de 188~.

- A doutrina do Aviso anterior s6 é ap
plicavel aos inlerpretes que fôrem exone
rados depois de sua publicaçi"io: Av. n. 87
de 1882.

- Não p6de sem autorização legislativa
o Governo estabelecer penalidade nova aos
interpretes suspen os, além da lixada por
lei, bem assim o interprete que praticar
actos contra as leis e regulamentos incorre
na sancção do Cod. Comm.: Av. n. 148 de
1881. AGENTES DE LEIf_ÕES

Onumero dos interpreteg na praça do Rio No/a.-Os agentes de leilões são sujeitos
de Janeiro é de 10 para cada uma das lin- ao impo to de industrias e profis ões o
!ruas - ingloza, franceza, allemã, italiana e pagam 500$000: Docr. n. 9870 de 1888,
bespanllola. Decr. n. 400 de 1891. Tab. B.

- SdO st~jeitos a rltl~ttas, suspensão, Ainda pagam de sello dos titulos (verba)
destituicão e processo IYl'iminal. 1438000: Decr. n.l'26l de 1893 § 70 n. 7.

A' ?mtltas: Decr. n. 863 cit., arts. 19 e Pagam os emolumentos na Junta-assigna-
20. lUl'a 10 000

- São competentes para imflol-as: a Omcio ao secretario ' 1$000
Junta Commercial: Dtlcr. n. 596 cit., art. Avs. de 31 de Dezembro de 1850 e 4 de
12§ 14. 1olarço de 1852 e Decr. n. 596 cit., l'

- A' suspensão: Decr. n. 863 cit., arts. Tab.
19 e 20; á Junta Commercial: Decr. n. -São da nomeação dos Tribs. do Comm.;
9870 de 1888, art. 48; Decr. n. 596 cit., Doer. n. 1158. art. 4°: Decr. n.1597, art. 6"
art. 12 § 14. § 1°; e, pois, os juizes ml1uicipaes não têm

- A' destituição: Decr. n. 8'13 cit., competencia para tae nomeações e nos 10
arls. 19 e 20: a Junta Commercial: Decr. gares em que não os ba as praças são feita
n.596 cit., art. 12 14. - pelos porteiros do juizo, e como nas a1'l'e·

- A' processo cnrni71at: quando pl'O- matações judiciaes: Av. n. 8~de 1856.
var-se dolo ou falsidade e desolJediencia -Compete a Junta do Commercio ex
peloJuizoCommum: Decr.n.863 cit.,arts. pedir o titulo da matricula: Decr. n. 596
19, 20 e 21. cit., art. 12 li 1°.

- São sujeitos a indernnisação dos pre- - A profissao é livre: Vid. Not. 82.
juizos quecau arem pela justiça ordinaria: -O cargo de agente de leilões é incom-
Deer. n. 863 cit., ar .19. pativel com o desecretal'ioda camaramu-

- Recllll'sos: ba recurso para o Governo nicipal: Av. n. 218 de 1876.
sem elIeito suspensivo: Deer. n. 596 eit., - Nos termos do Av. 89 de 184'7 não p6dlí
art. 4l, ln n. 2. Quando das decisões do ser accumulado o logar de agente de lei
judiciario (commel'cial ou criminal): Decr. Iões com os omcios de distl'ibuidor,' coo·
n. 10JO de 1890; Decr. n. 1334, de H!93. tador e partidor : Av. de 9 de Outubro de
I' A. n. '1 de 1889," 1876 (não vem na collecção).
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- 'lIa ba incompatihilidade na accnmu
lação das funcções de agen te de leilões e
corretor: Av. n. 250 de 1879.

- Agente de leilõe, ainda que matri
culado, como commerciante, Dão póde
passar procuração por seu proprio punbo
nem tambem slIbstabelecel-a: Av. n. 4.00
de 188!.

-Actualmente póde: Vid. Not . 4.7,49.
-8[0 requisitos para a nomeação, idade

de 25 annos completo, domicilio por mais
de um aDno para oDde impetram a no
meação, er brazileiro, alumno do Instituto
Commercial: Decr. n. 858,arts. F e 3°;
Decr. n. 3058 de 1863, art. 31. E ta ultima
condição Dão tem sido pralicada por iDex
equibilidade do proprio decreto.

Prestam solemne prome sa de bem cum
prirem os seus deveres ante o presidente
da Junta Commercial, pois que a forlllula
do Juramento foi abolida. Decr. D. 738,
art. 31, D. 6; Decr. /l. 1597 art. 4°; Decr.
n. 2662,art. l°R 1°; Decr. Ó, 638.1" art. tl;
Decr. D. 596 cit., art. 15§7°.-Vid.
Not. 77.

- Não podem ser leiloeiros: os que não
podem ser commerciantes, as mulberes,
os corretores e aquelles que uma vez já
tiverem sido destituido ; os falHdos não
reh:wilitado , os rehabilitados de quebra
culposa, quando por «perdas avultada
em jogos, ou e peculação de apo tas ou de
agiotagem II ou (raudulenta, quando por
« de pezas ou perdas ficticias, ou falta de
justificação do emprego de todas asreceitas ll:
Cad., art. 3°; Decr. n. 858, art. 2'.

- Como n[ são empl'egados publicas,
não e Ibes póde applicar a decisões sobre
incompatihilidades dos funccionarios pu
blicos. Assim, podem exercer sua [une
ções conjunctameDte com as de vereador
da camara: Av. n. 555 de 1868.

- Não podem exercer as funcções fóra
(lo logares para onde foram nomeados:
Delib. do TrilL do Comm. da Corte em
1873, Rel. da Just. de 1874.
-O leiloeiro não é empregado publico.

O Decr. n, 858 de 1851, que e tabelece
regimento para os agenles de leilões, na
parte penaL sõmenle comprebende a praça
da Capital 00 lmperio, e não pMe ser
ampliado a outras praça.

- O leiloeiro que tem patente para uma
praça ma quer fazer leilão em outl'3, não
iocol'I'e em sancç[o penal. Não é da ex
clusiva competellcia dos arrenles de leilões
a venda particular de mercadorias feitas
nn presença e no estabelecimentoearmazem
do dono delias : Acc. da HeI. de S. Paulo
de 26 de Outubro de 1880.- Di?'., vaI. 25,
pago 4.9. ,- ,

-Se" 71wmel'O ainda continúa indeter
minado; Decr. D. 858, art. 50.

- Sendo livl'e a profissão, cessou alimi
tação de numeras.

- Selb of!!eio é pessoal e não póde ser
delegado i 'todavia, nos casos de molestia
temporana, o poderá exercer por um pre
posto, que deverá ter requisttos para sua
nomeação, cQm titulo de nomeação appro
vado pelo Tribunal do Commercio e regis
trado na respectiva secretaria do tribunal:
Dccr. n. 858, art. 14.

- O agentes de leilões podem préYJa
mente habilitar pessoas que o sub títuaJil
J.lor mole tia temporaria, mas semelbante
IIbstituição só poderá realizar-se quando

os leiloeiros participem e provem perante
a respectiva Junta Commercial o Impedi
mento, com o qual deverã tambem cessar
o exercicio do preposto: Av. n. 10~de 1877.

- Não pMe o leiloeiro annunciar leilão
em seu nome e mandal-o elIectuar por
outra leiloeiro: Av. n. 147 de 188!.

-O tlLulo de prepo to, uma vez appro
vado e registrado deve servir para todos os
ca os de impedimento por moles tia, em
quanto n[o fOr ca. sada pela Junta por mo
tivos supervenientes, ou a requerimenlo
do leiloeiro. A ratificação da nomeaÇ<'lo,
sempre que se der o impedimento, in
ulilisal'á o intuito da lei, que foi dar sub-
tituto prompto ao agente impedido, de

modo a não prejudicar o commel'cio: Ao 'ii.
n. 85 de 188!.

-Não e tá em condições de ser preposto
de agente de leilões um individuo ante
rionneute destituido das fllncções desse
cargo: Av. de 4. de Ago to de 1884.

-Cumpre sempre ter em vista a liber
dade da profi são.

- A fiança prestam como os corretores j
e e lá fixada em 20:0008000 por deliberação
da Junta Commercial de 22 de Fevereiro
de 1877. ·ots. 82 e 83.

- O Sr. con elbeiro Araripe Di?'., vaI.
3, pag. 1, entende que « a fiança do agente
de leUão destina· e ao pagamento simple 
mente de mullas impostas como penas di 
c~)linares, e é levado a a sim pensar porque
1130 enxerga lei commercial que e peci.
fique a obrigação de ampliaI-a á inde
mni ação dos prejuizo causados por e es
arrenle auxiliares do commercio.- Parece
que em nenbum fundamento se apoia a
opinião do illustre magi lrado. pois que
na referencia que faz o art. 69 do Cad.
Corom. ás di :posições do Tit. "m, a in
demnisação eslá plenamente garantida,
o preposto é sempre re pousavel ao mo.n
(jante, quando exorbita; e eu Hegim.
nrt. 10 e 15, n. 2, não orrerece dlll"ida:
a fiança não garante só o pagamento da
multa , e nem póde er levanlada • em
quanto hou,er pendente reclamação contra
o leiloeiro.
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SEU REGIMENTO

Rio de Janeiro. - Decr. 858 cito

COMMISSÕES

Rio de Janei7·o. - Decr. n. 858 cit., art.
24: Decr. n. '1325 de 1854. .

Vide Nots. 77,86,96, 97, 100, 101 e 106.

Art. 69. Os agentes de leilões, quando exercerem o seu officio
dentro das suas proprias casas de leilões e fóra dellas, não se achando
presente o dono dos efi'eitos que houv~rem de ser vendidos: são

-T. de Freitas. COlnm. pago 415, sustenta - Compete-lbes acção SUiln1lwiI'ia para
esta doutrina. pagamento de suas com missões : Reg.

-A !lança dos agentes de leilão é para n. 737, art. 236 § 3.0_ Not. 19 do Reg.
pagamento das multas e indemnisações em n. 737.
que elIes possam incorrer como funccio- - O presidente do Trib. do Comm. da
narios publicas e não para pagamento do COrte, por ofliciode 7 de Fevereiro de1865,
apurado em leilão, caso do art. 72 do Cad. pedio ao Governo Imperial, entre outras,
Comm.: Acc. da Rel. do Recife de 18 de as seguintes pro\'Ídencias :
Maio de 18i?- Vir. vaI. 15, pago 486. A imposiQão de uma multa de 50$ a 200$

-Esta decisão nào parece acertada. sobre aquelles (lue illegalmente SUllslil,uern
- São sujeitos á multa: arts. 38,51 e 59; ao agentes de eilôes, por nã lerem sido

Reg. 858, arts. 19,20, 32e 36; Decr. n. 3486 prénamente habilitados como Te pectivo
de 1865. titulo de nomeação, approvado pelo Trih.

-São competentes paraimpol-as: a Junta do Comm. e registrado na secretaria do
do Comm.: Reg. n. 738, art. 18 § 6°; Decr. mesmo tribunal.
n. 858, art. 15§ lo; Decr.n.1597,arts. 4° Acreação deumajuntapara!lsc<'\Ji aros
e 12 § 50; Decr. n. 2662 de 1875, art. 1" § 10; actos dos leiloeiros e fazêl-os chegar ao
Decr. n. 6384 de 1876. arts. 60 e15 § 2°:_ Cunhecimento do trihunal.
Decl·. n. 596 cit., art. 12 § 14: -as justiças -O Av. n. 299 de 186á declaroU que não
ordinarias: Decr. n.858 Clt., art. 15§ 2°. era necessaria nova decretaçào de pena
-Sào sujei los á suspensão: arls. 51 e pela infracção do al'I. 14 do Decr. n. 858,

59; Decr. n. 858, arts. 10,12.13,23,29,32, quando o art. 6° do cito Decreto sujpita os
e 36; Decr. n. 5690 de 1874, art. 3e ; Decr. infractores á penas do art. 137 do Cad. Pen.,
n. 9870 de 1888, art. 48. . e a uma muI la correspondenle ao duplo do

-São competentes para decretai-a: a Junta valor da .commi sMs receLlidas ; que tão
do Commercio: Reg. n. 738, art. 18 § 6°; pouco não se fazia mister a Cl'eação de uma
Decl'. n. 838,1 art. 15 § 1"; Decr. n. 1597, Jllllta, porque, além dos eommillentes, nhi
arts. 40e 12 S 5'; Decr. n. 2662, art. lo § 10; estlío, quer as com missões da praça, quer
Decr. n. 6381, arts. 6" e 15 § 2°; Decr. a Junta de corr tores, para exercera ~sca
11. 9870 cit., art. 48; Decr. n. 596 cit. lisação reclamada.
art. 12 § H: as justiças ordinarias: Decr. Esta cla se de agentes auxiliare do COIll
n. 858 cit., art. 15 § 2"; Av. n. 4 de 1889; merci0

l
feitas as devidas ex.cepções, estão

Deer. n. 1030 de 1890; Decr. 11. 1334 de con inuo a commetter ahuso~,a despeito
de 1893. das providencias que se tomam; e parece

- São sujeitos á demissao: afts. 51 e que com razão dizia um dos meus anle
59; Decr. n. 858, arts. 12, 13, 19, 29, 32 cessares: « Elles se considerallt (Ma da$
e 36. vistas e atcance do 1Jriblb1wt.n-Rel. do

- São competentes para decretai-a: a pq·es. do Trib. do ComlTn. da Corte de
Junta do Commercio : Rei{. n. 738. art. 18 1873.
~ 6, Decr. n. 858, art. 15 §1 ; Decr. n. ] 597, - Em virtude de taes abusos, repre eu·
arts. 4 e 6 § 6, Decr. n. 2662, art. 1 § 1; taram dous ex-presidentes des e tribunal
Deer. n. 6381, art. 6° - as justiças ordlna- sobre a necessidade de uma j1mta, como
rias: Decr. n. 858, art. 15 § 2 j Decr. n.596 a dos correlores, paraos agentes de leilões;
cit., art. 12 § 14. e em consequencia dessas representaçõe

- Recurso da Juntado Commercio para O baixou o Av: n. 299 de 1865,dcelarando não
Governo; Decr. n. 596 cit., art. 41: - ser necessaria tal junta, porque, para fis
quando das decisões do poder judiciaria: calisar os leiloeirus, além dos c'Jmlnit
Av. n. 4 de 1889; .Decr. 1030 de 1890; tentes, abi eslavam, quer a commissão da
Decr. n. 1334 de 1893. praça, quer a. junta dos conetores.

Nem esta, nem aquelIa disso jámais se oc
cuparam

- No Rei. de 1874 esse magi trado en
tendeu que, tornando-se inexequivel o art.
31 do Decr. n. 3058 de 1863, e não crendo
em taesjlllntas, e. tendo como indispensavel
uma medida, apontava a de applicar-se aos
agenles de leilões a disposição do art. 1.' do
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reputados verdadeiros consignatarios, sujeitos ás disposições do Titulo
VIII-DA COMMISSÃO MERCANTIL-, arts. 167, 168,169, 170, 171, 172,
173,177,181,182,185,186,187,188 e 189 . •:;>.

Àrt. 70. Os agentes de leilões ficam sendo exclusivamente compe·
tentes para a venda de fazendas e outros quaesquer effei.tos, que por
este codjgo se manda fazer judicialmente ou. em hasta publIca, e nesses
casos têm fé de officiaes publicos.

Decr. n. 1056 de 1852, isto é, a nomeação de
3 em3 anno .

- Compete a Junta Commercial ca sal' a
matricula que bouver sido alcançada ob ou
Sl1 hrepticiamente : Decr. n. 596 cit. art.
12 § 13.

. Nota i2i
Deer. n.85B,arls.18, l:0,21, 22e23;

Consol. das Leis das Alfandega , art. 297.
Concordallcia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. J21 ; 01'. 122 ; Chi!. 94.
Nota.-O Deer. n. 2465 de 1859 declarou

CJl1e « os agente de leilões não estão inhi
hidos de venderem em aJmoeda bens
de -raiz ou outros eITeitos não commer
eiaes. lO.

- {as di so não e póde concluir para
a abusiva prati01 sl3"O'lJida no Juizo de 01'
phãos de Porto-A.legre (e que fiz acabar),
de mandar-se vender em leilão, e, o que
mais é. auferindo- ecom o porteiro do juizo
e escrivão os 1'e pectivos emolumento.

- ODecr. n. 3486 de 1865 prohibio exer
cel'em á noite quaesql1er actQ do seu om
cio, ampliando o ar!. 36 do Deer. n. 858
cit., sob as penas do artigo referido, se
gundo oqual, tambem é prohibido exercer
quaesqul'1' actos do seu ollicio nos domin
gos.

- Com a maior ingenuidade, o mnstre
presidente do Trib. do Comm. da Corte,
/leI. de 1874, estigmatisou a pratica de lei
',)es á noite, e requisitou do cbefe de poli
da esclarecimentos e dados precisos para
in taurar o r~speclivo processo, o que não
teve logar, -P0rq'l1e não se dignou aquelle
{1bllcciollano àe p1'estaq· in(onnações. Os
cegos viam os leilões á noite á rua do Ou
vidor ; e1 pois, não havia mister de tal de
pendenCla. -

- As penas em que incorrem são: pela
primeira vez, a suspensão por tres mezes e
multa de 1 °1. da fianç..1. ; e na reincidencia,
perdimento do ollieio e de toda a fiança.
.- Os agentes de leilões não são commer

crantes para (lUe possa.m·conferir o caracter

de commerciaes ás obriga~eg que contra
hirem, desde que eUas não são atLinentes
ao ex rcicio de suas funcções como agentes
auxiliare do commercio: Acc. da ReI. da
Corte de 12 de Ago to de 1873.-Dir., vol. 1,
pag.131.

- Os continuos e correios das alfandegas
tambem podem desempenhar as funcções
de agentes de leilões: Decr. n. 2647, art.
115 ~ 7.°; em falta de uns e outros, servirá
o porteiro: Av. n.274de1867.

- Declarou-se ao presidente da provincia
do Maranhão gue não é necessarla a pre
sença do e crlvão lias vendas, em leilão
mel' antil, de bens, elTeitos, e mercadorias
pert ncent a ma as falHdas : Av. n. 371
de 1875.

- egundo os arts. 70 do Cod. e 18 do
Reg. n. 858 e outra disposições, as vendas
em ha ta publica, salvo os casos de arre·
malação judicial por execução de entença
pertencem exclusivamente aos agentes de
leilões, cujas funcções relativamente ás dos
corretores e di. tinguem pela fórma e não
pelo objecto das operações: e, poi , não ba
flllldamento legal para serem o leiloeiros
privado da faculdade de venderquaesquer
artigos ou valore consistentes em fundos
puhlicos,acções e tit1l10s sujeitos fi cotação,
empre queas partes quizerem dispen ar o

concurso dos corretores e as garantias do
Cod., arts. 52 e seguintes: Av. n. 568 de
1875.

- Nenhuma lei veda a reunião do agen
tes de leilões em um só ou mais compar
timentos do mesmo edificio : Av. de 9 de
Janeiro de 1885.

- As vendas autorisadas pelos arts. 816
e 862 do Co'd. Comm. devem ser fei1as por
intermedio dos agentes de leilões, e, nos
termos onde os não houver, pelos porteiros
dos auditorios, sendo a este applicavel o
art. 177 do Regimento de custa. ,

- Podem ser autorisados judicialmente
para vender as acções de companhias ou
sociedades anonymas, não obstaute o di 
posto nos al'ts. 27 a 21) do Decr. n. 1359 de
1893: Acc. da Corte de App de 31 de Outu
bro de 1893- Jornal do Com. de 5 de No
vembro de 1893.
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Esta disposição não comprehende as arrematações judiciaes por
execução de sentença. """ -

Art. 71. Em cada agencia ou casa de leilão haverá indispensa
velmente tres livros: o Dia1'io da entmda, no qual se lançarão por
ordem chronologica, sem interpellações, nem emendas ou raspadm-as,
as fazendas e efi'eitos que se receberem j indicando·se as qualidades,
volumes ou peças, suas marcas e signaes, as pessoas de quem se
receberam, e por conta de quem hão de ser vendidas: outro o
Diario da sahida, no qual se fará menção, dia a dia, das vendas, por
conta e ordem de quem, e a quem, preços e condições do pagamento, e
as mais clareza~ que pareçam necessarias: terceiro finalmente, o livro
de Contas correntes entre a agencia e cada um dos seus commit
tentes.

Aos referidos livros são applicaveis as disposições dos arts. 13 e 15;
e serão exhibiveis em juizo como os dos corretores (art. 58).""3

Nota 122
Art. 862 ; Reg. n. 737, arts. 287 e 358;

Decr. n. 858 Clt., arts. 18 a 23 e 31.
Nota.-O Av. n. 39de 1862 declarou que

sejam mantidos os agentes de leilões no di
reito de venderem os bens, fazendas e ou
tros eJIeitos, pertencentes ás massa fal
lidas.

- Os agentes de leilões poderào ervir
nos leilões da Alfandega ou me a de rendas
e, neste ca o, cobrarão a commissão uni
camente do alTematante, e serão re pon a
vei pelo preço da venda: CansaI. das Lei
da Alfandegas, art. 297.

- Nos lagares onde não hOlllTer agentes
de leilões, a praça será feita pelo porleiro
do juizo, como nas arrematações judiciaes
para execuçào de sentença: Av. n. 85 de
1856 e Av. n. IiI5 de 1869.

- Náo se póde applicar a dispo ição do
art. 6° do Decr. n. 858 de 1851 aos com
merciantes que vendem por si, ou por seus
'prepostos etreitos de seu commercio com
pregão e lanço, weios que a lei não pro
bibe nas veneJas particulares, nem tornou
exclusivos para os agentes ofIlciaes : Av.
n.. lI5 de 1879.

- Os negociantes podem vender eUeitos
de seu commercio com pregão e lanço ás
horas da noite, em que estiverem abertos
os seus estabelecimentos: Av. n. 41 de
1880.

- Deve ser mantida a doutrina do A".
n. 115 de 1879 . só para os casos de ven·
das jud'iciaes, ou em hasta .publica, se
acha, firmada a competencia priva.tiva dos
ag.enles, de leilões: Av. n. 85 de 1881.:
Vid. D't?'. vaI. 63, pag. 36.

Nota 123
Arts. 18 a 20; Reg. h. 737, art. 357;

Reg. n. 738, aTt. 18, n. 7; Decr. n. 8;'8
cit., arls. 28 e 29 ; Reg. n. 15!l7, arts. 4'
e 5 ; Av. de 10 de Julho de 1884.

Concordancia. - Cad. Comms.
arts.: Arg. 118; Oro 119; Cbil. 85 e 86.

Nota.-O agente de leilOes, cujos livro
forem acbados sem as reglllaTidad e e for
malidades especiticadas neste artigo, ill
correrá nas penas do art. 51 do Cad. Comm,
Decr. n. 858, art. .29.

- A contas dadas pelos agenle de
leilões aos commiltenles devem concord<lr
com os seus livros e os seus a senlos; e
no caso de não concordarem, poderá. ler
laçar a acção criminal de furto: C..,tl.,
ano 85: Decr. n. 858, art. 30.

- Pagam 44 I'éis o livros de ello {L'fO
anles de rubricado pela auloridade COIlI
petente e de começar nelles a escripluraç:io
para que devam servir.

- Se excederem as folbas de 33 centí
metros de comprimento e 22 de largo, o
dObro: DecI'. n. lil\4 de 1893:' Tab B, § 2',
n. 10.

- Termos de abertura e encerramento
3$~00: DecI'. n. 1264. cit., Tab. B, § 5°,
n.34.

- Emolumentos na J1l/llta Comme1'cial
ao presidente 2$ pela distribuição dos li
vros sujeitos a rubrica e assignalura 011
terlllos respectiYos: ntctis 500rs., ao se
cretario de cada assignatura nos ternlOS
dos livros sujeitos a rubrica e mais SOJO
pela rubrica a.o presidenle e deputados re
particlamen te : Decr. n. 596 cit., P Tab.
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Art. 72, Effectuado O leilão, o agente entregará ao committepte,
dentro de tres dias, uma conta, por elle assignada, das fazendas arre
matadas, com as convenientes declarações; e dentro de oito dias,
immediatamente seguintes ao do leilão, realizará o pagamento do liquido
apurado e vencido. .

Havendo mora por parte do agente de leilão, poderá o committente
requerer, no juizo competente, a decretação da peRa de prisão contra
ene até effectivo pagamento; e neste caso perderá o mesmo agente a
sua commissão. 124

Art. 73. Os agentes de leilão em nenhum, caso poderão vender
fiado ou a prazo, sem autorisação por escripto do committente.126

CAPITULO IV

Dosfeit01'es, gna1'da-liV?'os ecaixeiros

Art. 74. Todos os feitores, guarda-livI:os, caixeiros e outros
qnaesquer prepostos das casas de commercio, antes de entrarem no seu

Nota 1.24
Art. 43; Decr. n. 858, arts. 15 e 26 

Nots. &l, 120e 130.
ConcOl.'dancia. - Cod". ComOls.

arls. : !rg. Wl j Or. 120; Chil. 93.
Nota.-Havendo oCOIl eJ beiro presidenle

do ~rib. do Comm. da. Côrte, em 7 de Fe
vereiro de 1865, solicitado providencias ~o
(}overnolmperialno sentidode que-((como
medida indispensavel contra. aquelles que
não vão receber os objectos que arrema
taram, ou, arrependidos em justo moli vo,
re.c!! am recehel-os, se proceda a novo
lellao .da. mer~adorjas por conta e ri co
~o .adJudlcalaflo, Ires dias depois que rór
lI1tlmado p~ra receber, sendo obrigado
pela dlO'erença, ou fique ao arbitl'io do
agente de llj,ilõe , rescinilir 1\ venda quando
o alTemata:nte não rôr conbecido ou não
olTerecergarantia,entendendo_ equeadopta
esse meio se, dentro de lU boras depois
de find.o o prazo estipulado para o adju
~1~taflO. t<!mar conta das fazend?-s, não o
Hltlmar JudlCLalmente para e se fIm)' de
clarou-Ibe o Governo que « os arts. 72 e 73
do 90d. Comm. já delerminaram quanto
cabIa ao leKlslador determinar para os as
sumptos de lllteresse individual.»

No lo fixa-se o prazo de oito dias para o
:tge~te de leilões eITectuar o pagamento do
IlquHlo apurado.

No 2' prollihe-se a e te agentes vender
fiado ou a pral.O, em autorisação por e -
cripto do commiltente. _

egundo a leltra da lei e mente do [egl 
lador, e tas venda devem ser feitas á vi ta;
e ómente por excepção podem ser feita
a prazo.

U;na vez, pois,que esta excepção e não
dê, a venda pMe ser re cmdida: Av.
n. 299 de J865.

- O proce o é uma simJ?les notificacãn
que independe de conclllaç:l0 por seu
caracler aâmini trativo : da entença jut
gando a uOlifica\ão e decretando a pri ão
não se dA appellaç;lo, mas aggravo : Acc.
da ReI. da Côrte, de 27 de Fevereiro de
1874.-Di1· . vol. 5·, pago 229.

Nota 1.25
Decr. n. 858, art. 25 ; Â \'. n. 299 cito
ConcOJ.'t.Iancia . - Cod. Comms.

arts. : Arg. lia; 01'. ln; Chil.90.
Nota.-Os agentes de leilOe nào poderão

receber em suas casa eJIeitos alguns para
serem vendidos se não forem acompa
nhados por carta missiva ou guia a si
gnada pelo committente,que os especifique,
devendo declarar nella as ordens"ou in
strucçõe que julgar conveniente daf-Ibes,
e fixar, querendo, o minimo dos preços
porque os ditos objectos deverão ser ven
didos j pena de multa da quinta parte da
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exercicio, devem receber de seus patrões ou preponentes uma nomeação
por escripto, que farão inscrever no Tribunal do Oommercio (art. 10,
n. 2); pena de ficarem privados dos favores por este Oodigo concedidos
aos da sua classe. ""'0

. fiança prestada, que será duplicada na re
incidencia; e provando-se dólo, serão de·
mittidos. E quando fóra das proprias casas
são obrigados, sempre que se achem pre,
sentes os donos dos eJIeitos, a cumprir a
ordens verbaes que estes julgarem conve
niente dar-lhes: Decr. n. 858, arts.19 e 21.

Nota f26
Arts. 865 e 876 § 3; Reg. n. 737, arts.

29 e 236§~ 2' e 3'; Reg. n. 738, art. 58 n. 3;
Decr. n. 8.58, art. 14; Decr. n. 596 cit.,
art. 12 § 3' n. 1.

Concordallcia.-Cods.Comms. arts. :
Port. 248; Hesp. 281 a ~83i Mex. 30\1 e 310 i

!tal. 367; Arg. 1<12 a 134; 01'. 133 a 1<15 ;
Chi!. 338 a <140.

Nota.-Sào sujeitos os guarda-livros ao
imposto de industria e profissão, taxado na
razão da importancia dos lagares em que
são exercidos: Decr. n. 9870 de 18tl8.
Tab. A. 3'; Decr. n. 86 de 1889, Ta~. A 3·.

Municipio da Cdrte

Cidade .•......•.. oo.. o...•. o, '" 40$000
Fóra da cidade ,....... 20$000

- Os guarda-livros pagam de sello por
seus titulas 11$: Decr, n. 1264 de Ig93,
Tab. B § 70 n. L

- Os caixeiros despachantes pagam de
seus titulas 27$500 : Decr. n.1264 cit. Tab. B
§ 7' n.10.

- Os commerciantes não mat1'icl~lados
tambem podem ter no lagar de sua resi
dencia caixeiros despachantes, desde que,
morigerados, não estejam comprehendidos
nas excepções mencionadas nos arts. 649
n.3 e 650 do Decr. n. 2647 de 1860 : Av.
n. 65 de 1870.-0 titulo de caixeiro des
pachante será conferido a requerimento da
casa.commercial queo solicitar mediante o
seguinte:-l', nomeação nos termos do art.
74 do Cad. Comm., comtanto que tenha re
gistrado o tilulo dasua Domeação. seja afian
çado pela casa commercia1 a que pertencer,
circumscrevendo·se aos_negocias especiaes
da mesma casa, mencionados nos termos de
fiança e seu titulo; 2', estar livre de pena
e culpa; 30, não ter sido fali ido fraudulento,
nem em qualquer tempo convencido em
crime de contrabando, roubo, furto, este1
lionatoou moedafalsa,não ter sido por fraude
despedido de alfandega ou mesa de rendas, o

que rÓI' pl'ohibido daentrada nos respectivos
edificios, durante o tempo da interdicção :
CansaI. das Alfandegas, arts. 161 R2°, 16i!
n.3, 165 e 167.-A fiança éprestaáa ante o
inspector: Decr. cit., art. 654.

- E sa fiança não exclue a autori açITo
do dono da mercadBria para o despacho
de ta á proporção que as necessidades de
seu com mercio o exigirem: Av. n, 14 de
1861, R9°,

- i"rocuração não é meio legal de con,
stituir caixeiro despachante: Av, n. 257 de
1850.

- Oque rlespachar ou agenciar negocias
alheios á casa que o afiançára, ou que para
illudir as disposições do re~lamento, se
apresentar mll-nido de conh~cimentos de
carga que lhe tenha sido transferida, veri
ficada sua má fé, pagará, pela primeira vez
a multa de quantia equivalente á metade
dos direitos de patente de despachante; pela
segunda, o dóbro; pela terceira, o triplo, e
assim progressivamente, podendo er-Ihe
vedada a entrada na repartição e lagares
sujeito á fiscalisação : DecI'o cit., arts. 659
e 660.

- O titulo de despachante póde ser cas
sado pelo inspector, prohibindo-se a quem
o tem a entrada na repartição e suas depeu
dencias, temporada ou definitiVamente.
Quanto ao recurso: Av, n. 2M de 1871.

- Os guarda-livros dos estabelecimentos
sob1'e penhm'es são obrigados a enll'egar,
para serem examinados, os livros, docu
mentos e valores, a prestar informações, e a
franquear tudo oque [ôr necessario para sua
fiscalisaç,ão: Decr.n. 2692 de 1860, art. 8°.

- Os prepostos de casas de commercio,
ainda que nao lenbam nomeação escripta o
lnscripta nos tribunaes, podem demandar
os seus salarios no juizo commercial, o que
não é protecção no sentido d9 art. 15 de
Reg. n. 737, visto a jurisdicçao neste caso
nascer do acto e da pessoa do preposto,
cit. Reg" art. 10, porque a causa, segundo
este art. 74, deriva de obrigações sujeitas
ao codigo, e são agentes auxiliares do com·
mercio, e, corno tnes, commerciantes em
relação ás operações que na sua qualidade
lhe respeitam, al'ls. 1 e 35; Ass. n. 7 de
6 de Julbo de 1857.

Vide Rev, n. 7432 de 21 de Julho de
1869 e Acc. 1'e1Jisor da Rei. da CÔrte de 6 de
Dezembro do mesmo anno:- l1W-iSP1',
Comm, pags. 14 e 35i.
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Art. 75. Os preponentes são responsaveis pelos actos dos feitores,
guarda-livros, caixeiros e outros quaesquer prepostos, praticados dentro
das suas casas de commercio, que fôrem relativos ao giro commercial
das mesmas casas ainda que se achem autorisados por escripto.·"'" .

- Caixeiro sem nomeação inscripta e
transcripta no registro do commercio tem
acção summaria: Acc. da ReI. de Porto
Alegre n. 840 de 22 de Junho de 1883.-Fui
voto vencido.

- Cedendo a terceiro seus salarios venci
dos, transmitle tambem o direito deaccio
Dar o devedor no fOro commeroial: Aco.
da ReI. da CÔrte de 22 de Fevereiro de 1851.
-J1l1íiSP1·. dos Tribs.-Mafra-t. 1°,pag.46.

- Tratando·se da re ponsabilidade àe um
caixeiro que não está habilitado nos termos
do art. 74, é competente o fôro commercial,
segundo o disposto no art. U doReg. n. 737:
Acc. da Rel.da CÔrte n.5912 de 27 de Março de
18J5. - JU1'isP7·. dos Tribs. Mafra - t. 1",
pago 43.
A~ção.-Que tem relativa ao ajuste,

despedida e pagamento de salarios, é StL1n
'IIlo1'ia: Reg. n. 737, art. 236§§.2oe 3°.

- Com privilegio sobre todo acti vo, salvo
h.ypo.lheca devidamente inscripta e anterior
a emissão ou sem garantia de pagamentl) do
preço do immoveJ adquirido depois da fal
lenciasão credores os de salarios, ou solda·
das de feitores, caixeiros, agentes e domes
ticos do fali ido, vencidos no anno immedia
lamente anteriorá data da d claração da fal
lencia tenham ou não,os titulo de nomeação
registrados: Decr, n. 917 de 1890, art. 70 b.

- Agente de companbia de vapol'es que
compra em interesse e vantagem desta, não
se constitue devedor pessoal: Revs. n. 4405
de 3 de Janeiro de 1851, e n. 4617 de Se
tembro de 1854. e Ácc. 1'euiso7' da ReI. de
Pernambuco de 12 de Dezembro de 1855.
JWl'isp7'. Com1n. pago 11.

- Agente de companllia é pessoa com
petente para pagar o que seu antece sol'
comprou em benefioio desta: Rev. n.4584
de 3 de Agosto de 1852, e Acc. 1'evisoT da
ReI. de Pernambuco de 22 de Abril de 1853.
-Ju7'isp7'. Co'llm., paU'. 3.

- Os caixeiros das casas commp.rciaes
nacionaes ou estrangeiras. cujos donos se
achem matriculados em algum do Tri
bunaes do Commercio, poderão ser dispen
sados do sen'Íço aotivo da guarda nacional
(art. 15 !:i 50 da Lei n. 602 de 1850; Decr.
n. 722 era mesmo anno, arts. 25 § 50, 27 e
2~), observando-se para a concessão das
dispensas pelo conselho de qualificação ou
de revista as seguintes regras: .

Que ~ caixeiro ou guarda-livros só é re
conhecido como tal se tiver recebido e feito

inscrever em algum dos Ti-ibunae de Com
mercio sua nomeação por escripto de seu
patrão ou preponente, eque será dispensado
-um-caixeiro da casa de commercio que
tiver ou se pre umir ter capital até 20:0008,
-dous-da que tiver mais de 20 até60:000S,
-tres-da que tiver capital maior de
60:000 , sendo mister o duplo nas cidades
do Rio de Janeiro Babia, Pernambuco e
Maranbão; que p6de ser de ignado o que
deva er de preferencia dispensado, quando
o não possam ser todos, .competindo esk'l
desij:tnaçiio ao dono da casa, socio ou ge
rente, seeUa pertencer a uma sociedade,
preferindo o mais velbo em falta da sobre
dita designação.

- Os guarda-livros, para o fim de serem
dispensados, serão considerados como cai
xeiros : Decr. cit., art. 29.

- O Alv. de 2l de Fevereiro de 1764
§ 2i, dispensava do recrutamento os cai·
xeiros e feitores dos commerciantes que,
em excesso e sem dólo, viviam com elles

e o ajudavam em seus negocio.
- A nova lei do recrutamento, n. 2556

de 1874,art.l°§3°, n.6,di pensa do serviço
em tempo de paz, se a di pen a não pre
judicar o contlO~ente que a parochia tiver
de dar no re pec~ivo anno, um caixeiro de
cada casa de commercio que tiver ou se
presumir que tem 10:000$ ou mais: no seu
Re". n. 5881 de 1875, art. 5° § 6°, repete-se
e a i ençào condicional em tempo de paz.

- E tá ab(llido o recrutamento militar
forçado: Consto da Republica, art. 87 § 3°.

- As Camaras Municipaes não têm facul
dade para fixar o numero de caixeiros de
e t'lbelecirnentos industriaes ou commer·
ciaes: Av. n. 572 de 1866.

- Não ha incompatibilidade entre as
funcç6esde interprete e as de despachantes
gt:raes e caixeiros destes' Av. n. 528 de
1877.

Nota 127
Arts. 145 e 181 j Ass. n. 7 de 6 de Julho

de 1857 j Decr. n. 858, art. a.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.

Porto 249 j Resp. 386; Mex. 315 e 316; !tal.
369 a 371j Arg, 138 j Dr. 143 j etlil. 328.

Nota.-Nas questões respectivas a estabe·
lecimentos commerciaes ou fabricas admi
nistradas por feitores ou prepostos poderão
ser chamados ã conciliaçao pelos actos que
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Quando, porém, taes actos fôrem praticados fora das referidas
casas, só obrigarão aos preponentes, achando-se os referidos agentes
autorisados pela fórma determinada no art. 74.

Art. 76. Sempre que algum commerciante encarregar a um feitor,
caixeiro ou outro qualquer preposto do recebimento oe fazendas com-

o pradas, ou que por qualquer outro titulo devam entrar em seu poder,
e o feitor, caixeiro on preposto, as receber sem objecção ou protesto,
a entrega será tida por bôa, sem ser admittida ao preponente reclamação
alguma i salvo as que podem ter logar nos casos prevenidos nos arts. 211,
616 e 618. U8

Art. 77. Os assentos lançados nos livros de qualquer casa de com·
mercio por gualda-livros ou caixeiros encarregados da escripturação
e contabilidade, produzirão os mesmos effeitos como se fôsscm escrip
turados pelos proprios preponentes...,...

Art. 78. Os l:tgentes de commercio sobreditos são responsaveis
aos preponentes por todo e qualquer damno que lhes causarem por
malversação, negligencia culpavel, ou falta de exacta e fiel execução
das suas ordens e instrucções, competindo até contra elies, acção
criminal no caso de malversação. 1.30

Art. 79. Os accidentes imprevistos e inculpados, que impedirem
aos prepostos o exetcicio de suas funcções, não interrompE:rão o venci
mento do seu salario, comtanto que a inhabilitação não exceda a tre
mezes continuos ...31

Nota 128

Nota 129

Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
Porto 260; Resp. 295; Mex.3<!4; Al'g. j[IJj
01'.154; Coil. ilJ.7.-Cod. Nap. 138!; CiI'.
Holl. 1463.

Nota 131
Art. 75; Reg. n. 'i'a7; al't. 14 §.2o : As ,

n. 7 de Julho de 1857. Decr. n. 5P6 cit.,
art. 37. l°.

ConcOl'dancia.-Cods. Comm . art .:
Porto 2ü5, Arg. ]55; 01'. 156.

Al't.10,n.4.
COuc.'ol'dancia. -CoeIs. C;om ms. UTtS,:

Port. 38; Resp. 35; Mex. 48; AlI. 35; Arg.
152; 01'. 15;); Cbi!. 34.7; BO?Dl. 50.

Nota 130
Art. 162. Nota 128.
Concol'dancia.-Gods. Com mS.arts.:

Hesp. 297; Mex.227; Arg. 154; 01'.155.

como taes ti verem praticado : Reg. n. ~a7 da llel. de S. Paulo n. 1719 de 14 de ~tarço
arL. 29. de l890.-Di?·. vol. 53 pag. 250.

Queslão.-O dono de 'tlima casa co/n·
mercial que incunnbi?' a mn caixei?'o a
comp?'a 01t venda dos generos de seu com·
me?'ciu, lendo·o despedido sem pa?·ticipa
cão ao commenio em geral, nem annlllTlr
ciado, é ?'espollsavel pelo q?le o n~esmo
ca'IXet?·o comp1'CW' pos/,eno?'mente a sa
/lida, não provando sciencia neste (acto,
sel/, vendedor? _

O Acc. n. 5649 da ReI. da Côrte, de 4 de
Agosto de 1855, decidio pela affirmatil'a.
Mafra, J1M·ispr. dos Trib. t. 1', pag, 2JJ.

- Idem: ReI'. n. 440fl de 3 de Junho de
1851; Rey. n. 458'1 de 3 de Agosto de 11352 e
Acc. ?'evisO?' de 22 de AbrIl de 1853; ReI'.
n. 4.617 de 12 de Setembro de 1854 e Acc.
"evisO?' da llel. de Pernambuco de 12 de
Dezembro de 1855-JorM·isp?·. Comm., p~g.
10 a 12.

- O furto, ainda mesmo provado, prati
cado por empregado ou Caixeiro do ven
dedor não péde. ser por e te invocado como
caso fortuito ou força maior para desobri
gai-os da en trega da cousa posta á dispo
sição do comprador, pago o preço ou feito
o pagamento do preço correspondente. Acc.
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Art. 80. Se no serviço do preponente acontecer aos prepo tos
algum damno extraordinario, opreponente será obrigado a indemnisal-o,
a juizo de arbitradores. >32

Art. 81. N.ão se achando accordado o pràzo do ajuste celebrado
entre o preponente e os seus prepostos, qualquer dos contrahentes
poderá dá-lo por acabado, avisando ao outro da sua resolução com um
mez de antecipação.

Os agentes despedidos terão direito ao salario correspondente a
esse mez ; mas o preponente nã.o será obrigado a conservaI-os no seu
serviço. >33

Art. 82. Havendo um termo estipulado, nenhuma das partes
poderá desligar- e da convenção arbitrariamente; sob pena de ser
obrigada a indemnisar a outra do prejuizos que por este facto lhe
resultem, a juizo de arbitradores. t:<q

Art. 83. Julgar-se-ha arbitraria a inobservancia da convenção
por parte dos prepostos, sempre que se não fundar em injuria feita
pelo preponente á seguridade, honra ou interesses seus ou de ua
família. '3:>

Art. 84. Com respeito aos preponentes, serão causa!' sufficientes
pa,ra despedir os prepostos, sem embargo de ajuste por tempo certo:

""-1. As cau as referida no artigo precedente;
II. Incapacidade para desempenhar os deveres e obrigações a

que se sujeitaram;
III. Todo o acto de fraude ou abu o de confiança;
IV. .r :egociação por conta propria ou alheia, sem permissão do

preponente. 136 .

Nota i32
Ass. eit. n. 'i; Heg. n. 737, at·l. 189.
CODcOl'dancia.-Cod . COOlm .arl .:

l'orl. 265; Ee p. 298; Mex. 326; Atg. 1f!6;
01'. 157.

• ·Nota1.33
Cil. Ass. n. 7.
COllcol·dancia.-Cods. Comms.arls.:

Port. 2ü3; Hesp.302; Mex. 328; AlI. 57;
Ar~. 157; 01'. 158; Chil. 335.

Nota.-Confes ada a pre~tação de serviços
c ;l, falla de ajil te previo, outra não pMe
ser a. decisão que a. cOll1demnacão do reo
no pa~al·,. como berdeiro,o que nu execuç,âo
se. llc[uldar, carrespoodente á salari de
caixeIro: Acc. da ReI. da Corte de 7 rle
~Ial'ço le l876.-.Re'v. (Espozel)de~lal'IiO de
1876, pago 57-Rev. cit. de Selembro do
mesmo anno, pago 189.

5

Nota i34
Beg. n. 737, art. 1 9.
Concordancia.-Cod . Comms.al'lS.:

Porto 26-1; He p. 299' Mex.32 . AlI. 61 e 65;
Arg. 158; UI'. 159; Chi!. 332 e 335.

Nota.-Ao mandatario que por [acto
proprio, dcmilte de si o mandato. nitO é
deVida. indell1nisação: ACC. da ReI. da Cortl'
de :18 de Novembro de 18 7 e 8 de JunllO de
1 8, Rev. n. 10908 de 3 de Outubro de
1888 e Acc. "eviS07' de 19 de ~[arço de 18 9.
-D(,.. vol. 48, pago 239; vo1. 4\), pago 259.

Nota i35
Concol'tJancia.- Cod .Comms. arl .:

Porto 261; lIesp. 300, Mex. 220' Ali. 6-l e 65;
Arg. 159; 01'. 160; Chi!. 333.

Nota i36
Concol'dancia.-Cods. Comms. arls.:

P rt. f1esp. 301 e 65; ~lex. 330; ltal. 372;
AlI. Al'g. 168; 63; 264.;01'.161; Chil. 331.

CODJBO COMMER IAL
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Art. 85. Os prepostos não podem delegar em outrem, sem auto
risação por escripto dos prepouentes quaesquer ordens ou encargos
que delles tenham recebido; sob pena de responderem directamente
pelos actos àos substitutos e pelas obrigações por elles contra·
hidas." 3 -:t

Art. 86. São applicave1s aos feitores as disposições do Tit. VI
DO MANDATO MERCANTIL, arts. 145, 148, 150, 151, 160, 161 e 162.

CAPITULO V

Dos t1-apicheü'os e admin'istmelores de armazens ele deposito

Art. 87. Os trapicheiros e os administradores de armazeus de
deposito são obriga.dos a assignar no Tribunal do Commercio, ou pe·
rante o juiz de direito do commercio nos Jogares distantes da resi·
deneia do mesmo tribunal, termo de fieis depositarios dos generos que
receberem, e á vista delle se lhes passará titulo competente, que será
lançado no registro do commercio ...38

Emquanto não tiverem preenchido esta formalidade, não terão
direito para haver das partes aluguel algum por generos que
receterem, nem poderão valer-se das di posições deste Codigo na parte

Nota i37
Concol.'dancia.-Cods. Comms. arls.:

l)ort. 253; He p. 296; !Vrex. 331; AIJ. 53;
Arg. 161; Oro 1(;2; Chi!. 330.

Nota.-O mandatario não póde suorogar,
se o mandato não contém clausula expressa
que aulorise a delegação. Art. 146.

Nota i38
Jrts.l0 n. 2, 35 n. 4; RelJ • n. 'i37 arts.

22 e 280; Reg. n. 738, arts. 1 n. 1. 51 n. :2,
'58 n.l; Reg.n.1597, arts 6' SI 1',8' § 4'e
12 § 7'; Decr. n. 2662 ele 1875, n.rt. l' ~ 1';
Decr. n. 6384 de 1876, art. 6'; Decr. n. 596
cit., art. 14.

Nota.- O trapicheiros são sujeitos ao
imposto sobre industrias.e profissões: .

- LUo de Janeiro (cidade)...... 600$000
e mais 5 "/0 \'alor ]ocativo do predio em

que exercitam a profissão:
Decr. n. 9870 de 1888, Tab . B e D.
- Pagam seus titulos de sctlo ... 143$000:

I)ecr. n. 1261 de 1893, Tab. B n. 6.

-De emot1Llnentos na Junta Commer·
cial e assignatura. ao Presidente... 10 000
ao Secretario, omcio... 16000: Decr. n. 596
cit., Tab.§1,§ l'e2'.

- A matricula elos lrapicbeiros e admi·
nistradores de armazens de deposito é da
competepcia da Junta Commercial: Reg.
n.738, art. 18n. 1; Av. de 26 de Feve·
reiro de 1851; Decr. n. 1597 al'ts 4',6' e
7' § 1'; Decr. n. 2662 de 1875,. art. l' § I';
Decr. n. 638J de 1876, arts. 9 e 15 2 j Decr,
n. '\96 cit., art. 12 § I' :

-Pagam pelos termos de fieis deposllarios
que a signam ante a Junta Commercial
3099 por linha: Decr. n. J261 cit., Tab.
J3 5' ns. 22 e 23.

- Compele-lhes acção summaria para
embolo de suas commi sões: Reg. n. 73i
art. 263 § 5.
. - A' vista ela doutrina. deste ar1. (8'1),
não póde o Tribunal do Commercio syn·
elicar da moralidade e capacidade dos admi·
nistradores de lrapiches e armazens de
deposito para dar-lhes ou negar-Ibes a
patente ~ enão ão, pois, obrigados a solicilar
litulos aos Tribunaes de Commercio; ÂV.
n.4Q7de1857.

Vide Not. 69.
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em que são favoraveis aos trapiche1ros e aos administradores de
armazens de deposito .•39

Art. 88. Os trapicheiros e administradores de armazens de
deposito são obrigados:

I. A ter um livro authenticado com as formalidades exigidas no
art. 13, e escriptlU'ado sem espaços em branco, entrelinhas, raspaduras,
borradnras e emendas;

II. A lançar no mesmo livro, numeradamente e pela ordem chrono
logica de dia, mez e anno, todos os effeitos que receberem; especificando
com toda a clareza e individuação as qualidades e quantidades dos
mesmos effeitôs, e os nomes das pes oas que os remetterem e a quem,
com as marcas e numeros que tiverem, annotando competentemente a
sua sahida; .40

III. A passar recibos competentes, declarando nelle as quali
dades, quantidade J numeras e marcas; fazendo pesar, medir ou contar,
no acto do recebimento, aquelles generos que forem susceptiveis de
ser pesado, medido ou contados; .4.

IV. A ter em boa guarda os generos que receberem, e a vigiar e
cuidar Que se não deteriorem. nem se vasem, endo liquidas; fazendo

Nota i39
Quando faltam ao di po to na primeira

parle d ste artigo, incorrem na pena desta
segunda parle, cumprindo que, quando
lIào alisfaçalll áquella di posição no lempo
marcado, a autoridade 11 cal a im o faça
constar.á compelenle autoridade commer
elal: Av. n. 346 de 1858.

Nota UO
Arts. 10 ns. 1 e 3, 13 e 14; Reg. n. 738,

arL. 18 TI. I, 31 n. 5 50 ns. 6 e 95: Decr.
n.1597,art. 9°e12§2°j Decr.n.2662 de
1875, art. 1° 1" ; Decr. n. 6381 de IS76,
arts. 9° e 15, 2°; Decr. n. 596 cit., art. 12
§ 5° n. 1.

Concorl1ancia.-Cods. Com ms. arts.:
Ar~.123; 01'.124. .
. NoÚJ,. - Os livros de que trata o art. 13

Clt., não dispensam o exigido pelos regu
lamentos das alfandegas e con ulados para
:t escripluração dos trapiches alfande~ados:
Av. n. 167 de 1855.

- Seus livros pagam e de rub1'ica (selle·)
44 réis.

- Decr. n. 12M de 1893, Tub. B. § 2°,
n. 10.....

- Termos de encerramento e aberlura
(e.molumenlos) <J 300.

- Decr. n. 1264 ci,t., Tab. B, § 5° n. 34.

- De emolumento na Junta Commer
cial.
Ao Presidente-distribuição....... 2· 000
Ao secretario-de cada assignatura

no termos dos livros sUjeitos a
rubrica , . . . . . . . . . . . . 500

Ao Presidenle e deputados, reparli
damente pela rulH'lca de cad;~
folha.......... '050
-Decr. n. 596 cit., Tab. § § 1° e 2°.

Nota Ui
Arls. 94 e 97.
Concol'tlancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 1.2-1; 01'. 124.
-O Cod. Hal., arts.461 e seg., compe·

nelrou- e da vanlagem da cir 'nlaçào tios
elT ilos repre entado pelas merc:uJorias
d po iluda nos armazens gemes e d ler·
minon o direilos e obrigaçõe rc pectiv: .
-A emi ào de wa1'1'an/s nominativo

ou ao portador, FI'. , Lei de 28 de Mai de
1858, art. 1° j Lei 31 de Ago lo de 1870.
art. 1°· Hesp. 93; P01't. 94-

Nota. -Os recibos ou cantela de generos
recolhidos a trapicbes com valor declarado
pagam sello proporcional: Decr. n. U6!
cit., Tab. A § 1° n. 20.

- Con ideram-sedividas liquidas e cerlas
os r cibos dos I..mpicbeiro : Decr. n. 91..7
de 1890, (art. 2 e). Vide Not. 889.
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para esse fim, por conta de quem pertencer, as mesmas diligenCIas e
despezas que fariam se seus proprios fossem ; ~4.1 a

V. A mostrar aos compradores, por ordem dos donos, as tazendas
e generos arrecadados ; ~4.t b

VI. A responder por todos os ri cos do acto da carga e descarga
dos generos que receberem. t,.. "

Art. 89. Os administradore dos trapkhes alfandegados remeto
terão, até ao dia 15 dos mezes de Janeiro e Julho ele cada anno, ao
Tribunal do Oommercio respectivo, um balauço em resumo de todos
os generos que no semestre autecedente tive'rem entrado e sahido dos
seus trapiches ou armazens, e dos que nelles ficarem existindo: cada
vez que forem omissos no cumprimento desta obrigação, serão mul
tados pelo mesmo tribunal na quantia de 100 a 200~000 ~·l" I

Nota ui a
CODcordancia.-Cods. Comms. arls.:

Arg. 124; 01'. 124.

Nota 1.41. b
Concordancia.-Cods. Comm .art .:

Al'g, U3; Or. 12~.

Nota' 1.41. C

CODcordancia. -Cods. Comms. ar I.
Arg. 123; 01'. 123.

Nota 1.42
Art. 10, n. 4; Av. de 26 de Fevereiro de

1851; Decr. n. 862 de 1851; Decr. n. 596
cit., art, 12 • 17.

- Fóram isenl.os do sello os livros aos
lrapiclles alfandegados,.como fiscaes e sua
rubrica, nunJCracào e escripturação, na
conformidade dos regulamentos fiscaes e
ncm eram pagos pela mesmã. razão: Av. n.
139 de 1850.

- Np exercicio aas altribuições aos arts.
89 e 90 do Cad. Comm. dcve aJunta Com
mercial proceder dt.) lJarmonia com as re·
parlicõc de Fazenda, sob cuja immediata
lIlspecção servem os trapicbeiros e adm i
nistradores de armazens aLfandegados:
Av. n. 65 de 1888.

- Haverá entrepostos nos seglllllles
portos: Rio de Janeiro, Ballia, Pel'Dam
buco, MaranllãolPaJ'á, Manáos e Rio Grande
do Sul; Conso . art. 212.

- Os entrepostos são PUIJIlCOS ou par
ticulare : esles são armazens ou trapicbes
e tab~lecidos .-com licença e approvacão
do Minislro da Fazenda, admlJlÍstrados,

manLidos e custeado pur conta de parli
culares, - ou de associa 'oes, ob a fiscali
sação do ln pector da re pecti va AIfan
decra e applicados ao m smo fim que os
entrepostos publicas: Cansai ,aTt.213 §2°.

- Aconcessão dos entrepostos parti
culare é meramente pessoal,não podendo
er tran ferida sem :wtorisação do Mini tro

da Fazenda; e ce ará no. casos da au eu~

cia, fuga, fallencia, pronuncia por crime
contra a propri dade, e por qualquer. faclo
ou accidente, em virtude do q~lal o con
ce ionario fique por direito privado da
adJDinislração de sua pes oa e ben, ou
por deliberação do Governo: CansaI.
art. 219.

_.- A' concessão deve preceder os requi.
sitos enumerados no art. 220 da cito CansaI.

- Na cUl'la de conce são se ob ervará o
di posto no art. 22t da Consolo

- O donos ou possuidores de edificios,
lrapiches ou armazens, ;linda que tenbum
obLido concessão de alfandecramento, e
pretenderem de Linal-o a entrepo los, de
verão requerer a conce 'são nos termos
dos arts. 219 e segs., cito : Consolo art. 2n..

- Aescolha de lodo o pe soai dos en
trepostos pnrticulares, inclusÍl'e do admi
nistrador, quando este não/ôr o propl'io
concessionaria, fica dependenle da ap
provação de imposlo daalfandega: Consol,
Ut·L. 226. .

- Oque pode ser depositado nos entre
postos parliCltlares: Consolo arls. 232
e segs.

- Oln pector da Alfanaega [Jooeconceaer
tl'ansferencia-de deposito de um para
outros entreposto p~rtil;lllal'es; Cansai.,
art. 936.

- O dono ou po suídor ao entrepostO
particular presume·se de pleno dil·eito.em
relação a Alfandega, ser proprletario das



CODIGO CO:M.MERCIAL 69

Al't. 90. Os Tribunaes do Commercio poderão officialmente mandar
inspeccionar os livros dos trapicheiros e os trapiches, para certifica
rem-se da exactidão dos ditos balanços, sempre que o julgarem conve
niente. Se pela. inspecção e exame e acbar que os balanços são
menos exactos, presumir-se-ha que houve extravio de direitos j e ao
trapicheiro cujo fôr o balanço, se imporá a multa. no valor do duplo do
valor dos direitos que dherão pagar os gelleros que se presumirem
extraviados j applicando-se metade do seu producto á. Fazenda Nacio
nal, e a outra metade ao cofre do Tribunal do Commercio. 143

podel'à ser dada cm quaesquer portos al
faflde~ados ou habilitados, em que houver
Alfanuega Olt mesa de rendas, e nas e 
taçõe' das e tradas de ferro, na fórma do
art . 219 á 2\1l.

Paragrapbo unico. Os traplcbes que se aes
tinarem a depo ito de generos nacionae
livres de direito ,ou estrangeiros já despa·
chado para con umo,n:lonece itam de ti
tulo pa sacio pelo Tbe ouro, nem de licença
da autoJ'idade fiscaes: Consol., art. 268.

Todas a disposições relativasaoregimen
dos entrepo lo particulares, e mercadol'las
nelle depositado ,ficamemgeralexten il'as
aos trapich s e depositas aLfandegados ex
clu ivameute de tinado para mercadoria
estrangeiras que não tenham pago direito
de con ltmo: Cansai., ar!. 269.

- Illstauta-secont,.a o trapicheiro, dono
ou administrador de armazem o proce soo

- O meio de obrigar os trapiche.iro a
terem a e cripluração exigitla pelo Cad.
Comm. éa multa e o proce so do Decr. n.
862 ue 1851 : AV. n. 287 de 1867.

- O proc o é da competencia da Junla
Commerclal e e tá regulado pelos arls. 35 e
eg ., do Dec n. 596 cil.

- A concessão de entrepo to partiClllar
e de trapiclle alfandegado paga de sello
37 100: Dec. n. 126! ai!., 'rah. !l. § 70 n. 11.

Nota 143
Arts.l0 ns. 4. e 17; Reg. n. 737, art. 357 ;

Reg. n.738, arl .18 n. 8, e 51 n. 3; A.V. de
26 de Fevcreiro de ]851; Decr. cit. n.862,
art .1, 6,7 elO; Reg. n.1597, art .8° §.J.0

,

12 §7°, e 13; Ale. cito n.4.27~e 1857; Ay.
n. 65 de 1888 ; Decr. n. 596 Clt., arts. H
§ 17 e :n.

- Nola.-Esta (mpo i~ão oe multa e
inspecção não se del'e entender a respeit.o
de tTapiches não al(andegctdo : é isto do
concluir da dependencia de te artigo do
antecedente; do.Decr. n. 738. art. 18 n. 8,
conferindo ao Trilmnae do Commercio a
altribuição .de inepeccionar os trapicbes
a.lfandegados, seu livros, e impôr multas j

mercadorias para ludo que diz re peito ao
entreposto, direitos. multas e dp~lJezas.
emquanlo as mercadorias não salliI'cl1i do
eutreposto. _:~

Are ponsabilidade do referido dono ou
pos llidor, em relação ao dono ou con i
gnatario das mercadorias reglllar- e-l1a
pelas disposições do cap. 50, til. ao ; parte
l- do Cad. do Comm: Consol., art. 217.

- Nos caso de damllo ou extravio
verilicado e reconbccido nos terlllos do
arl . :.173 á 275: Cansai., art. 248.

- Quanto aos balanço : Consol., art
o seg .'

- Si pelo resultado dos balanços o eri
Jlcarem diUerença, serào ae falta im
mediatamente liquidadas nos enlrepo lo
particu[aTes, nos lermo. já cilada no ar!.
247 supra: a relipeilo dos dam nos na
IIJeSlna conformidade: Consol., ar!. 260,
11s.2e'1.} .

- As que tões sobre dominio das mer
cadorias [o la compelencia do TrilJun3p.
e por sua deci ües se regulará a arlmi·
nlstração da Alfandega, no seu dilspacbo,

}ntrega ou sabida: COllsol., arl. 263.
- Os admini tradores dos enu'qposto

pa~·lic.ul.ares sao obrigado~ a remeI ler em
IlnnclplO de cada mez Ullla de010n tração
dos volume ,ou mercadoria enu'adas e
sahidlls durante o mez antec~dente,acom
panhada de uma relação dos queexistiren.\,
sob pena de 111ulta de 100S até 1:000$, e
na reiucidencia. de suspensão da adminis
tração ou do entrepo to : Cansai. ,art. 267.

- Nosenlrepostos particulares,armazens
e trapiches ~lfandegado haver!l, á Cll la
~os seus admini tradores, o numero suf
fJClente de balança. , (:lCSO e medida, bem
como de instrumentos areometricos e

. stereo~otricos para os trabalbos de con
ferenCia edespacho, sendo aquelles aferidos
pe[o. ~oDlpetento em pregacIo da camarà
municipal, na fórma das disposições con
cernentes a.este ramo de servico: Consol.,
ar!. 271. ~

- A autonsação para abertura de ar
mazens, trapiches e depositas alfandegados

/
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Art. 91. Os trapicheiros e os admimstradores de armazens de
deposito são responsaveis ás partes pela prompta e fiel entrega de
todos os efi'eitos que tiverem recebido, constantes de seus recibos;
pena de serem presos sempre que não a efi'ectuarem dentro de 24horas
d~pois que judicialmente fôrem requeridos. 144

Ârt. 92. E' licito, tanto ao vendedor como ao comprador de
generos existentes nos trapiches ou armazens de deposito, exigir dos
trapicheiros ou administradores que repesem e contem os mesmos efi'eito
no acto da sahida, sem que sejam obrigados a pagar qnantia alguma a
titulo de despeza de repeso ou contagem.

Todas as despezas que se fizerem a titulo de safamellto, serão por
conta dos mesmos trapicheiros ou administradores. 144 "-

Art. 93. Os trapicheiros e os administradores de armazens de
deposito respondem pelos furtos acontecidos dentro dos seus trapiches
ou armazens; salvo sendo commettidos por força maior, a qual deverá
provar-se, com citação dos interessados ou dos seus consignatarios,
logo depois do acontecimento. 14,.

do art. l° do Decr. n. 862 de 1851, e do al't.
8° § 4° do Decl'. n. 1597, e Decr. U. 2647 C1t"
art. 126 §4°-que empre fa~em menção de
trapicbes alfandegados.

-T. de Freitas, COlnmem., pago 497, di 
corda desta doutrina: entretanto a man
tenbo, pois parece que nada tem que vêl'
a inspecção fiscal com esses tmpicbes que
não são depositos de mercadorias im
portadas com destino a p01·tO ou territo rio
estrangeiro.

O art. 282 § uno do Decr. n. 2647 cit., a
que se refere o Av. n. 275 de 1864, é prova
do nosso asserto, pOis que muitos trapiches
ex.istem qne não e tão nas condições pre
vistas peto art. 282 § 1m.

- Ainda o art. 12 17 do Decl'. n, 596
Clt.-Inspeccional' os trapicbes alfandega
dos e os seus livros, e impOr multa aos
aclmini tradores dos mesmos trapicbes,
nos termos dos arts. 89 e 90 do Cod.
Comm.

Nota 144
Arts. 87, 96, 98, 2R1 e 284 Reg. n. 737

art.280. '
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Ar~. 124; 01'. 125.
Questão.-A acção de deposito p01'

genel'os 1'ecolhidos em Q/I'mazens de depo
sito,no caso de 'I1Hbdan,Ça na adminis tl'açâo
ent'l'e o de,posito e acçao,cont1'a quem com
pete, emvtsta dos a1'ts. 91, 98 e281 do Cod.
do Comm. e arts. 268e 280 do Reg. n. 737 ?

- Compete contra o .ex-adminisw·ad01'
qlbe 1'ecebeu os genel'os e passolb os

l'ecibos ? Compete contm o administmdor
actual?

- Em conferencia de l° de Outubro de
1857, por unanimidade, decidio o Institulo
dos Advogados quecompete contra o ad
ministrador actual- Rev. dos Tl'ibs. de 15
de Outubro do mesmo anno.

Considero - sómente esta acção é com
petente contra o delJositario e não con
tra seus hel'deiros e Sllccessores para res,
tituição e entrega do deposito, segundo o
disposto no art. 268 do nego n. 737.

- A responsabtlidade dos trapicbes ai·
fandegados com relaçào á Alfandega é re·
gnlada e julgada admini trativamente, em·
relação ao dono ou con ignatario das mel'
cadorias é regulada pelos art . 87 e segs. do
Cod. Comm., perante o Juizo Commercial:
Decis. de Agg. n. 6850 dc12 de Abril de 1889.

- Contm: Acc. de 12 de Olltnbl'o de
1888-D'i1·. voI. 5~ pago 54.5.

- Aquelladecisiío tenl10-a comoacel'tada.
- T. de Freitas, Add. ao Cod., (art._9ll

entende que nem contra os act!~aes admi
l1íst1'adol'es-nem contra os qlbtJ-.O (m'a'l11r
cabe a acçào de rteposito.

Em vez de acção de deposito deve ser
intentada acção ordinaria.

Nota 144 a
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Ál'g. 125; ar. 126.

Nota. 145
Art. 96.
Concol'dancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg, 1<16; 01'. 127.
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Art. 94. São igualmente responsaveis as partes pelas malversa
ções e omissões de seus feitores, caixeiros ou outros quaesquer agentes
e bem assim pelos prejuizos que lhes resultarem da sua falta de dili
gencia no cumprimento do que dispõe o art. 88, n. 4. t4G

Art. 95. Em todos os casos em que fôrem obrigados a pagar as
partes a falta de efi'eitos ou outros quaesquer prejuizos, a avaliação
será feita por arbitradores. t4'7

Art. 96. Os trapicheiros e os admInIstradores de armazens de
dep,osito têm direito de exigir o aluguel que fôr estipulado ou admit
tido por uso ou falta de estipulação, podendo não dar sahida aos efi'eitos
emquanto não fôrem pagos; porém, se houver logar a alguma reclamação
contra elles, (arts. 93 e 94), só terào direito a requerer o deposito do
aluguel. H8

--------------------
Nota 1.46

Art. 96.
Concordancla.-Cods. Comms.arts.:

Arg. 127 ; 01'. 128.

Nota 1.47
Reg. n. 727, art. 189.
CQJlcordancia.-Cods. Comms. arls.:

Arg. li8; 01'. 129.

Nota 1.48
Arts. 88e90; Av. n.l02 de 1810.
Concordancia. - Cods. Comms.

arts.. Arg. 129; 01'. 130.
Nota.-Manda Sua ~[agestade o Impera

dor, pela secretaria de estado dos nego
"ias da ju liça, declarar ao Tribunal do
Commel'cio da provincia da Babia, em
re posta ao eu omcio de 16 de Janeiro do
annocorrente, que oal·1. 96 do Cad. Comm.
reconheceu nas tmpicheil'o e admini tra
dores de al'mazens de deposito o direito
de exil!Íf o aluguel que fôr e ti pulado, e
s6 na falta de e tipulação manda recol'rel'
ao admillido 'por uso. Edeclara portanto.
que os traplcheil'o têm, como outro'
qua~squel' propl'ietarios, a facultlade de
pedir o ali'lguel que mais lbes convier,
uma vez que o façam de modo que o dono
dos generos, recolbendo-os ao trapiclle,
t~nlla conbecimento desse pedido, e m;t·
nlfeste, por consequencia, baver-se ull·
metlido ao preço estipulado. ómente a
r~spetto dos trapiolles alfandegados, a es
tipulação do preço seria ilLu oria, por não
ba.ver da parte dos dono do generos o di
reito de e colber antro qualquer depo ito :
mas' contra os abu os desses trapicbeiro
o rémedio está no art. 195 do Reg, de 30

de Maio de 1836, que não admille DOS lra
piches e armazens alfandegados alteraçào
nos preços eslabelecidos sem consenti
mento do Tribunal do Tbesouro e das 'fhe
sourarias nas provincias, Nem esta dispo
sição se pMe considerar revogada pelo
art. 96 do Cad. Comm., que,admiltindo a
liherdade da e tipulaçào nos trapiches em
geral, não podia, sem absurdo, comprc
hender o alfandegados, os quaes, em tudo
o que e refere a esta qualidade, não
podem deixar de dirigir-se por principias
e peciaes. -

Quanto aos meios coercitivos de Q11ep6de
lançar mão o tribunal contra o abusos e
infracçõe , o Cad. Comm. em alguns caso.
o autorisou expres amente, como a res
peito dos lrapiclleiros se vê no 011'1. 89.
Fóra des e casos, os tribunae devem re
correr, contra os que lhes desobedec rem
no e 'ercicio de uas allribu içõe ,ao mes mo
procedimento a que reCOl'l'em todas a au
toridades, jltize e tl'ibunaes do Imp do,
em idenlicas circum tancia , salvo demai
ás partes intere adas as acções ,civeis ou
orimes que lhes competirem contra esse
infl'actore das ordens dos Lribunaes. r

Finalmente quanto ãjurisdicção dos Tri
bunaes do Comnlel'cio com relação aos tra·
piches, e para e,'ilar conllictos com a es
[ações fi caes,devem os lribunaes limitar-se
á inspecção e imposiçãode multas nos caso
~eclal'ado' nos arls. 891 e 90 do Cad., e a
pa ar o lilu los dos lrapicbeiros e admi
nistradores de arUlazens e depositas que
tiverem satisfeito ao disposto no art, 8:, e
i to independente de intervenção qualquer
das repal'lições fiscaes, que en tretnn to CUIl
tilluamaser a unicas competenlesparaa\
fandegar os que julgar convenienle. E para
que haja inteirá coherencia nas di posiçõe
re~ativas áescriptlll'ação nestadala solicito
ao Sr. lIIinistro da Fazenda a expedição de
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Art. 97. Os mesmos trapicheiros e os administradores de arma·
zens de deposito têm hypotheca tacita nos effeitos existentes nos seus
trapiches ou armazens ao tempo da quebra elo commerciante proprie.
tario dos mesmos effeitos, para serem pagos dos alugueis e despezas
feitas com a sua conservação (art. 88, n. 4), cóm preferencia a outro
qualquer credor. "-1.,,

Art. 98. As disposições elo Titulo XIV-DO DEPOSITO MERCANTIL

-são applicaveis aos trapicheiros e aos administradores de armazens
de deposito. "GO

CAPYl'ULO VI

Dos cond-nclO1'es de generos e commissarios de tmnslJol'tes

Ârt. 99. Os barqueiros, trapeiras e quaesquer outros conductores
de generos ou commissarios, que do sell transporte se encarregarem
mediante uma commissão, frete on aluguel, devem effectuar a sua
entrega fielmente no tempo e no lagar do ajuste; e empregar toda a
diligencia e meios "praticados pelas pessoas exactas no cumprimento de..
instl'Ucçõe que ba.rmonizem com o art. S
do Cod. COIllID. o Ileg. de 29 de Janeiro de
Ill39 e as ou I.ras 01'<.1 ns posteriores relativas
á escripturação l:iscal.-(Port. de26 de Fe
vereiro de 185l).

- São pl'ocessados S1LmmwI'illlmente as
a.cções pa.ra paaamelüo dos alugueis ou ]'e
lribuiçõe devi~as a tl'apicbeiros e adminis
.tl'adores de armazens de deposito: Reg.
n. 7il7, art. 236 ~ 3.·

- E' garantióo o direito de reten ão,
alvo a resolução do contrato: Decr.

n. 917 de 1890, art. 27:

Nota 149
Art. 877. ns. 1 e 9; Decr. n. 917 de 1890,

(art. 70 o. 2 a).
Concol'dancia. - Cods. Comm.

arts.: Arg.130; Oro l3l.
Nota. - O h'apicheiro matriculado tem

hypolbeca e retenção nos generos depo i
lados em seu trapiclle para cabral' seu alu
guel, mesUlo de qualquer arrematante
judicial ou extrajudicial ainda que por lei
ou regulamento fiscaes a arrematação seja
li I're de direitos e despezas para u arre
matante,. porque neste caso, fica com
direito reversivo para ir depois bal'er judi
cialou administrativamente a importancia
rio aluguel que adiantou: Doo. de Agg. do

Pre . do Trib. do Comm. da Côrle.
Rev. Jur. de 1869, pago 229.

- Hypotheca tacita: não temos outras
que as onvellcionaes e legaes: Decr.
n. 169 A de 18DO art. 2, § 8; Decr. n· 370
de iS90 art. 107.

- Contillllalll em vigor as pl'e[ereQcias
estalJelecidas pela legislação actual, tan to
a respeito dos bens mal' is, elllol'entes e
immol'eis nào Ilypolhecado., como a l' s·

[
Jeito do preço do illlllloveis não li ypo
hecallos, depois de pagas as di villas li )'PO

thccaria : Lei cil. n. 169 Â., art. 5' ~ 2'.
- Tamhem subsistem posto que sem o

nome de IJypotheca, as oiJri~ações I'eaes
que a f:wor de C'\'tos crenitos o Cad.
Comm. estabelece sobre os nal'ios e mer
cadol'l:ts: Decr. n. 370 cit., ar I. 109.

- Sào credores da [al1encia - os aue
10m direito de retenção na colÍ'a relida:
Decr. n. 917 de 1890, (art. 70 n. 2 e).

- E os que pos am invocar em seu favor
qualquer do arts. lOS, 156, 189, 537, 565 e
6iJ2 do Cad. Comm,: Decr. n. 917 cit., (arl.
70 n. 2 i).

Nota 150
ArL. 91; I~eg. 737, art. 280.
Concol·dancia.-Cods. Comms. arts

Arg. 131; Or. 132.
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seus deveres em casos semelhautes, para que os mesmos generos :'ie
não deteriotem, fazendo para esse fim, p'or conta de quem pertencer,
as despezas necessarias; e são responsaveis as partes pelas perdas e
damnos que, por malversação ou omissão sua, ou dos seus feitores,
caixeiros ou outros quaesquer agentes, resultarem. '\'i'

Àrt. 100. Tanto o carregador como o conductor devem exigir-se
mutuamente uma cautela ou recibo, por duas ou mais vias. se fôrem
pedidas, o qual deverá conter; Ui2

I. O nome do dono dos generos ou carregador, o do conductor ou
commissario de transportes, e o da pessoa a quem a fazenda é dirigida
e o logar onde deva fazer-se a entrega; Ui3

II. Designação dos elfeitos, e sua 'qualidade generica, peso ou
numeros dos volumes,' e as marcas ou outros signaes externos
destes; fli'.l

III. O frete ou aluguel do transporte; 'GG

IV. O prazo dentro do qual deve effectuar-se'a entrega: .GO

V. Tudo o mais que tiver entrado em ajuste.•G..,.

Nota 156
Concordallcia.-Cods. Comllls. arls.:

Porto 3'70; Hesp. 350; Mex. 582; !la!. 320;
AlI. 392; Beig.l02; RoU. 00; Chil. 175;
Arg. 165; Or. 165; Boum. 415; FI'. 102.

da caulela ou recibo, podendo ser a ordem
ou ao pO?·tad07· e o direito do expedidor
dispôr das mercadorias lia curso da. via
gem.

Nola 154
Concordallcia.-Cod .Comms. arls.:

Port., 370 i}lesp.350; Mex. 582; Ilal. 320 ;
AU. '192; 11 Ig. 102; Hall. DO; Cbil. 175;
Arg. 165; 01'.165: Houm. 415; FI'. 112.

Nota 155'
Conco}·dancia.-Cods.Coll1ms. arts.:

Port. '1'70; lle p. 350; Mex. 582 ; llal. 320 ;
Ali. 392; 13 Ig. 102; UoJI. 90; Chi!. 175;
Arg.16i'>; 01'. 165; Roum. 405; FI'. 102.

Nota 153
Concordancia.-Cods. Comms .arts.·

Porto 370; Hesp. 350; ~lex. 582 j HaJ. 390;
AlI. 392; Be!g. 102; Hall. 90; Cliil. 175 Nota 157
~rg. 165; 01'.165; Boum. 415; [II'. 101:
coa. Na.p. 1785; Cad. Hal. 1632. 'Concol'dancia.-Cods.Comms. al'I .:

- O Cad. ltal. tomou em con 'iderayão Porto 370; Hesp. 350; Mex. 582; rtal. 320:
~ desenvolvimento operado pelas e tradas AlI. 392; Belg. 102; Hall. 90; Cllit. 175;

e ferro e por isso determinou a forma Arg. 165; 01'. 165; Boum. 415; FI'. 102.

Nota 151
A1't • 35 n. 5, 104, 116 e 418.
Cõõcordancia.-Cods. Coro ms. arts.:

Parlo 367, 376,377 e 383; Hesp. 355 e 361;
~~ex. 590; ItaL 388, 398 e 400; Ali. 3D5;
Belg. 96 á 99; Hall. 87 á 89 e 91; Chil. 166,
IDle199;Routn. 425; Arg. 162;01'.163;
FI'. 97 a (;9 e 103. .

Nota.- Cabe aerão 1bmllw1'ia pelo
faclos que derivarem da conduccão e
lransporle ou deposito de rnercadorias:
Beg. n. 737, art. 236 . 5'; e exewt'iva aos
fretes e alllguels tle, ransporles por agua
ou por lerra: CII., arlo308 2°.

Nota 152
Art. 707; !leg. n. 137, art. 309 2'.
COllcol>dancia.-Cods. Com IllS. arl .;

Porto 309 e 370; Hesp. 350; Mex. 581 e 582
!la!. 389 e 390 ; 11 II. 391 e 392; Belg. 101 e 102
Holi. 90; Cbil. 173 e 174; Roum. 415; Arg.
165; 01'. 165; 1~:. 10] e 103.
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Art. 101. A responsabilidade do conductor ou commissario de
transportes começa a correr desde o momento em que recebe as fazendas,
e só expira depois de effectuada a entrega. .,;8

Art. 102. Durante o transporte, corre por couta do dono o risco
que as fazendas soffrerem, proveniente de vicio proprio, força maior
ou caso fortuito.

A prova de qualquer dos referidos sinistros, incumbe ao conductor
ou commissario de transportes. 2'"9

Art. 103. As perdas ou avarias acontecidas ás fazendas durante
o transporte, não provindo de algumas das causas designadas no artigo

I' precedente, correm por conta do conductor ou commissario de trans
portes. 160

Art. 104. Se, todavia, se provar que para a perda ou avarias dos
generos interveio negligencia ou culpa do conductor ou commissario
de transportes, por ter deixado de empregar as precauções e diligen
cias praticadas em cii'cumstancias identicas por pessoas diligentes
(art. 99), será este obrigado á sua indemuisação, ainda mesmo que
tenha provindo de caso fortuito, ou da propria natureza da cousa car
regada. 162

Art. 105. Em nenhum caso o conductor ou commissario de trans
portes é responsavel senão pelos effeitos que constarem da cautela
ou recibo que tiver assignado, Rem que seja admissivel ao carregador
a prova de que entregou maior quantidade dos effeitos mencionados na
cautela ou recibo, ou que entre os designados se continham outros de
maior valor. 16~

Nota 158
Ass. n. 16 de 9 de -Tulho de 1857.
Concord~lncia.-Cods. Comms.al'ls.:

Porto 383; He p. 35;}; lia!. 400; AlI. 395 e
-128; Chil. 86; Arg. 170; 01'. 167; Roum.
425; Fr. 97 e 103.

Nota i59
Coocordancia. -Cods .Comms .arts . :

Porto 383; He 'p. 301; lIfex. 590; Hal. 400;
AI1.395 j Belg.98, 100 e 103; Holl. 91 i Chi!.
184 e 207; Arg.172; 01'. 168; Roum. 425;
FI'. 98,100 e 103.

Nota 1.60
Concordancia.-Cods. COO1ms. arts.:

PorL. 383; Resp. 363 i ltal. 4.00; All. 395;

BeJg. 103; Holl. 88; Chil. L81 e 207 ; Al'g.
175; 01'. 169; Roum. 430; FI'. 98.

Nota i6i
Concordancia.-Cods. Comms. aTt.:

Porto 383; Resp. 362 i Mex. 40,1; Al!. 396;
Holl. 91; Chl1. 1&1; Arg. 176; 01'. 170;
Roum. 429; FI'. 103.

Nota i62
Concorda;ncia.-Cods. 'Bomms. arts.:

Porto 373; Hesp. <353 e 354; Mex. 583; llal
392; Ali. 391; Belg. 101; Holl. 90; Chi I.
178; Arg. 16í; 01'. 171; Roum. 4.17; FI'.
101.

Nola.-De modo que a cautela é impres
cindível, entretanto os Cods. Hesp. e POI·t.
dispoem-que na falta de guía ou na de
algnmas da condições exigidas as questões
ácerca do tran porte, serão resolvidas pelos
u os dp commercío, e na falta destes, nos
termos gemes do direito.

,
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Art. 106. Quando as avarias produzirem sámente diminuição no
valor dos generos, o conductor on commissario de transportes só será
obrigado a compôr a importancia do prejuizo. S63

Art. 107. O pagamento dos generos que o conductor ou commis
sario de transportes deixardeentregar, ea indemnisação dos prejuizos
que causar, serão liquidados por arbitradores, á vista das cautelas ou
recibos (art. 100). S64. •

.A.rt. 108. As bestas, carros, barcos, appa1'elhos e todo s os mais
instrumentos principaes e accessorios dos transportes, são hypotheca
tacita em favor do carregador, ;ara pagamento dos effeitos entregues
ao conductor ou commissario de transportes. U}ti

Art. 109. Não terá logar reclamação alguma por diminuição ou
avaria dos generos transportados, depois de se ter passadq recibo da
sua entrega sem declaração de diminuição ou avaria. SGG

Art. 110. Havendo, entre o carregador e o conductor 011 commis
sario de transportes, ajuste expresso sobre o caminho por onde deva
fazer-se o transporte, o conductor ou commissario não poderá variar
dell ; pena de responder por todas as perdas e damnos) ainda mesmo
que sejam provenientes de algumas das causas mencionadas no art.
102; salvo se o caminho ajustado estiver intransitavel, 011 offerecer
ri~cos maiores SG':I'

Art. 111. Tendo-se estipulado prazo certo para a entrega dos
generos, se o conductor ou commis ario de transport.es o exceder por
facto seu, ficará responsavel pela indemnisação dos damnos que dalú
resultarem na, baixa do preçn, e pela diminuição que o genero vier a

Nota 1.66

Nota 1.63

privilegio sohre os moveis, salvo hypo
tbeca anlerior inscripta por lel'em em seu
favor a disposição do texto. Decr. n. 917
de 1890, (art. 70 n. .2 i).

ConcOl'dancia.-Cods. Comm. arts.:
PO!·l. 383; Resp 364; Ital. 40~; AII. 3DG;
Chi!. .210; Arg. 180; Or.1'i.2; Rouro. 4.29.

Nota 1.64
ConcOl'dancia.-Coc1 . Coml11s. al't .

r~rt. 384; l:Ie ~. 363 e 37.2; Mex. 5UO; Ital.
.<l0:> e 406; AI!. 396; Cbil. 209; Al'g. 179' 01'.
17.2; Boum. 430. '

Nota 1.65
Art. 8'i7 § 9'.
Concox·dancia.-Cods. Comms. arts.:

l'ort. 392; He p. 372; Ali. ::I9ô; Chi!. IDO;
Arg.185j Oro 176; ROllUl. 431; FI'. 101.
,'Nota.- Não temos lJypolbeca tac~ta.

Not. 149; são credores da fallencia com

Arts. 110, 116 e 441 ; Reg. n. 737, art. 309
§ .20.

Concordancia.-Cods. Comms.arts.:
Port. 385; Besp. 366; Mex. 59.2; lta!. <l.l5;
AlI. 408; Hol!. 93; Chi! . .214; Arg. 183;
Or. 175; Bouro. 440; Fr. 105.

Nota.-O Reg. n. 737, art. 309 §,20 faz
referencia.. mas sem razão de ser; uma
vez que este 'recibo é di verso daquellc que
prescreve o art. 100.

Nota 1.67
Concordancia.-Cods. CQmms. arts.·

Port. 381; Hesp. 359; ~le:x.. 590j Chil. 194
e 195; Arg. 186; 01'. 177. .
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sofi'rer na quantidade se a carga fôr de liquidos, a juizo de arbitra
dores. Ul8

Art. 112. Não havendo na cautela ou recibo prazo estipulado para
a entrega dos geueros, o couductor, sendo tropeiro, tem obrigação de
os carregar na primeira viagem que fizer, e sllndo commissario de
transportes, é obrigado a expedil-os pela ordem do seu recebimento,
sem dar preferencia aos que fôrem mais modernos; pena de respOll
derem por perdas e damnos. tG9

A.rt. 113. Variando o carregador a consiguação dos e.lfeitos, o
conductor ou commissario de transportes é obrigado a cumprir a sua
ordem, recebendo-a antes de feita a entrega no logal' do destino. ~"'o

Se, porém, a variação do destino da carga exigir variação 4e
caminho, ou que o conductor ou commissario de transportes passe do
primeiro logar destinado, este tem direito a entrar em novo ajuste de
frete ou aluguel, e, não se accordando, só será obrigado a efi'ectuar a
eutrega no logar designado na cautela ou recibo .•"'.

Art, 114. O conductor ou commissario. de transportes não tem
acção para investigar o direito por que os generos pertencem ao cal'l'e
gador ou consignatario; e, logo que se lhe apresente titulo bastante
para os receber, deverá entregaI-os, sem lhe ser admittida opposição
'alguma; pena de responder por todos os prejuizos e riscos que resul
tarem da mora, e de Drocetler-se contra elle como depositario (art.
284). "'-2

Art. 115. Os conductores e os commissarios de transportes são
responsaveis pelos damnos que resultarem de omissão sua ou de seu,s
prepostos no cumprimento das formaliuades das leis ou Tegulamentos
fi caes·em todo o curso da viagem e na entrada no logar do destino,
aiuda que tenham ordem elo carregador para obrarem em contravenção
das mesmas leis ou regulamentos.•7,.

Nota 168 N'Ota 171
ConcoI'tlancia.-Cods. Comms. arls.: ConCOI'tlancia.-Cocls. Comms. arls.:

P rt. 382; Hesp. 358; Ilal. 397; AII. 394; Porto 380: Hesp. 3GO; Mex. 589; !tal. iJ96;
Holl. 92; Chil. 192; Al'g. 188; 01'. 178' AlI. 402; ChI!. 187; Arg.191; ar. 180; ltoum.
noum. 422; FI'. 101. 411.

Nota 169 "Nota 172
ConcoI'dancia--.Corls. Comms. arts.: Reg. n. 737, art. 280

POl'I. 38:t; He p. 3ã8: Ilal. ~[j7; AlI. 391; Concol'dancia.-Cor! Commsarls.:
H II. 9t; Chi!. 192; 01'. 179; Fr. 101; Roum. Porto 387; Hesp. 368; Mex. 591; !lal. 408;
4.22. COil. 202; Al'g. 195; Dr. 181; Roum. 433.

Nota 170
ConCOl'dallcia.-Cods. Com ms. al'ls.,

Port. 3 O; Hesp. 360; Mex. 5 9; Il,11. 396;
A.II. 4.02; Coi!. 187; Al'g. 191; Dr. 180;
HOUID.4.21.

Nota 173
Ârls. 142,168 e 169
ConcOJ.'dancia.-Cods. Comms. arts.·

Port. 383; Hesp. 355; Ual. 4.00; Coil. 200;
Arg. 171; ar. 185; Fr. 97; Roum. 425.
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Art. 116. Os conductores ou commissarios de transportes de
generos por terra ou agua têm direito a ser pago , no acto da entrega
do frete ou aluguel ajustado: passadas vinte e quatro horas, não sendo
pagos, nem hl;Lvenc1o reclamação contra elles (art. 109), poderão re
querer seque tro e venda judicial dos generos tran8portados em quan
tidade que seja suEficiente para cobrir q preço do frete e despezas,
se algumas tiverem supprido para que os generos se não deteriorem
(art. 99).~"-4

Art. 1] 7, O generos carregados são hypotheca tacita do frete e
despezas ; mas esta deixa da existir logo que os generos conduzidos
passam do poder do proprietario ou consignatario para o dominio de
terceiro. t':'r;

Ârt. 118. As clisposições deste capitulo são applicaveis aos aonos,
administradores e arraes de barco. , lanchas, saveiro ,falúas, canôas e
outros quaesquer barcos de semelhante natureza, empregados no
transporte do generos commerciaes. ~"-G

TITULO IV
Dos banquc1l'os

Art. 119. São considerauos banqueiros os commerciantes que
têm por I1rofissão habitual do seu commercio as operações chamarl:ts
de banco.~"-":1

Nota i 74
Not. 15l.
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Porto 390; Hesp. 374.: Me'. 591' /Lal.·lO ;
Ali. 4.05; Ball. 94.; Chi!. 211; Arg. 202;
ar. 188; Rouln. 433; rI'. lOGo

Nota i 75
Art. 877.~ 7°. - Jlid. ais. l4.9 e 165.
Conco.'dancia.- on .. Comm .art .:

Port. 391; De ll. 3í5; Me>.. 591; llaJ. 412;
AI!. 409; Cbil. 212 e21~; Arg. 200; Or.la6;
Roum. 487.

Nola.-E' garanLido o direito de relenção
neste ca o: Decr. n. 917 de 1890, art. 27.
~ São credol'e da Ia Ileucia com privi·

leglo sobre determinados moveis, salvo
Irypotbeca anteriormente in cripta, os con
duetores de generú e commi arios de
transportes' nas fazendas caneerada pelo
a!uguel ou frete e despeza : Decr. fi. 917
cIt" (art. 70 n. 2 g).

Nota i 76
Concol'daucia.-Cods. Comms.arl .:

Arg. ~OG; ar. 190.

Nota i 77
Art. 875; Til. un., arls. 18 e l!i; Reg.

n. ~37. 3.1'1.19, 2°.
Concol'dallcia.-Cod. ComID.: Port.

362.
No/,a.-São snjeilos ao imposto de indu·

Iria. e prof! são parralll no Bi de Janeiro
('idad ) t:500:'000 e mais 20°/. n:tproporção
do valor 10caLi\'0 do predio, em qur.
l'xercem a pruri -ão: Decr. n. 9 70 de
1 8, Tau. B e D.

-- Operacões chamadas do banco: são
as sobre llumerario. fuudo publicos ou
ULulos negociaveis, e em especial a du
cambio, os arbitrios, mpreslimo. doseou- .
los, cobrança, aberluras de credUo.

- O Cod. Porto art. 365- o hanqueiro
que ce sa pagamento presnme-se em que·
llra culposa, salvo defesa legitima.
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Art. 120. As operações de banco serão decididas e julgadas
pelas regras geraes dos contractos estabelecidas neste Codigo, que
fôrem applicaveis segundo a natnreza de cada uma das transacções que
se operarem. n8

TITULO V
Dos contractos· e obrigações mel·cant.is

Art. 121. As regras e disposições do direito civil para os con·
tractos em geral são applicaveis aos contractos commerciaes. com as
modificações e Testricções estabelecidas neste Codigo. ~79

Nota i 78
TiL 11111 •• arts.18 e 19; Reg-. n. 737. art.

19 § 2°.
Concordancia.- Cad. Comm. Port.

art. 363.
Nota- Aqui trata-se de banqueiros, e

não de bancos como sociedades anonymas
ou companhias.

Nota i 79
Arts. 128. 291 e 4<8; Reg. n. 737, art.

682.
Concordancia. -Cods. Comms. arts.:

Porto 1 e 3: Hesp. 2 e 50' Mex. 2 e 81;
ltal. l' Belg.25; Hall. 1; Chil. i e 96;
Arg.207: 01'. 191; Roum.l.

Nota.-Todo o trihunal ou juiz, em cau
. a commerciaes, todo arbitro ou perito,
é obrigado a fazer applicação da legi lação
cornmercial ao casos occorrentes: Reg. n.
737, art. ]°.

-As di posiçõe do Codigo, subsidiaria
mente os usos commerciaes e as leis civis,
constituem a legislação commercial: Reg.
n. 737, art. 2°.

- As leis e usos commerciaes dos paizes
estrangeiros regulam-as questões sobre o
estado e idade dos estrangei ros residellles
no Imperio, quanto á capacidade pa'ra con·
tractar, uma vez que não sejam negociantes
'lltatl'ieutados :-a [órmado contractosajus
tados em paizes estrangeiro~, salvo o
ca os excepluados no mesmo Codigo e os
exequíveis n lmperio; sendo celebrados
porbrazileiros, nos lagares em que houver
c'onsul brazileiro: Reg. n. 737, art. 3°.

- A respeito das provas dos contractos
guardar-se-ha o que está prescripto no Cod.
Comm. a re peito dos contl'actos em geral.
(Tit. 5°, parto 1°) e de cada um delles em
particular. Reg. n. 737, art. 189.

- As leis do lmperio regulam os ('.or
tTactos commerciaes ajustados em paiz
estrangeiro, mas exequiveis no Imperio e
presumem-se contrabida confOl'me a legis
lação do paiz as dividas entre brazileiro'
no estrangeiro: Reg. n. 737, arts. 4° e .0.

- Todas a que tões de natureza civil ou
commercial que recallem oil ajurisdicção
civil ou commercial, serão processada e
julgadas de accôrdo com as prescripções
da pre ente lei: Decr. D. 84.8 de 1890,
art. 97.

- Constituirão legislação sub idiaria,em
casos omis oS,a anUgas leis do proce o
criminal, civil e commercial, não sendo
contrarias á dispo ições e e pirilo do pre
senle Decreto.

Os estatulos dos povos cultos especial
mente os que regem as relações jurirlicas
dos Estados-Unidos da America elo Norte,
os casos ele C011l1non law e eq1bity, ser:io
lambem subsidiarias da jurf: prndencia e
processo federal: Decr. n. 84.8 cH.. art.
~87.

Questão. - O di1'eito commel'cial é
1bIna excepção ou modificaçcio do dil'eito
ci'vil?-Sim, pnr unanimidade.

Questão.-A interpretação do dil'eilo
commel'ciat, C0/110 di1'eito e.'tcepcionat, ê
1'eslil'ictiva7-Sim, por unanimidade. -

- Ainterpretação do mesmo direito com·
mel'cial, naquillo em que não é excepção
do direito civil, tambem é restrictiva?
Não, unanimemente.
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Art. 122. Os contractos commerciaes podem provar-se:
I. Por escripturas publicas; ISO

II. Por escriptos particulares ;ISl

III. Pelas notas dos corretores, e por certidões extrabidas dos
seus protocollos ;IS~

IV. Por correspondencía epistolar ;IS3

V. Pelos livros dos commerciantes ;18'&

VI. Por testemunhas. ls6

·Art. 123. A prova de testemunhas, fóra dos casos expressamente
declarados neste Codígo, só é admissivel em juizo commercial nos con
tractos cujo valor não exceder a quatrocentos mil réis.

Questão.-O direito civil é o p1'i
mei?'o subsidio do di1'eito commC1'ciat em
geral r-Sim, unanimemente.

-Os usos commerciaes do Imperio pre
ferem como direilo subsidiaria á legislação
civil em alguns casos?- Sim. unanime
menle.

- Os usos commerciaes e legislação es
trangeira lambem são em alguns casos sub·
sidio do nosso direilo commercial?- im,
unanimemenle..

Questão. -o nosso di?'eilo C01Junel'
ciat, positivo e conslwtlldina1'io, antel'io1'
ao Codigo do Commel'cio deve ser ainda
considerado como 111m de seus subsidio ?
Sim, unanimemenle. Decis. em ConI. do
Insl. dos Advs. em 21 de Setembro de
1865-Rev. 1m'. de 1870, Da~. 207).

Nota 180
Arls. 301 e 3:15; Heg. 737, arts. 138 § 1·,

139 e 140 S 1°:
Concol'l1ancia.-Cods.Comms.arl .:

Be p. 50; Mex. 1205; llal. 44; Ho11.99;
Arg. 208; Or. 192; FI'. 100. Roum. 46.

/Vota.-Con liluem p1'o'l)aplellaabsol1~ta.

Nota 181
Arls. 304 e 325 ; Re~. n. 737, arts. 138 § 2',

139 141 §§ 1°02' Decr. n. 79 de 1892.
CODcorl1ancia.-Cods. Comms. arts.:

Be p. 50; Mex. 1205; Ilal. 4-J.; BolI. 99;
Arg. 208; 01'.192; FI'. 109. Roum. 46.

-OsCods. Al'g 208;llal.45; Hesp. 51;
Roum. 47 e 48; Port. 97 referem-se aos
lei egram mas. .
Nota~-Constill!le prova plena 1·ela·tiva.
- Nao se pond'O em duvida a legitimidade

dos titulas, a fa~ta do vislo consula?' não
tem a menor in~uencia, .porque é um meio
legal para 13,zer\se aulhenticidade, não é

porém o 1~nico para isso: Acc. da ReI. da
COrte de14de Março de 1876.-E pozel.Rev.
de Setembro de 1876, pago n. 147.

Nota 182
Arts. 52,304 e 325; Reg. n. 737, arts. 138
l',eI40§1'
Concol.'dancia.-Cods. Comms.arls.:

He p. 50 i Mex. 1205; !la!. 44; Holl. 99;
Arg.208; ar. 192; Fr.l09. Ronm. 46.

Nota 183
. Arts. 1';:7, 140, 190,264, 30i, 305 n. 7, e
325; Reg. n. 737. arls.: 138§ 20, e 152 3',

Concordancia.-Cods. Co mIllS. arts.:
Ue p. M; Mex. 1205; !lal. 44; Hall. 99;
Arg. 208; 01'. 192; FI'. 109, Roum. 35 e 40,
Ali. 32L.

Nota 184
Art . 20, 22, 23, 301 e 325 i Reg. n. 737,

al'ls. 138 . 2", 141 § ao, 152 § 5'.
Concnrl1ancia.-C d . Comm . art .:

Hp.sp. ;'0; ~lex. 1205 ; Hal. 44; I·(olt. 99'
Al'g.208, ar. 192, FI'. lO!!. ROUIU. 46.

Nota 185
11 rIs. 1.10 190,30'1,325; Reg.n. 737,arls.

138 § 7, 182 e 183.
Concol·l1ancia.-Cods. COlllllls.ul'l .j .

Hesp. 51; lIiex. 1205; Ilal. 4.4' Holl. 99:
Al'g. 208; 01'. 192, FI'. 109. Houm. 46.

- Em Ingla.lerra a JH'ova te lemunhal
é sempre admissivel.
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Em transacções de maior quantIa, a prova testemunhal sómente
será admittida como subsidiaria de outras provas por escripto. 18G

Art. 124. AqueIles contractos para os quaes neste Codig-o se esta
belecem fórmas e solemnidades particulares, não produzirão acção em
juizo commercial se as mesmas fórmas e solemnidades não tiverem sido
observadas. 187

Art. 125. SãQ inadmissiveis nos juizo::: do commercio qnaesquer
escrjptos commerciaes de obrigações contrahidas em territorio brazi
leiro que.n~LO fôrem exarados no idioma do Imperio; salvo sendo es
trangeiros todos os contrahentes, e neste caso deverão ser apresen
tados competentemente traduzidos na língua nacional. 188

Art. 126. Os contractos mercantis são obrigatorios, tanto que
as partes se accordam sobre o objecto da convenção, e os reduzem a
escripto nos casos em Que esta prova é necessaria. 18t)

. Nota 186
Art. 140; Reg. 737, arts. 182 e 183.
Concordancia.-Cods. Comm .,arts.:

Hesp. 51 ; ~lex. 1287; ItaI. 53; Belg. 25;
Holl. 1; Cbi1.128; Arg.209: Oro 193;1Ir.41;
Houm.46.

Nota.-Parecia ao conselheiro presidente
do Trib. do Comm. da Côrle, ReI. elo Mi'l1ist.
da /1lslica, de 1865, que deyia er elevada
ai: 200~·a ql1an Lia de 400::; nas cidades ca
pitaes das provincia5. .

- Aescriptnração mercantil do autor não
se repu ta pl'OVCl escl'ip ta a qu e se possa
juntar a prova subsidiaria de testemunhas
para provar a divida excedente 'a 4.00$,
lIuando ella não e refere a documentos:
Acc. n. 3200 da HeI. da Côrte de 3 de Julho
de 18'i3.-Di?·., vol. 30 pago 115.

- Embora seja muito superior o pedido
a 400$ em acção commercial póde er pro
vado por qualquer genero de prova, quando
é elle resultante de uma serie de trans
acções, cada uma da quaes de valor inferior
á taxa do art. 1:..3 do Cad. Comm.: Rev.
n. 8312 de 23 de Agoslo de 18'i3.-C. Jlw.,
vol. I pag. 461. :

- PQ lo que não seja admissivel'a prova
te .temunhal para prova dos contracto' cujo
valor exceda á '100 , esta probibição não
comprehende a serie de tmnsacçõe suc
cessivas, cacla qual inferiol' á taxa Jegal,
emhora em sua lotalidade a excedam: Acc.
da Bel. da Côrle de' 3 de Dezembro de 1878
-Di?'., vol.18, pag. 358.

- Identica doutrina a do Acc. da Côrte
de App. de 3t de Março de 1892.-Dil'., vaI.
58 pago 238.

~ota 1.87
Art . 23, 24.,257, 271,281, 300, 638 e 666,

Reg. n. 'i27, arts. 159, 682 § 2, 690 e 692.
Concordancia'.-Cods. Com ms. arts.:

Port. 4: Be p. 51; Hal. 5 ; Belg. 25;
Arg. 210; Dr. ~9J,; lloum. 55'.

- O Cad. AI!., art. 317 di põe-a vali
dade do contmctos em materia de COO1
mercio, não é ubordinada, nem á redacção
de um e cripta, nem á observancia de
qualquer oulra formalidade.

Nota 188
Art. 16; Reg. n. 737; arls 147 a 151;

Decl'. n. !l03 de 1851 art. 1l.
Concordancia.- Cad. Cornm. art.:

Be p. 5.
Nola.--Não produz prova e não póde ser

acceila conla que lá escripta em linGlla
estrangeira e não traduzida na do par
Rev.l1. 834.2 de..i::1 de Agosto de 1873.-Di?·.,
vaI. 18. pago 265.

- Em Jtlizo e nas estações e repartições
a que se refere ° art. 11 do Decr. n. 863 de
17 de Novembro de .J851, s6]am sómenle
acceilas a tmd ucções fei las na conform idade
dos arls. 1'2 e 13 do mesmo Decreto Av. n. ~
de 1888.

Nota 189
Arls. l40, 150,157,171, 281, 300, 633 e OG6.
Concordancia.·- Cod. Comm. arls.

Or. 199 e 20z.
Nota. - AIodus et conventio VMlClmt

legem.
- As clausulas e condições contidas nos

e lalulos das ociedade Jnonymas fazem
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Art. 127. Os contractos tratados por correspondencia epistolar
reputam-se concluidos e obrigatorio desde que o que receber a propo
sição expede carta de resposta acceitando o contracto proposto, sem
condição nem reserva: até este ponto é livre retractar a proposta;
salvo se o que a fez se houver compromettido a esperar re po ta, e a
não dispôr do objecto do contracto senão depois de rejeitada a sua
proposição, ou até que decorra o prazo determinado.

Se a acceitação fôr condicional, tornar-se-ha obrigatoria desde que
o primeiro preponente avisar que se conforma com a condição. no

Art. 128. Havendo no contracto pena convencional, se um dos
contrahentes se arrepender, a parte prejudicada s6 poderá exigir a
pena (art. 218). H,.

Art. 129. São nul10s todos os contractos commerciaes :~9Z

r. Que fôrem celebrados entre pessoas inhabeis para contra
ctar :~93

Nota i92
Arts. 80, 265~ 288, 302 § 7°, 361 § 30,

363, 4.06, 4.68, 6;)6, 617, 827 e 828; Reg. n.
737 ar! . 682 a 68.1 e segs.; Decr. n. 917 de
1890 arts. 2 e 29.

Nota i90
Arts. 2~ 4.' e 14.1.
Concordancia.-Cods. Comms. art .:

Resp. 54; Ilal. 3li e37; AI!. 321 e 377;
01'. 203 á 205; Ronm. 35.

Nota i9i
Decr, n. 3900 de 1867, arts. 10 § 3, 11,

16 e 70.
Concordancia.-Cods.Comms. art .:

Besp.56; AlI. 28-1;Or.288; Cod.Nap.1228
e 1229; ltaI.1152 a 1155.

Nota i93
Arts.1·, 2', 59 § I', e 61; Reg. n. 737,

art. 684., § 1'.
Concordancia.-Cods. Comms. art .:

Port. 1 e 3; Hesp. 50,' Ali. 1e 317' !louro l'
Ha!. L ' . ,

Nota. - A mulher nomeada Cm'adora
de seu marido demente não póde celel~rar
por elle contracto e sociedade, ou reformar
o antenol' com clau lllas novas: Rev.
n. 61~o de 7 de Julho ele 1862 e ACC.1·evisol'
do Tnb. do Com. do Maranllão de 18 de

6

lei entre os associados e como taes nãó IDezembro do mesmo anno: Jwrispr. Cornm.
podemseramplialasnemrestringidaspelos pago 163.
Juizes: nev. 10332 de 1 de Agosto e Acc. - Letra acceita por menor de 21 annos
?'IJ'l). da Relação da COrtede 13 de Novembro é nulla: Acc. da ReI. da COrte de 29 de
Jle-I885.-G,~z. ltvr. vol. 35, pago 316. Fevereiro e 22 de Abril de 1872.- Di?'.,

vol. 3', pago 172.
-Presume-se simulad,~e feita em fraude

de credores a compra de ben realizada por
quem não e tá na livre administração de
seu bens e vive de uUla simples mensali
dade: Acc. da ReI. do Maranbão de 11 de
Setembro de 1872.-Dú·., vol. 3', paa. 120.

- 'nUos são os contraclo celebrados pe
lo dementes antes da sentença da inler
dicçào: Acc. da ReI. da COrte de 3 de
~[arço de 1876.-Di1·., vol. 10, pag. 330-
Not. 179. .

-Embora as letras sejam actos do com
11HJ'I'cio não podem obrigar a pagamento,
tendo sirto aceita por quem não podia ne
gociar, visto não estarlegitimamente eman
cipado, como requer o art.l· § 2' do Cod.
Comm.: Acc. da ReI. da COrte de <18 de Julbo
de 1876.-Espozel. Rev. de Julho de 1876,
pago 14.0.

-O negociante em faIlencia aberta não
póde accei tal' letras: Acc. da ReI. da COrte
de 25 de Julbo de 1878-Di1·.,VOl. 17, pag.321.

-Letra acceita por quem é noteriamente
prodigo, embora ainda não julgado inter
dicto, é nulla, se occorrem presumpçoes de
simulação: Rev. n. 9607 de 31 de Julho de
1880.-Di?·., vol. 23, pago 131.

- São nuHos todos os actos praticados
pelo demente, posto que anterior á sentença
que o declara interdlcto: Rev. n. 10\191 de
15 de Maio de 1889-Di1·., vol. 50, pago 97 e
Acc. ?'eviso?' da ReI. de S. Paulo de 14 de
lfevereiro ae 1690-Di?·., vo]. 52, pago 180.

CODIGO OOMMERCIAL
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II. Que recahirem sobre objectos prohibidos pela lei, ou cujo
uso ou fim fôr manifestamente ofi'ensivo da sã moral e bons cos
tumes ;~9<1l

llI. Que não designarem a causa certa de que deriva a obriga
ção ;~9"

IV. Que fôrem convencidos de fraude, dólo ou. simulação
(art. 828); ~9G

Nota 1.94
A.rts. 287, 677, § 2', 686, 800 n. 2 ; Dec.

n. 917 de 1890, art. 79 n. 9. Reg. n. 737,
3orts. 250 § 2' e 68J f; 2'.

Coucordancia.-Cods. Comms. arls.
Resp. 53 ;-Nap. 113le 1133; Ho11.1371 e 1.373 ;
!tal. 1119; Hesp. 1275, 1305 a 1307 e 1666.

Nota.- A origem criminal de letras não
se prova por conjecturas e presumpçõe ,
que não bastam para annullar titulos tão
serias, garantidos pelo Cad. Comm.: ReI'.
n. 6300de 29 de A1Jril de 1863. - Jw·ispl'.
Comm. pago 114. Vid. Dij·., vol. 54, pago 481.

Nota 1.95
Arts. 192 e 35<1; Reg. n. 737,arts. 250 § 2',

984 § l° e 686 § 5o-Not. 566.
Coucordancia.- Cod. Comm. art.:

Dr. 197.

Nota 196
Arts. 220, 322,435 e 667 § 3°: Reg. n. 737.

arts. 250 e 685; Lei n. 2033 de 1871, art. 21;
Cod. Peno art. 338; Dec. n. 434 de 18\.11,
art. 1405.- Vid. l'lots. 522 do Cad. e 563
do Reg. 737.

Conco1·daucia.- Cod. Comm. art. :
01'. 196.

Nota.-Destroe a presumpção de simu
lação da cobrança de letras o facto delias
serem reformas de outras, e corrobora isso
a falta de escriptllração da casa commer
cial, tendo-se concedido 'Prazo para a sua
apre entação. e bem assim o desappareci
mento de caderno de lançamento de lelras
aeceitas e outras obrigações: AcC. do Trib.
do Comm. da Bahia de 20 de Dezembro de
1860, contra a doutrina da Rev. n. 6900 de 10
de Outubro do mesmo anno. -hl7'ispj'.
Comm., pago 16. .

- Não se pMe presumir simulação no
acto de que não resulta. prejuizo de ter
ceiro: ReI'. n. 6817 de 26 de l\Iarço de 1866
e Acc. j'evisor do Trib. do Comm. da CÔrte
de 23 de Julho de 1866.-Di1·., vol. 3°, pago
314.

Questão.-As Ords. li'lJ. 5°,tit. 54' § 1',
e li'lJ'. 4° tit. 70{ são applicOIVeis no com
Ilurrcio ?-A ReI'. n. 6581 de 14 de Dezembro
de 186J decidia afirmativamente.- Vide
esta ReI'. e Acc. 1'evisoj' do Trib. do Comm.
de Pernambuco de 10 de Julho de 1865 na
hlll'ispr. COIRm., pago 115.

-Nullidade de endosso sem a prova de
fraude, em fallencias, não está autorisada
pelo art. 129 § 4° do Cod. Comm., remis
. i1'0 ao art. 82tl, explicado pelo Ass. n. 8 de
6 de Julho de 1857: Rev. n. 7197 de 24 do
Março de 1868, e Acc. j·e·visoj· de 22 do
Julho de 1869.-G. hllr., vol. I', pago 196.

-Contracto convencido de dólo, frau~e
ou simulação, não dá ao credor em faLlencla
privilegio algum a re peito da classificaçTI.'C
e graduação do seu credito; é chil'ogra·
pbano: ReI'. n. 7415 de 5 de Maio de 1869.
-G. J'I1/I'. ,1'01. l°, pago 228.

-E' letra simulada e sem vigot a que
não representa transacção real, ou é acceita
por igllorancia, insallia ou prodigalidade:
Acc. n.3199 da ReI. da Curte de 8 de Maio
de 1871-G. h//l'., 1'01, 2', pago 429.

-Slmulação de contracLo resulta da venda
feita, em fraude de terceiro, a quem está
ainda sob tutela, embora casado: ReI'. n.
8<140 de 11 de Marco de 1874.-G. JWl'..vol.
<lI, pago 67. .

-A imulação e a fraude podem proval'
se por indicias e conjecturas, porque en
cobertamente são praticados ess~s actos do
má fé : ReI'. n. 88\13 de 14 de Junho de 1876,
G. J1II1'., 1'01. 12, pago 698.

- A simulação pMe ser Jlrovada por
presumpção: Acc. da ReI. di!. Côrte de 28
de Outubro de 1879-Dij·.,vol. 21, pago 447.

-A falsidade de contracto commercial
pMe ser provada por testemunbas: ReI'.
n. 9517 de 17 de Dezembro de 1879-Dir.,
vol. 21, pago 462.

- - Frems nwnq1wI1R pj·wsumitwr.
Dolwln ex indicis pej'spicuis probari

cO?wenit: L. 6 Cod. de dolo mal.
- Ao terceiro, portador de boa fé, de

uma letra não póde prejudicar a decretação
da nullidade do contracto, origem da lelra:
Acc. da ReI. de Porto·Alegre de 3 de JulhO
de 1883-Di?'., vol. 34, pago 60.
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V. Sendo contrabidos por commerciante que vier a fallir dentro
e quarenta dias anteriores ádeclaração da quebra (art. 827).uo",

A.rt. 130. As palavras dos contractos e convenções mercantis
-devem inteiramente entender-se segundo o costume e uso recebido no

- A approvação de balanço e conta
'feita sem re en'a, importa a ratificação do
acto e operações relativo. A approvação,
porém, poderá er annullada no caso de
erro, d610, fraude ou imulação: Decr. D.
8821 de 1 83, art. 7.1. e Decr. D. 4<31 de
1891 art. 145.

-Para prova de fraude bastam indicio e
presumpção, e"undo a Ord. 1. 3D ,tit. 59 § 25
e é corrente em direito: Acc. da ReI. da
CÔrte de 20 de Maio de 1887-Dil'..voJ. 43,
pago 517.

-Simulação e fraude do titulo de domi
nio di culem- e n:t contestação do em
bargo de terceiro, direclamente e não em
minuta do aggravo: Decis. de Agg. da ReI.
da COI'te de 4 de Outubro de 18S7. - Di1·.,
vol. 4ó, pago 342.

- A prova conjectural e pre umpliva
de imutação basta para a decretaçolo de
.,«lIidade de uma e cnptura de llypolbeca:
Acc. n. 6378 de 15 de larço de 18 9-D·i1·.,
vo1. 49, pago 216.

- No me mo . entido : Re'. n. ] 100 de 8
de Junho de 1 89 e AcC. 1'evisor de ]2 de
Novembro de ]889-Di1' . vol. 49, pago 556 j
vol. 51, pago 72.

- ão annullavei em beneticio da ma sa
-todos e quae quer acto, eja qual fvr a
época em que lenham sido feitos, em que
SrJ po a allegar pre cripção, prO\Tando- e
fraude de uma e outra parte cnDlractanle:
Dec. n. 917 de 1890, arl. 30 b.

-E' permittido o uso do interdicto (ran·
-dalol'illl11, que con i te em fazer entrar a
ma Sll. na po e do ben alienll.dos.

_Nas. que lOe de fraude, ou má fé, o juiz
Dao ficará adslriclo ás regras de direito
quan!o a prova; ma decidirá conforme
ua livre e intima convicção, fundamen

tando, coml'ldo, a enlença com os facto e
r~zões que motivem a decisão: Dec. n.917
-'llt., art. 35 §§ 30 e 4'.

Nota 1.97
. Reg n. 737, arls. 681 § 1', Decr. n. 917

-,clt., arts. 28 á 30. Vic!. Nots. 193 e 1298.
CoucoJ.'dancia.-Cods. Comms., arts.

Porto 721; lle p. 880; Mex. 978; ltal. 707;
Belg. 446; Holl. 773; Chi!. 1373; Roum.
721' A.rg. 1408; 01'. 1552.
~ola,-Contra esta doutrina escreveu o

mUlto laborioso e illustrado conselheiro

Araripe um artigo succulento : do confronto
de art. 129 ~ 5° com o art. 827 conclue que
cada um deITes prel·ineumaordem de factos
mui diversos, aquelle providenciando sobre
contractos mercantis,ee tesobreactoscom
merciae da vida civil, e que se a lei é in
ju la,uem por isso se iUuda sua observancia
pOis s6 ao legislador cabe revogaI-a ou
modifical-a.-Ej11s est tollere q1~i {acit
legem.-Dil'., vol. 3', pago 537.

-Tambem o Dr. J. J. de Oliveira Fon
seca, na mesma Rev., pago 510, publicou
um extenso e bem elaborado artigo, sus
tenlando-que a Dullidade estabelecida para
os contractos celebraelos nos quarenla dIaS
an teriores à decretação da fa.llencia com
prehende todos os conlractos commer
ciae .
. -Constitue má fé a e criptura de hy
p'olheca con tiluiela por um devedor já
demandado e em e lado de fallencia : Rev.
n. 4589 de 23 de Abril de 1 52.- JU1·isP7·.
CmlI1lt., pago ]5 ..

Qncstão.-Este paragmpho é 1'estri
clivo ao casos cio art. 821, 011 se deve en·
tendeI' 11a generalidade de seus termos,
compre/tendelldo todos os"conll'CLcto (eilos
pelo {allido?-O con elheiro pre idente do

up. Trib. de Just., em sen ReL. ao Mi·
nistro da Just. de Hl66, declarou erem
contradictoria as deci õe dos tribunae :
hoje porém, parece que aqueHe uperlOr
tribunal tem dado uma. inlelli:::encia illva
riavel, d fórma que não e poderá, ou nào
e del'erá mais entrai' em duvida.

(( O § 5° do art. ] 26 deve sempre combi·
nal'-se com o § 2' do art. 827, em o cIue a
ultima di posi ão ficaria som applicação
pela. generalidade da primeira, e eria e te
o menor dos absurdo I): Rev. n. 9689 de
30 da Ago to de ]865.

A Rev. n. 6750 de ]6 de Setembro do
dito anno decidio a questão do mesmo
moelo.

C( A re[erencia feita nesle artigo ao art.
821 deixa clal'amente vêr que a di posição
de um del'e ser entendida pela di po ição
do outro, que os contractos feridos de nul·
Iidade de pleno direito, 6 pelo [acto de
serem feitos quarenta dias anteriores á
época legal ela fallencia, são unicamente
as bypotl1ecas e pagamentos antecipados
de que reza o art.827, e ainda assim essa
a.nnullação é s6mente concedida a beneficio
da massa.
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commerclO, e pelo mesmo modo e sentido porque os negociantes se
cOiStumam explicar, posto que entendidas de outra sorte possam signi
ficar cousa diversa. 198

Art. 131. Sendo necessario interpretar as clausulas do con
tracto, a interpretação, além das regras sobreditas, seráreglllada sobre
as seguintes bases:

I. A intelligencia simples e adequada, qne fôr mais conforme á.
bôa fé e ao verdadeiro espirita e natureza do contracto, deverá sempre
prevalecer á rigorosa e restricta significação das palavras; 199

II. As clausulas duvidosas serão entendidas pelas que o não
fôrem e que as partes tiverem admittido i e as antecedentes e

«Além disto, a se dar ao art. 129 flo,
tomado isoladamente, rliffel'ente intellj·
gencia, seria inutil a di posiçào do art.
827: todos os contractos, quer de Ma fé,
quer fraudulentos, (lucr uteis II. massa,
quer prejudiciaes a e la, seriam nullos de
pleno direito, independente de prova, e
finalmente seria inutil a disposição do art.
165 do Reg. n. 737 de 25 de Novemhro de
1850, bastando o arrolamento de todos os
contnctos feitos nos ditos 40 dias,os quaes
por tal motivo ficariam nuHos de pleno
direito»:Rev. n. 6860 de 9 de Maio de 1866 e
Acc. 1'eviso1' do Trib. do Cornm. da Côrte de
18 de 'o\'embro de 1867-lu1'isp7·. tomm.,
pags. 22 a 25.

- Com a mesma doulrina: Rev. n. 6861
de9deMaiode1866e Acc. 1·ev. do Trib.
do Comm. da Côrte de IOde Abril de 1867
-Rev. n. 6839 de 20 de Junho de 1866
e Acc. 1'eviso1' do Trib. do Comm. da Corte
de l' de Outubro de 1856-Rev. n. 7080 de
29 de Maio de 1867 e Acc. 1'evi '01' do Trib.
do Comm. da Corte de 3 de Detembro de
1867.-Rev. n. 7031 de 2 de Março.-Rev·
n. 7077 ue l° de Jllubo.-Rev. n. 7119 de
14 de Agosto. -Rev. n. 7145 de 17 de ou
tubro e Rev. n. 714.6 de 16 de Novembro
de 1867.-Ju7·isp1'. Comm., pags. 30a 50.

- Ainda a mesma doutrina: Acc. da Rei.
da Corte de 7 de Março de lB76.-Espo::el,
Rev. de Março de 1876, pago 59.-Rev. n.
8764 de 9 de Outubro de 1875 e Acc. 1'evisor
da ReI. de S. Paulo de 28 de Março de 1876,
-Di1'., vol. 9, pa~. 66, vol. 10, pago 623e
Acc. da ReI. da FortaJeza de 2 ele Maio de
1876.-Di1'., vol. U, pago 662.

- O Acc. da Rei. do Recife de 13 ele
Agosto de 1875 e outro de 21 de lIIarço de
1876 confirmaram decisões em sentido op
posto, que a nullidade das vendas é de pleno
ail'eito e a Rev. U. 8960 de 4 de Outubro
de 1876 não tomou conhecimento do re
curso interposto: Di7·., '01. ll, pags. 219
e 850.

-T. de Freitas, COllHn .. pag. 565, admi
m-se, nolando que o Sllp. Trib. desmen
tisse assim a tão cele'~raâa juri prlldencia
que a secção de iustiça do conselbo de
eslado deplorava nao ler sido seguida pejo
Trib. do Comm. de Pernambuco.

- Mas isto é simplesmente desU1Ta·
::oado, porque da revista não tomou conhe
cimento o Sup. Trib. em virtude da cau a
nào ser excéd- nte ú alçada da Relação :
não podia, em lne condições, tomar con-;Wc.
cimento demeritis.

Nota 198
Coneordaucia.-Cods. Coroms.arts. ~

Arg. 217 e 218; 01'. 295; Hesp. 57; AJI.
278; Cbi!. 6; Rouro. 59.-Cod. Nap. 1163:
Ci". Holl. 1386.

Notu.-In conlracliblls 7'ei vel'ilas poliu!T
quum escl'ipI11J1'(~, perspici.

- Propostas de lantos por cento sobrea
melhor propostilo entendem-se obre o total
que o proponente preferido tinbade pagar,
como é estyJo do juizo: Acc. da ReI. da
Corte de 31 de Março de 1874. - Dir' r
vol. 4° pago 300.

a

Nota 199
Art. 673 §3o

Concol'daucia.-Cods. Comms. arts.:
Arg. 218; 01'.296; Hesp. 57.'

Nota.-Plus VUle1'e quod agitur q1ta711
q1wd C071 Cipit11J1·.

- ln conventio71ib1~S conl7'ahenti11J11b
vol1mlas poti1~s q1tUm verba specla1'i pla
cl~it. L. 219, Dig. de vel'bo7'1t1l1 'ignif

- Ninguem pode ser credor de si proprjo~

Acc. n. 513 da Rei. da Corte de 17 de
Novembro de 1876-Di/·.,1'01. 13, pago 575r
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flubsequentes, que estiverem em ha.rmonia, explicarão as am
biguas j 200

III. O facto dos contrahentes posterior ao contracto, que tiver
relação com objecto principal, será a melhor explicação da vontade
.que as partes tiveram no acto da celebração do mesmo contracto; 201

IV. O u'o e pratica geralmente observada no commercio nos
{:asos da mesma natureza, e especialmente o co tume do logar onde o
contracto deva ter execução, prevalecerá a qualquer intelligencia em
-contrario que se pretenda dar ás palavras; 202

V. Nos casos duvidosos que não possam resol ver-se segundo as
·bases estabelecida, decidir-se-ha em favor do devedor. 203

Â.rt. 132. Se para se d'esignar a moeda, pe o ou medida, se usar
no contracto de termos genericos que convenham a valores ou' quanti
{].ades diversa, entellder-se-ha feita a obrigação na moeda, peso ou
medida em uso nos contractos de igual nature7.:a. 204

.Art. 133. Omittilldo-se na redacção do contracto clausulas
llecessarias á sua execução, deverá presumir-se que as partes se

- 111 contractiblls tacilé vellillnt ea qucc
imnt mores et consltellLdines: L. 31 20,
D. dececlit edict.

Nota 203
Concol'dancia. -Coels. Comms. arts.:

Arg. 218; 01'. 296; Resp. 59: Mex. 87 j
Chi!. 6.-Coel. 'ap. 1162; Civ. Hol1.1385.

Nola.-Qu:mdo na constituição da divida,
o credor convem em que o devedor amor
tize pelo modo que lhe seja mais com modo,
tem e le direito de efTecluar o pagamento
por pre laçõe á ua v'Jntade: Rev. n.
8317 de 28 de Maio de 1873.-Gaz. ht1·.,
vol. 1°, pago 187.

- ln stip/üationibus, Cltm qUCC7'itll'1'
gltid actwn sil, verbct con/;}'a stipltla lm'em
mtrJ'rpet1'andaSlmt: L,3 §18D. deverb.
oblig.

- P7'ocliviores ad liberandltm quam ad
obligandw11! esse debemus: Godefroy ad
legem 47 D. deoblig, et acto

Nota 202
Art. 673 § 3- ; Reg. li. 737. ar Is . 25 e 26.
ConcoI'dancia.-Cods. Comllls .arls.:

Ar~. 218; 01'. 2 6.-Cod. Nap. 1159; Civ.
EOI!. 1382.

Nota.-Optima legwn interpres consue- Nota 204
tudo. .'. . - Al'ts. 195 e 35b 3°; Reg.n. 737, art.2;

-:- As causas e questões do com mercio R g. n. 738, arts. ~5 e 26.
deCIdem-se mai pelas maximas, usos e ConcOJ'dancia.-Cods.Comms.arts ..
co tumes que oLTerece o manejo delle, do Arg. 220; 01'. 298; ]tal. 39i Roum.40.
~uepela sClencia especulativa, regras de Nota.-A declaração valor recebido en-

[reI to ou doutrina dos juri consultos:- t nde-se em moeda corrente: Acc. da
~ v

t
' de 16 de Dezembro de 1771 5° -'I Camara Com m. ele 18 de Setembro de 1891.

~,o . 198. -DiL, yol. 56, pago 4-13.

Nota 201
ConcOI'dancia, -Cods. Comms. arts.:

Âl'g. 218; Or. 296.-Cod. ap. 1161; Hall.
1384.

Nota 200
Art. 673 2'.
Concol'dancia .-Cod .Com ms.arts.:

Arg. 218; 01'. 296.-Cud. lap. 11tH; Roll.
138~.

Nota- Cwn in v()'rbis 'I1ulla ambig1úlas
41St, non debet admitti vollmlatis quccstio:
L. 25 § l' D. de leg.
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sujeitaram ao que é de uso e pratica em taes casos entre os commer
dantes no logar da execução do contracto. :>0<>

Art. J34. Todo o documento de- contracto commercial em que
houver raspadura ou emenda substancial não resalvada pelos contra
hentes com assignatura da resalva, não produzirá effeito algum em
JUIZO; salvo mostrando-se que oviciofôra de proposito feito pela parte
interessada em que o contracto não valha. :>06

Art. 135. Em todas as obrigações mercantis comprazo certo não
se conta o dia da data do contracto, mas oimmediato seguinte; conta-se
porém, o dia da expiração do pi'azo ou vencimento. :>07,

Art. 136. Nas obriga.ções com prazo certo não é admissivel pe
tIção alguma judicial para sua execução antes do dia do vencimento r
salvo nos casos em que este Oodigo altera o vencimento da estipu
lação, ou permitteacção de remedios preventivos. :>08

Nota 205
Reg. n. 738, arts. 25 e 26.
Concordancia. -Cods. Comms. arts.:

Arg. 219; Oro 297.-Cod. Nap. 1160; Hol!.
1383.

Nota.- ln contmctib1LS ta cite veni1mt
elt qWl'! s1mt mores et consuetudines.

Nota 206
Arts. 14, 15, 23 e 52; Reg. n. 737, art .

145 e 146.
Concordancia.-Cods.Comms., arts.,

Arg. 211; Oro U15.
Nota .-Não ob tante a veracidade de uma

Jetra, veriticando-se que bouve accrescimo
relativo ao pagamento dos premias, e"
cripta depoi <.lo ~eu acceite, embora não
tenha sido em loganubstancial e suspeito,
tende, por for a 00 art. 15, a não fazer fé;
e por i 50 essa estipulação de juros deixa
de produzir eaeito e faz com que se deva
contar sómente os juros legaes: Acc.1·evis01'
do Trib. do Comm. do Recife de 17 de
Agosto de 1863 contra a doutrina da Rev.
n. 6173 <.Ie 2 de Julbo de 1862. - Jm·is'(}r.
C01Wm.. pago 18.

-O aceite e firma do aceitante são partes
e senciaes da Jetra, porque consti tuem a
obrigação do aceitante, e neslas condições
é manifesto que oS-1'iscos visi'ueis e bem
patentes, postos na letra a inulilisam e ti
ram·lhe todovalol', desde que nào sepl'O,vou
que o proprio aceitante fOra quem lan
ç;ira taes riscos sobre a mesma J tra,
quando é certo que fora o autor quem os

fizera: Rev. n. 8737, Acc. 1'evis07' da ReI. da
COrtede lO de Março de lS76-Di1·. vaI. IS
pag.563.

Nota 207
Arts. 219, 356 e 358.
Concordancia.-Cod. Comm. art.:·

01'.250.

Nota 208
Arts. 219 a 358: Re". n. 737, art: 381.
Concordancia.-Cods. Comms.arts.~

Oro 2-!8.-Cod. Nap. 1186.
Nota.-ldem a1Ltellt quod in diem stipw

{al/nur statitn quidem debetu1', sed peti
pri1Lsquam dies venerit non potest.

- Dies adject'lL efficit ne prlBsenti die
debeatlL1·. E' o apborismo fraucez: Qui ((
tenne, ne doit 1·ien.

- Embora se tenba u ado do remedio
preventivo, arresto, não é admi sivel acção
por divida não vencida: Acc. 'tio Trib. do
Comm. da Corte de 9 de Novembro e 7 de
Dezembro de 1871.-Rev. Jur. de 1872,
pag.188.

Esta decisão hão é acertada.-Not. M3
- Nas obl'Ígações a prazo ou termo,

cessa a causa deste e não pode o devedor'
reclamar o beneficio de prazo desde que,
por facto seu, diminuio ou destruio as
seguranças dada ao credor. (Cad. Civ.
FI'. art. 1188; 1'01'1. art. 741; Cad: 'Com"
larts. 121 e 428): Ace. n. !l3 da Corte de
AppeJ. de 2.j. de Março de 1892.- Di1·.,
,'aI. 58, pago 245.
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Art. 137. Toda obrigação mercantil que não tiver prazo certo,
estipulado pelas partes ou marcado neste Codigo, será exequivel dez
dias depois da sua data. 209

Art. 138. Os efi'eitos da m6ra no cumprimento das obrigações
commerciaes, não havendo estipulação no contracto, começam a correr
desde o dia em que o . credor, depois do vencimento, exige judicial
mente o seu pagamento .....o

Ârt. 139. As questões de facto sobre a existencia de fraude,
dólo, simulação ou omissão culpave! na formação dos contractos com
merciaes, ou na sua execução, serão determinadas por arbitrado
res. "'II.

TITULO VI
Do: mandato mercantil

Art. 140. Dá·se mandato mercantil quando um commerciante
confia a outrem a gestão de um ou mais negocios mercantis, obrando
omandatario e obrigando-se em nome do committente.

Nota 209
Art. 219; Decr. TI. 858 de 1851, arts. 6' e

27.-Not. 606.
ConcOJ.'dancia.-Cods. Comms.arts.:

Hesp. 62; AlI. 326' 01'. 252.
-Notct.- A di posição do arl. 137 não

comprebende as letras, nem a obriaaçõe
commerciaes á ella equi paradas: Rev. n.
'799,1 de 6 de Março de 1872 -Rev. hw.
de 1873, pago 250.-Vide Not. ao art. 261
do R~g. n .. 737, e Di1·., vol. 5. pag. 261.
~ dI posIção do nosso artigo é menos

eXlg~nte que a do direito commum: ln
07llntbItS obligationibus in qltibus dies
'non ponit1t1", pn.!3senti die debeIJu1·.-Not.
496.
.- Conta corrente acceita por commer

CJa~te, reputa· e ex.igivel10 dias depois do
aceite e é titulo babil para requerer-se a
abertura da fallencla de negociante que
tem ces ado seus pagamentos: Deois. de
Agg. do Preso do Trib. do Comm. do Ma
ranbào de 11 de Janeiro de 1872.-.Di,..
voI. 15, pag. 528. '
. :-E' nullo o julgamento que aàmltte em
JUIZO o pedido de obrigação não vencida:
Rev. n. 9M2de 16 de Julho de 1879.- Di1·.,
vaI. 19, pago 670.

Nota 210
Arts. 248 e 453 § 2" Reg. n. 737, arts. 38

e 39; Decr. n. 858 cit., arts. 7' e 27.
Concordancia.-Cods. Comms arts.:

TIe p. 63; 01'. 213; !tal. 41; Ati. ~88;

Houm. 43.- Cod. Nap. 1139. lU5 e 1146;
Holl. 1274 e 1278.

Nota.-Uniclâque swm mora nocet; L.
173 ~ 2 D. de 1'eg juro

Viae Not. 328.

Nota 21.1
Art. ln. Reg. n. 737, aJ'ts. 489 e seg .
Concordancia.-Cods. Comm . art .~

01'. 218.-Cod. do Proc. Civ., Fr. 323;
liolL 251) .

Nota.-A questão de facto solJl'e a exis
tencia de fraude ou omissão culpavel deve
er opportunamente determinada por arbi

tradores: Rev. TI. 8824 de 15 de Dezembro
de 1885.-G. ltt1'., vaI. 10, pago 495.

-Não é licito julgar contr~ o parecer
dos arbitradores nomeados no ca o do art.
139 do Cad. Com m .: Rev. n. 10251 de 20
de Dezembro de 1884. -Di1'.,valo 36,pag.412.

- Entretanto o proverl:Jio - dictlllm ex
pm·to1·um 1Mtnq1tl1l111 tmnsit in 1'em judi-
catum. •
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o mandato requer instrumento publico ou particular, em çuja
classe entram as cartas missivas; comtudo poderá provar-se por tes
temunhas 110S casos em que é _admissivel este genero de prova
(art. 123), "...

Nota 21.2

Reg. n. 737, art . 140, 141, 182 e 183.
Nots. 268, 423, 606 e 753.

Concordallcia.-Cods.Comms. arts,:
ParI. 231; ]-[e p. 2,14; Mex. 273 e 304; Cbil,
233 e 239; 01'. 299 e 300; Arg. :.121 á 223
lia!. 34.9 e 350; Roum. 374 e 375.

- O mandato para ser mercantil depende
de ser ocommiltente commerciante,em];)Qra
possa ser mercantil o contracto leito pelo
mandatHl'io com terceiro. Não sendo o
commiltente commerciante, o mandato é
civi l: Acc. da Bel. da Côrte de 29 de Se
tembro de 1857. -Mafra, .T1w'. dos Trib.,
t. 1, pago 198.

NoLa.-lIlalldato mercantil requer instru
mento publico ou particular, em cuja classe
entram as cartas missiva que devem ser
anteriores ao contracto: Rev. n. 7431 de
24 de Julho de 1869 e Acc. ?'eviso?'do Trib.
do Comm. da Côrte de 6 de Dezembro de
1869.-Jwrisp1"" COlnm., pag " 14 e 354.

- Mandato não e presume, e regueI'
instl"Ulllento, maximese o seu valorexcede
á taxa da lei· Rev. n. 775'2 de 1 de Abril de
1871, e Acc. ?'evisor da ReI. da Dahia de 14
de Dezembro de 1871. - Di?"., vaI. 30,
pag.49.

- Os consnles têm competencia para
legalisar a proclli'ações e snbslabeleci
mentos que os hrazi leiros houverem de
pas ar no paizes estrangeiros, e, se não
os bouver por duas testemunhas do proprio
paiz, reconhecidas as respectivas firmas
pela autoridade local: Av. n. 341 de 1873.

- ~[andato mercantil prova·se por car
tas missivas, por instrumento pnblico ou
particular; Rev. n. 8428 de 11 de Feve
reiro de 187~L-G. Jm-. vaI. 2°, pago '182.
- Mandato não se presume: Acc. da ReI.
de Minas ete 10 de Novembro de 1874.-Di?'.,
vaI. 6°., pag. 70.

- ProcU1'ação apresentada em publica·
f6rma sem as solemnidades exigidas no
art. 153 do Reg. n. 737 de 1850 não prova
.() mandato: Acc. da ReI. de Minas de 25 de
Junbo de 1875.-D'ir" vaI. 10, pago 271.

- Não é prova de mandato o in trumen[o
em publica-Ió'rma não conferido pelas
partes: Bev. n. 9~19 de 7 de Fevereiro de
1880.-Dü"., vol. 21, pago 510.

- Aacção para pedir o pagamento \la
commi são ainda por cobranças e outros
serviço prestados em desempenllo de mano
dato, conferido por commerciantcs ueveser
propost.-'\ no IMo civi I : Rev. n. 9548 de 20
de Março de 1880 e Ace. ?'evis01' da ReI.
de Porto·Alegre de 20 de Ago to de 1880.
Di?'., vaI. 22, pago no; vaI. 23, pago 449.

- Allirma-se em uma sentença (Di?"J
vai. 9°, pag. 557 que o distinctivo da com
missão e do mandato é que neste o manda·
tario trata do negocio em nome do com·
inittente e o contrario naqu('lIe. -T. de
l/reitas, COlnm., pago 572, obse"vando,
diz :-Quanto fi difTerença entre o mandato
e (t c011l,missão renícta·se sobre estas pala·
vras da Consolo das Leis Civis, not. 1 ao
art. 456, pag. 419:- (( Posto que por exce·
pção, nem o mandato civil ou commercial
perde seu caracter por figural' o mandatarlo
em seu propno nome, nem a commlssao
deixa de ser tal por figurar o committente
cm nomedo commi ario.)J

- Nem é aquelle o dislinclivo e nada
significa e por excepção, pois que segundo
os al'ls. 14.9 e 150 do Cod. Comm. o mau·
dataria p6de agir em selb proprio ?lOlne.

O distinctivo é OutTO: nomandato o man
dantedeve ser commerciante (art. 140, em·
quanto na com III i são e faz mi ter que
lenha essa qualidade, não o committcnte,
mas o commissario (art. 165). O maudaLo
mercantil depende da condição de ser com,.
meniante o mandante. lIsta é a di posi
ção de nosso direito, embora a lição melhor
dos autores.

- Sobre a irre pOllsabilidade do manda·
1<'1.rio que não tem poderes expressos na
procuração: llev. U. 98J.9 ds 8 de Julho de
1882 e Acc. ?·eviso?·daRel. da COrtede 28 de
Novembro de 1882.- Di?'., vo1. 29, pago 47
e vaI. 34, pago fJ61. ,-,

- Pode ser mantida a pratica gemlmente
admittida de resalvarem os tabelliães os po·
deres impressas tanto em livro especial,
autftrisaào pelo art. 98 lo do Decr. n. 5737
de 1874, como no in trumento dado ás
partes, não podendo ser, porém tolerado
que se ratifiquem os poderes impressos no
traslado entregue ás partes quando não ti
verem sido rati ficados na fo11la do li vro es-
pecial: AV. n. 5 de 1887. _

- Vide Dü"., vaI. 44, pago 239, vo1. 50,
pag. 543 e Decr. n, 79 tle 1892-sobre pro
curações.



COOrGO COMMERCIAL 89

Art. 141. Completa-se o mandato pela acceitação do mandatario ;
e a acceitação páde ser expre sa ou tacita: o principio da execução
prova acceitação para todo o mandato. 213

Art. 142. ACCeito o mandato, o mandatario é obrigado a cum
pril-o, segundo as ordens e instrucções do committente empregando na
sua execução a mesma diligencia que qualquer commerciante activo
e probo coo tuma empregar na gerencia dos seus proprios ne·
gocios. "14

Art. 143. Não é livre ao mandatario, acceito o mandato, abrir
mão delle; salvo e obrevier causa ju tificada que o impossibilite de
continuar na ~ua execução. lOlG

Art. ] 44. Se o mandatario,depois de acceito o mandato, vier a ter
conhecimento de que o committente se acha em circum tancias que
elle ignorava ao tempo em que o acceitou, poderá deixar de exequir o
mandato, fazendo prompto aviso ao mesmo committente.

lPóde igualmente o mandatario deixar de exequir o mandato,
quando a execução depender de supprimento de fundos, emquanto não
receber do committente os necessarios; e até suspender a execução já
principiada, se as sommas recebidas não fôrem suf:ficientes. lOlG

Art. 145. O mandato geral abrange todos os actos de ger~ncia

connexos e consequentes, segundo se entende e pratica pelos commer·
dantes em casos semelhantes; 'no logar da execução; mas na geneTa
lidade dos poderes não se comprehendem os de alhear, hypothecar,
assignar fianças, transacçõe ou compromisso ele credores, entrar em

Nota 213
Concordancia.-Cod . Comms. arts.:

Resp. 2[9; 01'. :J0.2 e 303.-Cod. i'iap.191l1J.
Nota. - Quem recebe mandato para en

tregar dinheiro a (ereeiro não eon lrabe
co~ elte vinculo a.lgum que Ibe a.ltrilJua
razao legitima para pedir a entreaa dos
dilos dinl1eirQ : Acc. da ReI. da Côrle de
27 de Maio de 1873.-Dil'.,YoI.3o paa.81.-
Nots. 18 e 'F:J. ' o

Nota 214
Art~. 115,153, 168e HlO.-.IVot. 438.
Concordancia.-Cod . Comms. art .:

Port. 238; Ilesp. 255 e j1j6: nlex. '2 6 e segs.
lta!. 356 j Cbi!. 268 c5eg.; Árg. 238; 01'. 303;
Houm.301.-Cod. Nap. 1991.

NotcL.-Res111la vinculo jl1ridico entre o
Inundante e o mandatario sempre que ti ver
Gomeço de execuç.ão o ia tl'umento dJ man
dato: Rev. n. 815U de 1 de Agosto de 1874.
-G. Jur.,yoI. 4', pago 271.

- O eondllctor de dinheiro para entregar
a terceiro, Ó é obrigado á re lituição pro
vando- e dólo e fraude: em i '0, o remeto
lente não t m acção contra o conductor :
Rev. n. I 5de 1 de Dezerobro de 1875.
G. Jur., vol. 10, pag. 197.

- Esta doutrina está ero oppo ição ao
Aec. da No!. ant.

Nota 215
Arts. 187 e 1 8.
CODcordancia.-Cods. Comms. arls.:

Port. 24.5; fie p. 252; AlI. 361; CLJil. 24.5;
Arg. 2'il4; 01'. 60L -Cod. i'iap. 1991 e 2007.

Nota 216
Art. 157 § 3.' .
Conco'[·dancra.-Cods. Comms. arts.:

Port. 243; fie p. 250 j !tal. 360; Cuil. 272;
Rouro. 385-Cod. Nap. 2003 e 2007.
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Nota 21.9
Concordancia.-Cods. rromms. al'ts.:

Porto 244; ltal'. 364.; 01'. 321; Roum. 389.
-Cod. Nap. 1995.

Nota.- Não póde ser procurador (lOS cre·
dores um dos socios da firma demandada.
Não se pMe admiltir em direito ess;}, iJl'
compati1:lilidade de rellnir na mesma pessoa
as qualidades de autor e réo: Rev. de 30
de ovembro de 1861 e Acc. reviso}' de 22
de .Setembro de 1862-Mafra, J'U1·ispr. dos
Tnbs., t. l o,pag. 24.9.

Nota 220
Concordancia.-Cods. Comms. arts.~

01'.317.- Cod. Nap. 2002; Porto 13-18.

companhias ou sociedades, nem os de outros quaesquer actos para os
quaes se exigem neste Codigo poderes especiaes. lW>'

Art. 146. O mandatario não póde subrogal', se o mandato não
contém clausula expressa que autorise a delegação" 21S

Art. 147. Quando no mesmo mandato, se estabelece mais de um
mandatario, entende-se que são todos constituidos para obrar na falta
e depois dos outros, pela ordem da nomeação; salvo declarando-se
expre samente no mandato' que devem obrar solidaria e conj nncta··
mente; neste ultimo caso, ainda que todos não acceitem, a maioria
dos que acceitarem poderá exequir o mandato. 21ft

Art. 148. Se o mandatario fôr constituido por diversas pes oas
para um negocio commum, cada uma dellas será solidariamente obri
gada por todos os eífeitos do mandato. 220

7 - Procurador não s eximeda re ponsa·
Nota 21. bilidade pelo subslabelecimenlo feito a

Arts. 75 e 84~ ; Di p. Prov. de 23 de No- outrem: Acc. da ReI. da Côrte de 19 dtl'
vembro de 1832, arl. 26. Dezembro de 1872-Di?'., vo[. 2·. pa",190.

CODcordancia.-Cods. Comms.,arts. - O facto dee lar uma procuraçào reco-
Port. 231 e .i3;; ; 01'. 305, 306,309; Ital. 350; lbida a uma repartição pUblica, ou junta a
Roum, 375.- Cod. Nap. 1987 e 1989. processo, não prejudica o sllbslabeleci

Noüt.-Tem inteim applicação no civél. mento, sendo simple mente pr ciso requc·
- Mandato geral não cunfere ao manda- rimento do intere ado e de pacllo da au

tario poderes para al:Jrir cred itos em banco : toridade respeclh a: Av, n. 586 de 1879.
Rev. n. 8514de 26 de Agosto de 1874.-Di?·., Questão.- O procUll'adol' substabele-
voI. 3', pago 302, e vo1. fi.·, pag, 112. cido na proclt1'ação com poderes gentes

- A Consol. das leis, arl. 470 . 3.·, diz pal'ct sltbstabelecel', p6de pOl' sua pa?'/e
«que a procuração deve conler poderes es- substabelecer ? Seio vatidos os actos pra-

r.eciaes para alienação de bens, cila a Ord. ticados por este segltndo sltbstabelecido,
• 4.· til. 48 pr., e continuando, amplie-se dentro dos limites elos pode?'es con{eridofJ

a h'ypolbeca.-Cod. Comm. art. 145; mas no manelato? O proclt1'ado?' que teln pa
nem o pGlder de alienar comprel1ende o de elel'es p(l//'a 1Imnsigi'l' e liqltidm' sem limi
li ypolhecar, nem o de hypolhecar o de alie- tação alguma, p6de fazer abatimento aos
nar. )) elevedores de seus consti/;U;i.ntes? - Um

- Lafayelte, Di?'. das cousas, § 211, o Accórdão do Trib. do Gomm. da Corle, em
contrario: a capacidade de alienar contém uma causa de Pelo las, Rio Grande do Sul,
a de bypothecar. . entre partes M. Schla semann e Dreyfll&

Dahi a regra fundamental: - só póde Ainé & C., decidio pela negativa. -eMon.
bypollJecar, quem pMe alienar. do FÔ1'0 n. 3 de 1859.

- Troplong, Dlt mandat, n. 322, dou
trina que o poder conferido para vender
não comprehende o de bypotlJecar. A. by
potheca se refere á uma outra ordem de
combinações, e a outras necessidades.

Nota 21.8
Arl. 176.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Resp. 26l ; Mex. 280; Cbil. 261' 01', 320;
Arg. 251. Estes 2 ultimos difTel'entes. 
Cod. Nap. 1984.; Ilal. 1748; Porto 1312.

Nota.-Procurador não pMe subslabe
lecer poderes que lhe foram conferidos, afim
de obter quitação, em seu pl'Oveito, do
mandante: Rev. n. 7458 de 30 de Junho de
1869-G. 111//'., vol. 1", pago 24.2.
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Art. 149. O committimte é responsavel por todos os actos prati
c.ados pelo mandatario dentro dos limites do mandato, ou este obre
em seu prollrio nome, ou em nome do committente. 221

Art. 150. Sempre que o mandatario contractar expressamente
em nome do committente, será este o unico responsavel j ficará, porém,
o mandatario pes oalmente obrigado se obrar no seu proprio nome,
ainda que o negocio eja ele conta do committente. 222

Art. 151. Havendo contestação entre um terceiro e o mandatario
que com elIe contractou em nome do committente, o mandatario ficará
livre de toda a respon abllidade apresentando o mandato ou ratifi
cação daquelle por conta de quem contractou. 1023

Art. 152. Se o mandatario, tendo fundos ou credito aberto do
committente, comprar em nome delle mandatario, algum objecto que
devera comprar para o committente por ter sido indiviàualmente desi
gnado no mandato, terá este acção para o obrigar á entrega da cousa
comprada. 224

Art. 153. O commerciante, que tiver na sua mão fundos disponí
veis do committente não póde. recusar-se ao cumprimento das suas
ordens relativamente ao emprego ou di posição dos me mos fundos j

pena de responder por perdas e damnos que dessa falta re ul
tarem .....ti

Art. 154. O committente é obrIgado a pagar ao mandatario todas
as despezas e desembol os· qne este fizer na execução do mandato, e
os salarios ou commis ões que forem devidas por aju te expre so, ou

Nota 224

Nota 223

Nota 225

Art. 166
Coocordaocia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 242 e 267; Me p. ~17 ; lla!. 359; Holl.
79; Chi!. 260; ROUDI.::l 1;01'. 3Ió; Fr. 94.

eu gerente ou mandatarias e de har
monia com o art. lóO lo Cad. do Comm.:
Acc. da Rei. de Porto Alegre de 12 de Fe·
vereiro de lBR4, Rev. n. 10238 de 5 de No
vembro de IBB4 - Gu::. Jlb1"., yo1. 37
pag. 431; Di?'., \'01. 35, pag. 519.

Nota 221
Arts. 75 e 116. - Not. 55!1.
Concordancia.-Cods. Comms. 3,l'ts.:

01'. 30B.- Cad. Nap. 199B; Porto 1345.
Nota.-O commiLtente é re pon avel pA.l'a

com terceiros pelo acto do mandataria,
sem embargo da falta ou abuso deste, contra
quem tem acção; Hev. n. B29J. de 27 d
Agosto de 1873-G. J1L/'., vaI. lo, pago 473.

Nota 222
Arts. 75 e 116.
Coocordaocia.-Cods. CoOIms. art .:

Port.26B; Resp. 2J6, lta1. 381; All. 360 Concordaocia.-Cod. Comm. art.:
e368; Hol!. 77e78; Chi!. 255;Arg. 233; Dr. 01'.316
314; FI'. 14; Bonm. d06.-Cod. Nap.1998.

d
Nota.-Os Incras e perdas são por coúta

o coOImiltente: Rev. n. 8,128 de 11 de Fe-
vereiro .de I~74 -G. J11Jl'., vol. 2', pago 382. Art. 142.
r. -:- Q1L~ (aeLt per uliwl1, ebt perinde ae si Coocordaocia.-Cod. Comms. arts.:
laeULt pu se ipS1Wl.. Porto 2H; Me p. <63; Mex. 298; !tal. 3ó8;

-.As ocjedades anonymas são re pou- Hall. ~9; Chi!. 272 e 279; 01'. 317; Árg.
savels para com terceiros pelos actos de 228; Boum.391.
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por uso e pratica mercantil elo lagar onde se cumprir o mandato, na
falta de rtjuste. l>l>G

Art. 155. O committente e o mandatario são obrigados a pagar
juros um ao outro reciprocamente; o primeiro pelos dinheiros que o
mandatario haja adiantado para cumprimento das suas ordens, e o
segundo pela mora que possa ter na entrega dos fundos que perten·
cerem ao committente. l>Z'7 •

Art. 156. O mandatario tem direito para reter, do objecto da
<Jperação que lhe foi commettida, quanto baste para pagamento de
tudo quanto lhe fôr devido em consequencia do mandato. ,.,.8

Art. ] 57. O mandato acaba:
I. Pela revogação do committente ; l>l>9

Nota 226
Arts. 163,176,201 e 29l; Reg. n. 737,

arts. 218 a 220; Reg. n. 737, al'ts. 11,22
e 26.-Not. '.123.

CODcordaucia.-Cods. Comms. arts.:
Porto 243; nesp. 278; Mex. 305 ; Ila!. 362;
Cbil. 2i4.; Al'g. 276; 01'. 310; Roum. s87.
-Cod. Mp. 1986.

Nota-Tem ju á indemnisação, na con
fonuidade de te artigo, o mandatario que
nào procedeu com fraude, d610 ou malícia,
de que proviesse darTIlw e pc'rdas ao com
mittellte. Não se considera taxativo. mas
bases de um calculo approximado o 'preço
orçado de uma encommenda cujo custo
fór superior, se as instl'ucçães dadas não
forem bem especificadas: Rev. n. 6519 de
13 de Julbu de 1861 e Acc. 7'evisol' do
Trib. do Comm. do Maranhão de. 8 de Fe·
vereiro de 1866 -Jlb7·ispl'. Comm., pag. 57.

-Commi são, quando não estipulada,
não é devida ao que nào é propriamcnte
mandatario: ReI'. n. 8428 de 11 de Feve
reiro de 1874-Dí7'., vol. 3', pago 317.

- Vide os Ass. ns. 27 de 17 de Agosto de
1857 sobre os usos commerciaes da praça
doRiode Janeiro e provincia dore pectivo
di b'icto, n. 28 de 18 de Dezembro de 1865
obre pratica e usos commerciaes da praça

da cidade do Rio Grande do Sul. r.ollecção
de eslylos e usos commerciae da pra\«1 da
Babia de 2 de Outubro de 1856. Cullecção
dos usos commerciaes da praça de Pernam
buco de 19 de Janeil'O de 1857. ColIecçào de
n os e estylos commerciaes da praça do
~la.ranbão de 2.2 de Junho de 1857.

-O mandato do administrador de com
panhia ou sociedade anonyma. póde ser
estipendiado ou gratuito: Decr. n. 8821 de
1882, art. 42; Decr. n. 43,1 de 1891, art. 98.

Que ingenuidade!

Nota 227
COllcordaucia.-Cods. Comms.al'ts.:

Port. 2H e 247 ; Hesp. 263 e 278; ~lex 298;
Cbi!. 279; Arg. 277; 01'. 311 e313.-Cod.
Na~. 1996, e 2001.
~ota.-Os juro legaes, em falta de con·

venção e por virtude de condemnação, são
de 6 'lo ao anno: Lei de 24 de Outuhl'o de
ltl32.

Nota 228
Reg. n. 737, art. 622.
COllcordancia.- Cods. Com ms. arts.:

Port. 2t7; Hesp. 276· Mex. 306' llaI. 362 e
363; Ali. 37J.e 375; 1(011. 80 a 85; Chil. 28.1
e seg3.j Houm. 387; FI'. 95; Arg. 279;
01'. 321-Cod. Nap. 1999.

E' garantido o direito de retenção, salvo
a resolução do contl'acto: Dec. n. 917 de
1890 art. 27.

-Ê' credor da fallencia com privilegio.
Dec. n. 917 cit., ((lJ·t. 70 n. 2 i).

Nota 229
nego n. 737, art. 706 § 1'; Q,rd. 1. 3', tit.

26. ln'.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Port. 24.5; Ital. 365 e 366; Ali. 377; Cbi!.
2il; Roum. 391; Arg. 279 e :<80; Dr. 326.
Cod. Nap. 2001; Porto 1363.

Notct.- A Jevogaçãú é expressa ou ta
ci ta : e ba revogaçào taci ta se o mandante
nomear novo mandataria para o mesmo
negocio, ainda que esta clausula se não
expresse no novo mandato, como no caso
do art. 158.

« Ha ca os em que o mandato é il'revo
gavel, ou porque assim se tenha conven
cionado, e em geral quando por condição
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II. Quando o mandatario demitte de si o mandato ;230

III. Pela morte natural ou civil, inbabilitação para contractar, e
fallimento, quer do committente, quer do mandatario ;231

IV. Pelo casamento da mulher commerciante que deu ou recebeu
o mandato, quando o marido negar a sua autorisação pela fórma
determinada no art. 29. Z32

Art. 158. A nomeação de novo mandatario é sempre derogatoria
do mandato anterior, ainda que esta clau ula se não expresse no novo
mandato.z33

de um contracto bilateral, ou meio de
cumprir uma ohl'igação contl'actada. ))

« Nos casos em que o mandato é irrevo
gavel tamhem é irrenunciavel)) : Consolido
das leis civis, art.473J §§ 2° e 3°, nots.

- O mandato senuo Judicial somente
considera-se revogado depois de noLifiC<ldo
o mandataria: Acc. n. 11237 da Helação
do Recife de 7 de ~Ial'ço e 1'2 de Junho de
1885-Di?'.,vo1. 4.1, pag. 26J.

- J~lliamLs dit, eUllt q~Li dedit diver is
tempol'ibus proCU1'a tOl'es duas, postel'iol'em
dando pl'i01'em pl'ohibllisse videl'i: Dig.
l. 3° til. 3°, lei 31 § 2°.

Nota 230
Reg. n. 73'7, art. 706 ~ 2°.
ConcOl'dancia.-Cod . Comms. arts.:

Porto i45; !tal. 366; Arg 224; 01'.326.
Cad. Nap. 2003; Port. 1363.

Nota.-Ao .mandatario que por f!lcto
propno, deulltte de si o mandalo, nao é
devida illdemni açãd : ReI'. n. 10908 de 3
de Outu11ro de 1888 e Acc. l'evisOl' da
ReI. de OUTO Prelo de 19 de Março de
1889 - Dil'., vaI. 48, pago 239; 1'01. 49,
pago 259.

Nota 231.
Reg. n. 737, art. 706 ~ 3.°
Concordancia.-Cod . Comms. arts.:

Port. 246 j 01'. 3iti.-Cod. Nap. 2003;
POl't. 1363.

NotCL.-E' a capita d.i11lintLlio maxima
dos Romanos que o Imperador Justiniano
ªb~lIo na Nov. 22, cap. 8e Valenlinianno na
~el 8, Cedo Theod. de pami .-Mello Freire

. 2, til. I' § 11 llensa que nunca houve
em Portugal sel'vtdão dCL pena, o acom
~anlralldo Souza Pinto e Macedo Soares,
T ·q,t. d~s Tes t., cap. 10 § 8° e Conso lido das
"ets CW., art. 99a § 6,° no1. 6.

Entretanto em contrario temos - Ord.
I§. f' tit. 81 § 6' j Lohão, Di!'. EmplJy1.
10 14. .; GCuveia Pinto, Trat. de Test., cap.

j L111 Teixeira. Dil·. Civ., t. l°, til. l°
§ 12 j Coelbo da HoclJa, §§ 31'2 e 314 j Forjaz

de Sampaio, t. 1° pago 86 ao art. 818 do
Cad. Comlll., Porto e Loureiro, Dil·. Civ.,
t. l°, I. l° 12.-Trindade, Proc., § lO n. 2,
noto 22; Cad. Nap. a1'1. 2003; Luislan 2996.

- O Cad. Comm. Port., hem como o
Civ., falia omenle de-inlerdicção.

- O condemllados no fõro criminal
mantêm intacta a capacidade civil, salvo
os casos de incapacidade superveniente
previ los· na lei: Av. n. 55 de 1886.

- A. procuração pa ada pelo sacio ge
renle de nma sociedadecommercial, ocrual
fallece pouco depois de propo la a acção
para lJue deve a procuração, vale para pro
seguiU1ento da acção até final divisão:
Rev. n. 10588 de 9 de Fevereiro de 1887
Dil·., vaI. 42, pago 339.

- Vid. Cad. Pen. art. 55 e Consl. da
União, art . 71 §§ l° e 2° e 7:2 § 17 e 20.

Questão.-A inimi::ade captlal, Cad.
do Pl·OC. C1'im. O1·t. 75 § tio, {a:: julga?'
e.'Ctincto o mCL1idal·o ?-Pela affirmaLiva :
Dr. Trind. Pl·OC. ext?'aj., § 10 n. 4..
noto 23.

Nota 232
Arls. 29 e 59 : Reg. n. 737, ar1. 18,1 e seg .
COllcordancia.-Cods. Comms.arts.:

Be p. 280; Hal. a65 ; Chi!. 240; 01'.326
Roum. 390-Cod. Nap. 1850.

Nuta.-O mandato acaba pelo casamento
da mullJer que deu ou recebeu procuração,
porque o marido é o administrador de ua
pes oa e ben , corno chefe de familia.

c a mullJer, porém, fõr c01l111lercianle,
al'1. 29, de\'e o marido negar sua autori
,a~ão nos termo deste artigo .

E' desneces ario dizer qua finda o mau
dalo pela conclu ão do negocio ou venci
mento do tempo convencionado. - Vid.
Trindade, Pl·OC. § 10.

Nota 233
RevO l1ação tacila.
Concortlancia.- Cad. Comm. art.:

Dr. 32l:l.-Cod. Nap. 2001 e 2006.
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Art. 159. O instrumento do mandato geral e o da sua revogação
deverão ser registrados no Tribunal do Commercio do domicilio do
mandante e mandataria, ou no cartorio do escrivão do juizo commer
cial, nos lagares distantes da residencia do tribunal.

A falta de registro estabelece a presumpção da validade dos actos
praticados pelo mandatario destituido .'~34

Art. 160. A morte do committente, ou a sua incapacidade civil,
não prejudica a va.lidade dos actos praticados pelo mandataria até
que receba a noticia, nem tão pouco aos actos successivos que fôrem
consequencia dos primeiros, necessarios para o adimplemento do mano
dato. Z3G

Art. 161. Morrendo o mandataria, seus herdeiros, successores
ou representantes legaes são obrigados a participal-o ao committente,
e, até receberem novas ordens, devem zelar os interesses deste, e
concluir os actos da gestão começados pelo finado mandataria, se da
mora puder vir damno ao committente. z3G

Art. 162. O mandatlj.rio responde ao committente por todas as
perdas e damnos que no cumprimento do mandato lhe causar, quer
procedam de fraude, dólo ou malicia,quer ainda mesmo os que possam
attribuir-se sómente á omissão ou negligencia culpavel (art. 139).z3'"

Nota 234
Arts.l0n. 2, e31; Reg. n. 737, art. 693j.

Reg. n. 738, aI;t. 58 n. 3 ; Reg. n. 1597;
art. 12 § 3°. Dec. n. 6384 de 1876, art. 6° ;
Dec. n. 596 de 1890, art, 12 § 3°, n. 4.

Concordancia.-Cods. Comms. Port.
49 e 57; Hesp. :iI e 26; Mex. 29; ltal. 374;
AlI. 25; Chil. 23; Arg. 36 e 39.

Nota.-A falta do registro não annulla o
contracto: Reg. n. 737, art. 693.

Nota 235
Art. 157 § 3°.
Concol"dancia.- Cod. Comm. art.:

01'. 330. - Cod. Nap. 20')8 e 2009.
lYota.-Vid. Dir., vo1. 4°, pago 23.-Cod.

Nal). 2008 e 2009.

Nota 236
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Chi!. 210; 01'. 331. - Cad. Nap. 2010;
Hol!. 1850 a 1856.

Nota.- lIlandatario não póde dizei'-se
credor do mandante por uma escriptura
de hypotlleca, cujo pagamento consta àe
uma conta corrente assignada pelo mesmo
mandatai·io.

- lIlorto o mandante, o mandatario não
póde ser admittido em juizo a demandar

cousa alguma contra os lu tere sado da·
queUe, sem que primeiro pre te a estes a
contas de sua admjni traçào Oll gerencia:
Rev, n. 8181 de 30 de Outubro de ]88~, e
ÁCC. ?'evis01' da ReI. da Bab ia de ]4 de
Junho de 18í2-Di?·., vo1. 1", pago 103.

Nota 237
Art. 78; Reg. n. 737, art. 705.-Not!.

606 e 1366.
Concordancia.-Cod . Comms. arts.:

f'ort. 236 ; ar. 318.-Cod. tiap. 1992.
Nota.-Omi são ou nc~tigencia culpavel

no desempenbo do manaato, obriga, por
força do art. 162 do Cod. Comm. o reg
pon avel à indemnisação do prejuizo
cau ado: Rev. n. 8297 de 1~ de Outubro
dr, 1872- Gaz. Jwr., vol. 1", pag. 502.

- O juizo do civel é competente para
conhecer da acção de ind mnisaçiio de
damno occasionado por fraude na gerencia
de mandato de com missão, e a sali fação
do· damno póde ser intentada in lependen·
temen te de condemnação do delinquente
em juizo criminal : Rev. n. 8894 de 16
de Junbo de 1876-Di?·., vaI. 10, pag, 521.

- A acção de mandato deve ser exercida
contl:a o ma.ndalario e não contra. quem
este lIlCllnl1110 da venda de mercadorias em
com fi issão : Rev. n. 90:17 de 18 de Abril
de 1877-Dil'" vol. ]3, pag. 200.
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Art. 163.'Quando um commerciante sem mandato, ou excedendo
os limites deste, conclue algum negocio para o seu correspondente, é
gestor do negocio segundo as disposições da lei geral; mas se este fôr
ratificado, toma o caracter de mandato mercantil. e entende-se feito no
logar do gestor. 238

Art. 164. As disposições do Titulo VII-DA CO mIssÃo MERCANTIL
-, a1'ts. 167, 168, 169, 170, 175, 180,181, 182, 183, 184, 185, 187 e
188, são applicaveis ao mandato mercantil.

TITULO VII
Da conunissão mercantil

Art. 165, A commissão mercantil é o contracto do mandato
relativo a negocios mercantis, quando pelo menos o eommissario é

- o procurador sul)'tal~elecido, que não
cumprio sua obrigação, pMe ser accionado
directamente pelo mandante: Lei n. 46 § 4;
D. de mandato

- O lOandatario encarregaao da remessa
de dinheiro de uma praça para outra, que
escolho para intermediarlO -da romes a,
por via de saqllo, um banco bom reputado
mas que ,'em a fallir anlo tlo palTamento
do mesmo aque, fica exonerado de qual
quer rospon abilidade para com o man
dante, prol'ando ter entregue a e te uma
~a vias do saque e nana haver elte ob
Jeclado contra a h'an acção: Rev. n.
912J de 31 de Maio de 1879- Di/'., vol. 20,
pago 175.

-O mandante não tem acção criminal,
mas ciVil, contra o mandatario, que, pre
textanclo liquidação de contas, recu a ell
t1'egar-lbe dinheiro recebido : Rev. n.
2302 ue' 10 de Setembru de 1880- Di7'"
"01. 23, pag, 396.

- O <:<>mmittente s6 pMe pedir ao man
dalal'lo mclel1. i ação p la onlissITo deste, o
da qual lhe resultou daml1o, provando que
houve culpa lata ou d610, e não sendo
gratnito o mandato: Rev. n. 9702 de 22 de
Junho de 1881 e Acc. 7'eviso7' da ReI. da
COrte de 1" de Dezembro de l881-Di7'.,
vo1. 25, .pag. 5~3; 1'01. 27, pago 572.

.- Qnt occaswnem, pl'aJ tat dCL7/WUb1n (e
Ctsse mdetu7' : Lei 30 § 3 D. ad leg. Aq1bil.

- Qure sine clblpa accid1mt a 7t1bllo
1J1'1estantwI' : Ex lege 23 D. de 7·eg. j1b?'.
t Omandatario é responsavel ao commit
ente pelas perdas e damno que lhe occa

SlOnar no desempenho do mandato, e tem

por isso competencia para propor as acções
tendentes a reparar os damnos experimen
tados pelo mandante: Rev. n, 10782 de l° de
Fevereiro de 1888 e Acc. 7'evisor da Rel. de
Ouro Preto de 24 de Maio de 1889 - Di?'.,
vol. 45, pag, 595 e vo1. 49, pag. 593

Nota 238
Arts. 154 e 169.
Concol'dancia.-Cod. Civ. Port.,arts.

1723 e 1724.
Nota.- Si habens mandablb1n, illud

excedit, vel cont1'a (acit de 'I1lalldaÚlirio,
tatint negotiorullt gesto1' efficillL7'.
- Ratificação de mandato é um facto

que depend de prova: ReI'. n. 7752 de
l° de Abril de 1871 e Acc. 7'evisor da Rel.
da Babia éle 1<1 de Dezembro de 1871-Di7·.,
vol. 3°, pago 49.

- e a lei permille que o gestor de
negocios segure qualquer cousa por conla
de terceiro. não permilte que receba quan
I ias, nem dê quitação, nem chame á conci
liação e nem intente acções em juizo sem
exhibit· procnraçào com os respectivos
podere : Rev. n. 8188 de 6 de Novembro
de 1872 e Acc.7·eviso7· do Trih. do ComID.
do Recife de 11 de Agosto de 1873-Dir.,
vol. 3°, pago 152.

- A ratificação equivale ao mandato, e
só pMe ser provada para produzir elIeitos
juridicos, pelo meios exigidos no art. 140
do Cod. Com. para prova do mandato: Acc.
da Rel. de S. Paulo.-Dj7·.,vo1. 51,pag. 239.
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commel'ciante, sem que nesta gestão seja necessario declarar ou men·
cionar o nome do committente. 239

Art. 166. O commissario contractando em seu proprio nome, ou
no nome da sua firma ou razão social, fica directamente obrigado ás
pessoas com quem contractar, sem que estas tenham acção contra o
committente, nem este contra ellas j salvo se o commissario fizer cessão
dos seus direitos a favor de uma das partes. 2 ...0

Art. 167. Competem ao committente todas as excepções que pôde
oppôr o commissario j mas não poderá allegar a incapacidade deste,
ainda quando se prove, para annullar os efl'eitos da obrigação con·
trahida pelo mesmo commissario. 2

'U

Art. 168. O commissario que acceitar o mandato expressa ou
tacitamente, é obrigado a cumpril-o na fôrma das ordens e instrucções
do committente : na fa,lta destas, e na impossibilidade de as receber
em tempo opportullo, ou oecorrendo successo imprevisto, poderá exequir
o mandato, obrando como faria em negocio proprio e conformando-se
com o uso do commercio em casos semelhantes. 242

Nota 239
Art. 140.
Concordallcia.-Cods. Comms. art .:

Port. 266 e 267 ; Hesp. 244 e 245; Mex, 273;
Hal. 380jA!1. 360; Hall. 76; Cbil.233 e234;
Roum. 37,1; Al'g. 23.;l; 01'. 335. Lei Belg.
de 5 de Maio de 1812, art. 12; FI'. 91.

Nota.-!i',' requisito e"sencial da com
mi ão mercantil ser relativa a negocias
mercanti , a que o commis ario obre em
conla. propria: llev. n. 8379 de 27 de Selem·
bro de I 72-G. 1m'., yol. 1, pago 315.

- Dá-se ampre que .'lIguem consigna
gen 1:0 a uma c.'l a com~nercial para serem
vendidos na praça: DeCls. de A~g. do presi·
dente do Trib. do Comm. da Corte de 11 e
28 de No\'embro de 1873.-G. lu?'., vol. 1',
pago :W6.-Yot.14 do Reg. n. 737.

- Os em prezarias de e criptorio de com
mi sO 50 sujeitos ao impo to de indus
tria e profissão: Rio de Janeiro, cidade,
80 000, fór~ -10 000 e mais 20 'lo sobre o
valor locatiVo do predio em que a industria
é ex rcida: Dec. n 9870 de 1888, Tab. D.
2- cla se; Dec. n. 86 de 1889, Tab. A., 2'
classe.

Nota 240
Art . 149 e 150.
Concordancia.-Cod . tomms. arts.:

Port. 268 e 26lJ' He. p. 246' Mex. :?8!; llal.
381 j AlI. 360 a Sli : 1:1011. 78 e 79; Cbil. 256 e
25~; Roum:406j FI'. 91; Arg. 233; 01'.337.
LeI Balg. Clt., art. 1;1,

Notet.-O commissario tem obrigação de
pagar a ordem que do COIllmiltente recebeu
e responder consentindo: Acc. do Trib. do
Comm. da Côrle de 7 de Março de 1870.
G. hlll·., yol. 2', pago 209.

- O commiltenle é parte legitima paTa
demandar pela importancia do litulo que
lbe é cedido pelo commi ario: Rev, n.
8731 de 4 de Setembro de 1875 e Acc.7'eviso/'
da ReI. da Côrte de 17 de Março de 1876
Di/'., vaI. 8', pago 384, vol. 10, pago 1] O

Nota 241.
Arts. 69, 168, 169 a 173, 177, 181, 182,185

a lR9.
Concol'dallcia.-Cods. Comms,arts.:

Al'g.234j 01'.338.

Nota 242
Arts. 69,142,167,169 a 173 177.181,182,

185 a 189. .
Conco.'dancia.-Cods. Comm . arls.:

Porto 238 e 267; Resp. 286 a 288' lIal. 356'
Cbil. 268e 269; Ar~, 238; Oro 3!:? '

Nota.-O commlssario queacceita o mano
dato, expressa. o~ tacitamente, é obrigado
a cumpl'll-o na forma das ordens do com
mittellte que não póde,a pretexto de novas
orde~s s6 ~o. proprio interesse e contra
terceiros, eXlgn' (laquelle novo procedi
mento,opposto ao que já tivesse, em vir
tude das primiti va ordens e que o obriaára
para com as pessoa interessadasnasol~ção
da. commi ão mercantil.
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.J Art. 169. O commis~ario que se afastar das in:,;tL'ucções recebidas
ou na execução do mandato não satisfizer ao que é. de estylo e uso do
commercio, responderá por perdas e damnos ao committente.

Será, POl'éDl, justificavel o excesso da com missão :
1. Quando resultar vantagem ao committente;
II. Não admittindo demora a operação commettida, ou podendo

resultar da.mno da sua expedição, uma vez que o commissario tenha
obrado segundo o cqstnme geralmente praticado no coinmercio ;

III. Podendo presnmir-se em boa fé que o commissario não teve
.intenção de exceder os limites da commissão ;

IV. Nos casos do art. 163. lO43

Art. 170.. O commissario é responsavel pela boa guarda e con
servação dos effeitos de seus comlllittentes, quer lhe tenliam sido con
signados, quer os tenha elle comprado, ou os reeebesse como em
deposito, ou para os remetter para outro logar; salvo caso fortuito ou
de força maior, ou se a rleterioração provier de vicio inherente á natu
reza da cousa. lO~~

. Art. 171. O commissario é obrigado a fazer aviso ao commit
tente, na priméira occasião opportnna que se lhe offerecer, de qualquer
damno qne soffrel'em os effeitos deste, existentes em seu poder, e a
verificar em fórma legal a verdadeira origem de onde proveio o
<ramno. lO"<> •

Art. 172. Igl1aes diligencias deve praticar o commissario todas as
vezes que, ao receber os effeitos consignados, notar a avaria, diminuição
ou estado diverso daquelle que constar dos conhecimentos, facturas ou
avisos de remessa: se fôr omisso, o committente terá acção para
exigir delle que responda pelos effeitos nos termos precisos em que os
conhecimentos, cautelas, facturas ou cartas de remessa os designarem;

A acção do commillente contra o com-
mi ario, em tal caso, é improcedente. N t 244

No caso do commis ario rccon \ i I', apezar O a
da improcedencia da acção. é valiosa a Arts. 63, 69, 167 a 173, 177, 181,182 e 185
recouvellção para obrigar oaulOl', excluido a 189; Decr. n. 8fi8 cit., art. 1511.2.
de sua acção, a pagar: Rev. n 9095 de 11 COllcol'dancia, - Cods. Comms.
de Julho de 1877 - G. J1II1'. vol. 17, arls.: Port, 236; Hesp. 265 e 266; Mex. 291 e
pago 110. 295; !tal. 351; ChiL 246; Bonm. 377 e 3i9;

AJ'g. 247; 01'.351.

Nota 2'43
Arts. 69, 115, 142, 167 a 173, 177, 181, 18'2,

185 a 189; Reg. J1. 737 a1't.218; Duet·. n. 858,
art. 15, 11. 2; Ass. n. 17 de 17 de Agosto
de 1851.

ConcOl'dancia.-Cods. Comll1s. 3rls.
Porto 238 e 267; Besp. 255 e ;)56 ; Mex. 289
'olal. 356; Chll. 268 e 269; Arg. 242

r. S,16.
7

Nota 245
Ârls. 69, 167 a 169, 173, 177, 181, 182 e

185 a 188; Decr. n. 858 cit., art . 15 n. 2
e 20 n. il.

Concordancia . - Cod. Comms.
ar~s.: port: 237i!iesp. ~65 e 266; Mex. 29: ~
29;); llaJ. 3;)2 e 0;)3; Chil. 219 ; Bonm. 319,
Arg. 248; 01'. 352.

CODIGO ÇONUdER~
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sem que ao commissario possa admittir·se outra defes!l. que não seJa a
prova de ter praticado as diligencias sobrecUtas. 24G

Art. 173. Acontecendo nos effeitos consignados alteração que
torne urgente a sua venda para salvar a parte pos ivel do seu valor, o
commissario procederá á venda dos effeitos damnificados em hasta
publica, em beneficio e por conta de quem pertencer. ,",47

Art. 174. O commiss~rio encarregado ele fazer expedir uma
carregação de mercadorias em porto oulogardifferente, por via de com·
missario que elle haja de nomear, não responde pelos actos deste, pro
vando que lhe transmittio fielmente as ordens do committente, e que
gozava de credito entre os commerciantes. ,",48

Art. 175. O commissario não responde pela insolvencia das peso
soas com quem contractar em execução da commissão, se ao tempo
do contracto eram reputadas idoneas; salvo nos caso do art. 179,
ou obrando com culpa ou dólo. ,",40

Art. 176; O commissario presume-se autorisado para conceder
os prazos que fôrem do uso da Praça, sempre que não tiver ordem em
contrario do committente. 2GO

Art. 177. O commissario que tiver vendido a pagamento deve
declarar no aviso e conta que remetter ao committente o nome e
domicilio dos compradores, e os prazos estipulados; deixando de fa.zer
esta declaração explicita, presume-se que a venda foi effectuaua a

Nota.-O commissario está dispen ado da
Nota 246 . prova de que seu substitulo gozava deei'll-

dito entre os cOIllUlercianles, quando alio
Arts.09, 167 a 171, 173, 177, l!ll, 182 e meação lenha sido do commitlenle, ros

185 a 18 ; Decr. n. 858 cit.. arts. 15 n. 2 tando-Ibe ól1lente a obrigação de pl'ovar
c . O n. 3. que ao commi 'sario nomeado tran -millio

Concnrdancia . - Cod·. Comm . as ordens recebidas: Ace. da ReI. da CárIe
arls.: ParI. 237 :Hesp. :265 e 266: ~[ex. 294 e de 15 de Dezembro de 1876-E pozel, Rev.
295' Hal. 352 e 353; Cbil. 2i9; ROllUl. 379; de Dezembro de 1876, pago UHi.
Arg. 249; 01'. '353.

Nota 247
Al'ts. 69, 167 a 172, 177, 181, 182 e 185 a

189; Decr. n. 858 citt, art. 15 n. 2.
Concordancia • -·Cods, Comms.

aTIs. : Porto :235; Hesp, 269; Hal. 35t;
AIl 3tiO; ChiJ. 30i; Roum. 377; Arg. 250 :
Or. 35-1; FI'. 106; Holl. 93.

Notre-Vide Rev. n. 4560 de 18 de .Ta
neiro dcl852.-/1lil'iS]Jl'. COl1lm. pago 58.

Nota 248
COllcordancia . - Cods. COI1lIIl.

arts. : Hrlsp. 261 e 26~j Mex. 280: Chi!. 2ôl .
Ârg. 251 c 252; 01'. 356,-Cod. Nap. 199'1. '

Nota 249
Concol'dancia.-Cods. COlJlms. arts:

Por I. 269; Resp. 253; llal. ll8'i; C1JiJ. 317 ;
Al'g. 258; 01'. 363.

Nota 250,.
Árls. 1-1.6,154 e 163; Ass. n. 17 de 17 de

Aguslo de 1857.
Concol'dancia.-Cods. Comms.arls.:

Port. 271; Hesp. 270 contm; ltal. 381;
AlI. 369; Cbi!. 253,307 e 310; lloum. 4.09 j
Arg. 257; Or. 362.

Nota.-As vendas dos generos de expor
tação são feitas á visla, salvo convenção
de oulro modo: as dos genero de impor
tação com os seguintéS pr:tzos : - generos
de esO I'a de 4a 9 mezes;- fazendas seccas
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dinheiro de contado, e não será admittida ao commissario prova em
contrario. 2""

Art. 178. Vencidos os paO'amentos das mercadorias ou effeito~

vendidos a prazo, o commissu.rio é obrigado a procnrar e fazer effe
ctiva a sua cobrança j e e nesta. e portar com omissão ou negli
gencia culpavel, responderá ao cummittente por perdas e damuos
supervenientes. 2""

Art. 179. A commissão deZ C1'e(Zet'e constitue o, commissario ga·
rante solidario ao committente da solvabil idade e pontualidade daquelles
com quem tratar por conta de te, sem que possa er ouvido com recla-
maçã,o alg.uma. "

Se o deZ c1'eclel'e não houver sido ajustado por escripto, e todavia
o committente o tiver acceitado ou consentido, mas impugnar o quan
titativo, será este regulado pelo estylo da Praça onde re idir o com
mi sario, e, na falta de estyJo, por arbitradores. 2 ..3

AItt. 180. O commissario que distrabir do destino ordenado os
fundos do seu committente, responderá pelos juros a <Jatar do dia em
que recebeu os me mos fundo, e pelos prejuizos' resultantes çlo não
cumprimento da orden j sem prejuizo das acções criminaes a que
possa dar logar o cl610 ou fraude. 2"" •

Art. 181. O commissario é re ponsavel pela perda ou ex.travio
de fundos de terceiro em dinheiro, metaes preciosos ou brilhantes
existentes em seu poder, ainda mesmo que o damno provenha de caso
fortuito ou força maior, se não provar que na sua guarda empregou a

de 6 a

Nota 251.
Arl . 69, 167 a 173, 181, 18~ e 185 a 189;

Dca. n. 858 cit., '3.1'18. 15 n. 2 e 20 n. ,I.
COJlcol'dallcia.-Cod . COI1l/llS arls.:

Porl. 2.3 ; llesp. .271; lex. 30:1 . llal. 385 ;
Chi!. 30'9: Rouw. MO ; Arg. 259 ' 01'. 361.
. /Vol.a.-O cowmi ario que vende a J)razo
c ~bl'lgado a fazer ao COlDll1 itlent' ortl pe
cliVO (LyjSO, porque do conlrario enlende
~e a venda feita á dinheiro; a1l1da mesmo
lJue o eslyl da praça sej3. de venda· (t

J)/'a::o dn. mercadoria em questão, nem por
1 o e lava exonerado o cOlllmissario de
avisar o comuliltente, quer da falia de pa
gamento de sua letra, quer de suspeita de
fallenda do devedur: Hev. n. 4560 de 13
de Janelfo de 1852-Jw1'ispr. COIlHlLpag.58.

Nota 252
Concol·da.ocia.-Cods. Comnl . art .;

Uesp. 273; Mex. 303' Chi!. 312' Arg. 260'
01'. 365. ' , ,

/

Nota 253
Art. 175.
Coocordaocia.-Cods.Comm .arts.:

Porto 269' liesp. 2i2 . lia!. 387; AI!. 3.0;
R0I.~ll1. -Jl2; Chi!. il17; Al'g. 256; 01'. 360.

lyota.-A commi são del m'ede7'e, encaro
regada p 'lo commis ario ao commi lten le,
endo como é, d.t natureza do conLl'acto

de commi ão não o innova, nem allera :
Rev. 902~ de 17 de Fevereiro de 1877 f;\

Acc. '1'evisor da ReI. do Maranhão de 5 de
Junbo de 1877.- Di7·. voJ. 12, pago 603;
vol. 13, pago 713.

Nota 254
Ál't. 142.
Coocol·daocia.-Cods. Comms.arl .:

Porto 2...1 ; Resp. 26~ e :261 ; Mex. 298 ; lta!.
355 e 358; Roum. 380 e 383 ; Chi!. 251 e 252;
Arg. 269; 01'.371. .

Nota.-O juizo do cível é competente para
conbecer da acção de indemnisação de
damno occasionado por fraude na geren·
cia do mandato de commissão.

A satisfação do damno póde ser pedida
independentenlcnle de condenmaçao dQ
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diligencIa que em casos semelhantes empregam os commerCUtntes.
acautelados. '266

Art. 182. Os riscos occorrentes na devolução de fundos do poder
do commissario para. a mão d'o committente, correm por conta de tê,
salvo se aquelle se desviar das ordens e instrucções recebidas, ou dos
meios usados no lagar da remessa, se nenhumas houver recebido. lOGG

Art. 183. O commissario que fizer uma negociaçãf.) a preço e
condições mais onerosas que as correntes, ao tempo da tran acção,
na Praça onde ella se operou, responderá pelo prejuizo, sem que o
releve o haver feito iguaes negociaçõe por conta pl'opria. 2G7

Art. 184. O cotnmissario que receber ordem para fazer alO'um
seguro, será responsavel pelos prejuizos que resultarem se o não
efi'ectuar, tendo na sua.mão Ílllldos sufficientes do committente para
satisfazer o premio. 268

Art. 185. O committente é obrigado a sll,tisfazer á vista, alvo
convenção em contrario, a importancia de todas a despezas e de em·
bolsos feitos no desempenho da commi são, com os juros pelo tempo que
mediar entre o des'embolso e o efi'ectivo pagamento, e as commissões
que fôrem devidas. 269

As contas dadas pelo compíissario ao committente devem concordar
com os seus livros e assentos mercantis, e, no caso de não concordarem,
poderá ter lagar a acção criminal de furto. 2GO,

delinquente em juizo cl'illlinal: Hev. n. 8894.,
de 16 de Junoo de 1876 - Dil·. vaI. 10,
pag.521.

Nota 255
Arls. 69, 167 a 173; 177, 182 e 185 a 189

Decr. n. 858 ciL., arts. 15 n. 2 e ~O n. 5.
Conco1'~ancia.-Cocls. COl1lms. arls.:

lIe p. 21)7; Mex, 292; A1'g. 270; 01'. 375.
Nota.-Fol'tnitlls casw; est ctli nonpotest

l'esisti et cni pl'ecavel'i non potes: Cuja,
Cod. de tocato.

Nota 256
Arts. 69, 167, 173,177,181 e 185 a 180;

Decr. n. S58 cit., arl .15 n. 2 e 20 n. 5.
Concordancia.-Corts. Comms. arts.:

Hesp. 263; Mex. 292; Ali. 361; Chi!. 282 ;
Arg.2il; 01'.376.

Nota 257
Concordallcia.-Cocls. Comms. al'ls.:

Port. 270; He p. 2.58; Mex. 289 ; ILa). 3 3 ;
Ali. 363 e 361' COII. :194 e 297; Roum. 408;
Arg. 272; 01'. 377.

Nota 258
(;oncordancia.-Cod .Comm • art .:

Porto 236; I1esp.274 ; COU. 3:H ; Ârg. 273 ;
01'. 378.

- o Coei. Port. pre creve ao commis
sario a oill igação do segll?'O, independente
cle ordem expres a.

Nota 259
Concol'dancia.-Cod . Comms. arts.:

Porto 2.1i:! e 2-17; fie p. 263; Mex. ;:)05; Hal.
362: Clli!. 274; Arg. 276; ar. 381.

Not(t.-CommiLtente deve pagar ao cOJn
missario o valor ela encommenua feik1,
jUJ;o da mo~'a e com missão, egundo ouso
d;l. praça não o podendo (~isso eximir a
demora (lavida. DOI' C<'lSO fOI'LuiLo, n:~ ex
ecução da conúlli ào: Acc. da ReI. de
Porto Alegre de 12 de Outubro de 1874 e de
la de Dezemilro do me mo anuo - Di,..
vol. 30 pago 619; vol. 60 pago 85.

Nota 260
Arts. 60, U17a 173,177,181,182 e 186 a

189 ; Deer. n. 858 cit.• art. 20 n. 6.
Concordaucia.-Cod .Comms. arl .:

Porto 210; l:Ie~p. 278; Mex. 208; Chil. 279 e
280; Arg. 276 e 277; Oro 383.
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Art. 186. Todo o commiss&rio tem direito para exigir do com
mittente uma commi são pelo seu trabalho, a qual, quando não tiver
si<lo expressamente convencionada, será Tegulada pelo u ocommercial
do logar onde se tiver exeéutado o'mandato (art. 154). 201

Art. 187. A commi são deve-se por inteiro, tendo-se concluido a
opel:ação ou mandato j no caso de morte ou despedid~ do commissario,
é devida unicamente a quota correspondente aos actos por este prati
cados. 202

Art.188. Quando, porém, o committente retirar o mandato antes
de concluido, em causa ju tificada, procedida de culpa do commis
sario, uunca poderá pagar-se menos de meia commissão, ainda que
esta não eja a que exactamente corresponda aos trabalhos prati
cados. 203

Art. 189. o caso de fallencia do committente, tem o com
missaria hypotheca e precedencia privilegiada nos eifeito do mesmo
committente, para intlemnisação e embolso de todas as clespezas, adian
tamentos que tiver feito, commissões vencidas e juros respectivps,
t'mquauto os mesmos efi'eitos se acharem á sua disposição eij!. seus
armazens, na' e taçúe publica ou em qualquer outro lagar, ou mesmo
achando·se em caminlto parh. o poder do fallido, se provar a remessa
lJor conhecimentos ou cautelas competentes de data anterior á decla
ração da quebra (art. 806). 204

Nota.-As conlas COl'J'ente de commer
ci:lIlle acommcrciante I e de commi sario
a commillentc as if{nada-, ou reconhecida
pelo .d verlol' do ~aldo, quando tenham de
ser :lJulzadas em pmc s,' onlencio o são
sUJ Ila a spl!oll1'OPO?'ciO,l(tt : Decr. n.U64
de lS0J, Tab. A, § 1 n. 6.

Nota 261.
Arls. 69, ]55,167 a 173,177, 181, 18~,185,

187 a IS\!: Decr. n. 858 cit., ar!.. 20 11. 6'
As, n. 17 de 17 de Ago to de 1857.

t.:onco1·l.Ia,ncia.-Cods. Com ms, arts.:
~?rl. 23~j I-IC9jl. 277; Me' 304; Il3oI. 34!:J e
3lo1; AII. <'ii' Ch iI. 275 e 276j HOUlll. 386j
AI'~. 274j Dr. 379.-Cod. ~3op. 19 6.

Nuta..=-COIIIIUi ão quando não estipu
lada, nao ê devida ao que não é propria
mente llIandalal'iu: ReI'. n. 128 de 11 de
Fevereil'o de 187J.-Di?', vol. 3. pago ·317.

, Nota 262
Arls. 69, ]51, ]55, 167 a 17e, 177, 181.

1R2, 1~5, I 6 <1189' D Cl·. n. 858 ti 151
ar\. ~O n, 6,' I

Concordancia.-Cotls. Comms.al'ts.:
POI'1.. 24.5 e 24.6; Hal. il66j Chil. 277;Arg. ~75;
01'. 3 O-Cod. Nap. 2004.

Nota 263
Arts.69,167 a 17~, 177,181,182, 185a189.
Coucol'dancia.-Idem.

Nota 264
Arl . 69, 167 a 173. 181, 182. 185 a 189,

877~ 9°.
Concordancia.-Cods.Com ms, arts.:

l'ort.247j Hesp. 276;i\Iex. 306; Hal. 362 e363;
Cbi1.284· Arg.279; 01'. 384.;Fr.93; Hall. 80.

Nota. - o caso d,e fallencia do commis
sario, não tem o commiltenle privilegio
sobre o producto da mercadoria vendida,

o preço l1ão tinba fim determinado e
pa sou para conta cOl'I'enl~; e esta opéra a
lransrel'encia da propriedade obre o preço.
pod odo o comíllis 3ori9 dispôr delle: ReI'.
n. 9143 d'e 10 de Oulubro de 1877- Dir.
\'01. 14, pago 466. .

_E' garantido oâireito de reteução,salvo
a res01uÇ<'io do conlracto: - são credores
da f3ollenci3o privilegiados: Dec. n. 917 de
1890, (arl . 27 e 70 n. 2 i).
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Nota 265

1

Nota ~67

Nota 266
urd. L. 4' 1. 2, pr.
COtlcoJ.'dallcia. -Cods. Com I11S .arls.:

01'. 514.; Chi!. 139-Cod. Nap. 1583; Holl.
1494 ; Porto l518, differente e Aust. 1583.

Nota.-'E' ollrigado a perdas e damllos
quem recusa, contra o estipulado, a signal'
Iltlllos descontal'eis, passados por compra
e vellda: Acc. da Hei. da Co~·te de 13 de
Jnlho de IS/S'-G, JUl', vol. 3° pago 24.9.

Art. 190.. As disposições do Titulo VI-DO MANDATO MERCANTIL

são applicaveis á commissão mercantil. ~6"

TITULO VIII
Da eompl'a e venda mel'calllil

Art. 191. O contracto de compra e venda mercantil é perfeito e
acabado logo que o comprador e o vendedor se ac~ordam na cousa, no
preço e nas condições; "66 e desde esse momento nenhuma das partes
póde arrepender-se sem consentimento da outra, ainda que ai cousa se
não ache entregue nem o preço pago. Fica entendido que nas vendas
condicionaes não se reputa o contracto perfeito senão depois de veri
ficada,a condição (art. 127). "6'7

obrigado o comprador ou vendedor a qual
quel' facto antes ou depoi da tradição da
cousa vendida. Ó é condicional quando

COllcol'dallcia.-Cods.Comms.arts.: sua perfeição fic, dependendo de um {acto
Arg. 2iH; 01'.336. {utm'O e incerto, ou este eja casual. ou

facto da outra parte contractante, ou f:wlo
de um terceiro. Tal é o caracter da cOII'di
cão uspensiva. Acondiccio resolnlivlt não
suspende a perfeição ou efíei tos do cou tra
cto ao contrario, suppõe consummado o
conU'aoto, mas ujeito a uma re olução
eventual,-~'esol'vilwl' snb condiliolle.Tam
hem, não se deve confundir a 'vl!'nda condi
cional com a venda a pl'ltzo. Opl'a::o Jlão
su pendeoconlracto,tambemo uppõecon·
summado ; mas retarda sua execução:
Consol. das leis, UQl. ao arl. 512.

- A venda pMe ser feita a conlento do
compradol', por um prazo d,etermiJlado:
Ord. L. <10, TiLlO § 2°,-pact'lLlll displicen
tim.-Vide Rev. n.5689 de ,~rie Dezembro

Ord. L. <10, Til. 8° l°. de 185, e Acc. ~'evisor do Trib. do COlnl1\.
Conco1·dancia.-Cods.Comms.a.rls.: da Ballia de 5 de Maio de 1859.-J1l.rispl'.

Port. <169; HcsJl. 328' lial. 328; Ali. 3~9; ComI/I. pag . õOa 55, Cnoto 274.
ChiI.131jArg.4.55; 01'. 513-Civ. Port. -Ainda Cfue.]lào se ache enb'egue'a
1551; Cod. Nafl. 158i. . cousa, nem o p1'eço pago, dé~d(} que houve

Nota.- E' perfeita a venda condicional accordo (Ias partes sobre a COlMai preço e
para o elreito de nào autorisar arrependi- condir,àes, a venda é perfeita e acabada
mento. . ali o·cOllst!nti mento das partes para sua

- A condição de que aqui se trata é sns- rescisão: Acc. da ReI. da Corte, de 21 de
11ellsiva enfio l·csf)lL~ti·va. Nouso cO(l1l11um JunlJQ de H!í6-:.E pozel, Rev. de Junho,
da linguagem, sempre que a cOIl'tpra e pago 98.
venda ou outro qualquer contracto se faz· - Os escriptos particulal'es provam a
COIl1 alguma olausula a q\le fica sujeita compra e veI:\da de lHn est,1.beleciIÍlento
uma das partes contractantes, costuma-se oommercial:os contractos mercantis,redu
dizer que ha cOlldicão; mas em direito zidos a escripto, são obrigatorios para as
toda a clansnla não' é conrlição: a venda partes contractànte :-os contractos não
nào é condicional pelo ~lOtivO de se ter se podem nullificar pela vont-ade de u,ma
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E' unicamente considerada mercantil a compra e venda de eifeitos
moveis on semoventes, para os revender por grosso ou a retalho; na
mesma especie ou manufa.cturados, ou para alugar o seu uso, compre
l1endendo·se nll-classe dos primeiros a moeda. metallica e opapel-moeda,
titulos de fundos publicos, acções de companhias e papeis de credito
commerciaes, comtanto que nas referidas transacções o comprador ou
vendedor seja commerciante. >:08

da pal·tes, sem consenlimento das outras:
-a taxa do sello inutilisado em um con
tracto, sendo i11ferior á di vida, não importa
a nullidade do mesmo, e apena sujeita á
revalida<:ão:-os titulo que representam o
preço da cousa vendida deixam de elO exi
gil'eis, se o portador delles, que é o mesmo
vendedor acceita a revenda da cou a como
pagarnento:-perfeito e acabado o contra lo
da rel'enda. não é a inexecução de algnmas
rle suas claust;tla ori"em de direito para
o portador do litulos poder ajuizai-os:
Acc. da ReI. do Recife de 1 de _Agosto de
1884.-Di!'., yol. 35, pa". 337. r

-- O contracto mercantil da compra e
venda fica perfeito e acabado quando uas
clau ula expre' a são aceeila reciproca
mellte, não o podendo inva lidar a allega<:ào
de ql1atquel' outra que abi não se conti
ve se, como, por exemplo, a do prazo pam
a entrega ao compradOI' pelo v ndedor do
gel~ero comprado: ReI'. n. 10314 de 20 d
MaiO de 1885 e Acc. !'evisor da Hei. da
Corte de 11 de J unho de 1886-Ga.=. J /(.'1'.
vol. 3:', pa". 433. I'

- A propo ta para compra venda de
ulna concessã do Gaverno, tendo por
exemploa exploraç;10 de um rviço pu
blico, embora acceitos reciprocamente ac
cardadas as parle sobre o preço e as
condições, nao é contracto perfeito e aca
bado do comprehendido na l' parte do
art. 191. do Cod. Comm ..

Acondiç;10 do cOllsentimento p:tra as
tran fl1renllJas, ainda que tacita, é indis
pensavel <l \'alidade do cun traclo: e, por
IS o, ante de realizada, o contracto não
endo exeqlJivel, nào ha fundamento para

a reclama~&' de perda e dam nos: Acc. da
Corle de Appel!. de 22 de Ago to de 189~.
- Dil'. \'01. 60, pag .iO.

Nota 268
Arts. 197, 199, 221. 227, 874 § 8° . Re". n.

737, art .13, 19, I·, e ~O. '. 'l)

Coucol·dancia.-Cods·.Comms. arts.:
:01'1. 463; He p. 325; ~lex. 75 e 325; Ual.
.e59; nelõ'" 2: Hall. 3e'1; Chil. 3,; Arg.

4.
H
" II le 452; r. 516.-Cod. Nap. 1582a 1581;
o . 1·193 a.J'lD5.

- OCod. FI'. obre este titulo afJenas
enumerou e em artigo unico, os djlle
renle meios de provas para este contracto:
o Cad. Nap. tomou a si essa tarefa.

- Entre nós, porém, apezar dos 21 Tils.
da Ord.L. 4",compilaçao do direito romano
o Codigo precisou de tanto espaço.

- 'a Inglaterra, todo contracto de venda.
em domingo. é nullo: desse rigor apenas
e exceptuam as vendas de alimentos elll

certas horas do dia, no intervallo do divine
se1·vice.

- Em França a ubtileza do direito
romano propagada por Potilier, fez con
cluir que a enda da cousa alheia era
permillida. M. Trouchet-it est !·eq.icllle
(te vondre ta cito e d'alttru.i, o Cod. Nap.
não adoptou taL principio, como se madi
festa entre ou tros o art. 1653 ; o Cod. Civ.
PUI't., art. 1555, t~I1lbem o não adoptou, e
bema im o Cod. Cil'. Arg. art. 13t9·.en
trelanto egllindo a doutrina doCod. Comm.
lia\. art. 59, os Cods. Comm . Arg. 453 e
ParI. ,167 dispõem -que em commercio e
permittido-a venda da COltSa que {ei!' p7'O
priedade de ou,trem.

Nunc,'\. adoptamos tal doutrina; nunca
passou de um e tellionato- art. 264 l°
do Cad. Pen. de 1830 e art. 338 do Cad.
Pen. vigente.

Nota.-A compra para aLugar o u o só é
mercantil se a loe ção lambem o fôr : Ass.
n. 16 de 9 de Julho de 1857.

- A natureza mercantil de etreitos de
mercancia (lor um ne"ociante para sorlir- e
e nogociar, não imprime o caracter com
lIIer 'ial a todas as endas que do me mos
11lIeitos posteriormente se fizerem, se o Hm
do comprador não fór a rel'enda .ou a loca
ção mercantil: Decis. de agg.do presidente
do l'rih. do Coulm. da Corte de 22 de
.tulha de 1857.-eMon. do Foro: n.. 5. de
t859. .

- A compra de aCÇÕes de companhias
por conta de outl'em lião constitne por si
só acto mercantil; e nem e t(L o mandato
para semeUlante tran acção comprebendido
na disposição do art. 140 do Cod. Comm •
Sómente é conside1'ada mercantil a compra
e venda (le acções para serem vendidas a
gl'osso ou a reta Lho : Accs,' do Tl'ib. do
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çomm. da CÔrte de 27 de Maio e 25 de Julbo
de 1867.-Rev.Jwr. de1868, pags. 12630 132.

- Venda de madeiras é mercantil,quando
feita a em preiteiro e para construcção navaI;
Acc. da ReI. da Corte de 14 de Outubro de
1873.-G. JUlI'., vol. l°, pago 373.-Vide Not.
308.

- Venda de carne para botei é mercantil:
Acc. da ReI. da Corle de 21 de Novembro
de 1873.-.Q. J'UlI'., voU', pago 383.- Vid.
Not. 627. _' .

- A compra de madeiras, para ereu)
revendidas manufacturadas, é contracto
mercantil: A.cc. da ReI. da Corte de 18 de
Dezembro de 1873.-Dü·., vol. 3', pag.12.
Vide ot. ao art. 832 do Reg. n. 7rJ7.

- A venda de uma typograpbja é mer
cantil. porque sua exeloração, t(lda pe
euniaria, constitue locaçao de seu uso: Acc.
da Rei. da Corte de I de 1\1arço de 1875.
Di1·., vol. 6° pago 617.

- A divida procedente de compra de uma
typogral?bia, com destino a ser utilizada
com a publicação de uma. 1'evisÚL de
jurisprudencia. não é mercantil: Acc. da
ReI. da CÔrte de 24 de Agosto de 1875.
Di'l'., vol. 8° pag.'2L

- Não é competente o juizo commercial
para conbecer de acção proveniente de
venda de generos fabricado por fazendeiro:
Aces. da ReI. de Minas de 28 de Julbo de
1874 e 4 de Maio de 1875.- Di1'., vol. 7°,
pago 639.

- Não só porque as partes são commer
ciantes, como porquea mercadorias foram
compradas para revender, julgou·se o fvro
commercial competente para a acção in
tentada: Acc. da ReI. da Côrte de 29 de
Agosto de 1876.-Espozel, Rev. de Agosto
de 1876, pag. 161.

- Sendo civel a compra el'enda de bens
de raiz, falta competencia ao juizo com
mercial para conbecer da validade do
contracto, annullando-se o feito: Acc. da
ReI. da Côrte de 3 de Outllbro de Hl76.
Espozel, Rev, de Outubro de 1876, pago 3.

- A cessão que alguem faz á uma com
panbia. que celebrou contracto com o
Gov~rno para introducção de immigrante ,
é contracto civiJ...·e não se pMe por elle
demandar no fôro commercial: Rev. n.
9532 de 5 de Fevereiro de 1880 e Acc. 1'evis01'
da ReI. de S. Paulode27 de Agosto de1880.
-Dí'l'., vol. 21, pago 630; vol. 2<3, pago. 4.51.

- E' incompetente o juizo commercial
para a cobrança de uma conta corrente de
merc.adoriasl vendidas para consumo á
pessoa não commerciante: Acc. da ReI. do
Recife de 2.1 de Novembro de 1882.-Di7'.•
vol, 30. pago 105.

- E' probibido ás sociedades anonymas
comprar e vender as suas proprias acções;

Lei n. 3150 de 1882, art. 31; Decr. n. 8821
de 1882, art. 20 e DCCI, n. 4.34 de 1891. art
4.0.-Vid. art.: 25.27 a 30 de te Decr.

- As fa turas, ou contas a signadas, dn
venda, ão sujeita ao scllo proporcional:
Decr. n. 1261dcJ893, Tah. A§ l' n. 5.'

- As empreitada' Ir, fOl'1lecimento de
llJateriaes comprados para esse fim expri
mem a compra para rcvcnder, como partes
integrante do ohjecto lia empreitada: Ace.
da Rei. da. Corte de 5 de setembro de
1887. Dil'. vol. 48, pag. 72.

- A compra e venda de animaes e a
inscripção clelles para corrida não é acto
de mercancia: Acc. da ReI. do Recife de 12
de Abril de 1889.-Di7·. vol. 49, pago 373.

- Venda de uma factura de generos a
chegar, que, s gundo o e t lo da praça.
deve er entregue ao comprador já despa
cbados. J.lteração upen'eniente na pauta
dos direito. Influencia de sa alteração
sobre o contracto: Di?'. 01. 57, pago 4.74 j
vol. 58 pago 113. -

- A venda de acções de sociedade ano
nyma para ser valida é mister que os res
pectivos titulos pertençam ao vendedor:
Acc. da Corte de Appel. de 28 de Abril de
1892.-Di1·. vol.58 pago 526.-Vid. pago 527.

Q oestão.-O compraclo7' sem {/ tl'odil'uO
da cousa vendida lJode ser considerado
credO?' de dominio?-O no o direito ci\-il,
Ord. L. 4°. til. 50 § l"e 7", e AI\'. dc4 de
Setenil)ro de 1810, resolve pela ne.gativa. a ,
qnestão. O Cod., em seus arts. 198 e 202.
consagra o mesmo ~rincipio, de que aliás
se apartou oart.874~8°, declarandocl'cctor
de domínio o \1enÓedor ao tes da entrega
da cou a vendida, e a venda não mI' a
credito; d ixando de qnalific:tr como tat
uma hypotlleca de venLla a credito: Consot,
das te'is. art. 531. (.'

- A Rev. n. 59:'i9 de 23 de Ma.rço de
1861. e o Acc. 1'evi '07' do TrilJ. d Comm.,
da Bahia de 9 de etemlJro do mesmo anno,
decidiram-que a venda ou cessão dá ao
comprador 1m ces, ionario um simples di
reito pe oal COlltTa o venci dor ou co
dente: mas não Ibedtt o direito de dominio
sobre a cousa vendida ou c~dida, sem a
tradição e sem que o compJ'ador tenlla
della tomado po se. Conseguintemente,
aquel\e que simplesmente apl'eseola um
papel de venda ou essão de bens ou titulus
nào póc!e . er considerado credor de dom I
nio.-hbl'isp7', COIn1n., pb.gs, 68 e 78.

- 1~' credor reivindicante, quer tenha
acção real ou rei persecutoria, ([<ler n~o,

propl'iedade plena ou juain1'e-o vendedor
anles da. ntrega da cousa vendida. acre·
dito, se reservou a propriedade até o paga·
ml:uto, ou e a \'enela a creélito foi':ndu
zida P01: dolo do comprador .-0 vendedol
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rle cou a expedida ao f311ido i ae le não
ftlr enlregueoconhecimenlo antes de de
clarada a fallencia. Dec. u. 917 ele 1890,
(3rt. li8, h, i).

Art. 192. Ainda que a co.mprn. e venda deva recahir sobre cousa
exi. tente e certa, é licito comprar cousa incerta, como por exemplo,
lucros futuros. "'(".

Art. 193. Quando se faz entrega da cousa vendida, sem que pelo
instrumento do contracto conste o preço, entende-se que as partes se
sujeitaram ao que [õsse corrente no dia e log3tr da entrega; na falta de
accôrdo, por ter havido diversidade de preço no mesmo dia e lagar
prevalecerá o termo médio. ",.,.0

Art. 194. O preço da venda pôde ser incerto e deixado na esti·
mação de terceiro ; se este não puder ou não quizer fazer a estimação
será o preç.o determinado por arbitradores. "'.,..

Art. 195. Não se tendo e tipulado no contracto a qualidade da
moeda em que deve fazer-se o pagamento, entende-se ser a corrente no
logar onde o me mo pagamento ha de effectuar-se, sem agia ou des-.
conto. "..."

Art. 196. Não havendo estipulação em contrario, as de peza:s do
instrumento cht 'lenda, e as que se fazem para se receber e transportar
(L Cou:;a vendida, ~ão por conta do comprador. ""13

A.l't. 197. Logo que a venda é perfeita (art. 191), o vendedor
fica obrigado a entregar ao comprador a cou a vendida, no prazo e pelo
modo estipulado no contracto j pena de responder pelas perdas e
damnos que da sua fal ta re ultarem. "...,.

Nota 27i
Reg. n. 737, art. 189' Con t. Po!. do Imp.

art. 160. Dec. n. laDO de 1867; De . n.
1334 de 1893. arts. 4 e 160.

Concol'dancia.-Cod . ComlOs. art .:
Nota ~69 Port. 466; lia!. 60; Chi!. 140; Arg. 459; 01'.

ArLs. 129 § 3°; e 192.-Vid. Di'r. vol. 57 52J.-Cod. Nap. 1572; 11011. 1501.
!J,ag. 474; e vol. 5~ pago 113. Orei. L. 4°, Nota.-Se o louvado fallecer :l11t13S da
'! Il. 2°, pI'. determinação elo preço, invalida-se a venda:

ConcOl'dancia.-Cod. Comm. art.: O]'(/. LAo, Tit.l°~l°: enlrelanlo,pelo nos o
ParI. 467 ;-Cod. ai!. 1130; Hvll. 1370' artigo, dá- e o conlr~rio, e alé não repugna
CIV. Port. 1553. 'I que abandon lU as parles o terceiro desi

gnado, combinando em outro.

Nota 270 Nota 272
L~i 8 pr. e R l°, D, conto empt. Art. 430.
Concordancia.-Cods. ColUms.,arls.: <':oncordancia.- Cod. COlUro. al't.

POl'I. 466· !lal. 60· Chil 1<19' '''0' 4:.. . Ali. <l36.-Cod. Ci\'o Port. art. 725.01'.1)23. ' ,., .... 0· , ,

Nola.-A vp.nda de dividas a tivas, per- Nota 273
mllllda pelo art. 8li4deste Cod. não incol're Concordancia.-Cods. Comms. al'ts.;
l1asancção irritanleda constitUição Ana - Resp. 338; Mex. 382; AIL. 351; Arg. 460;
S'Stlaua : Acc. ela ReI. da CÔl'te de 3 de 01'. 525. -Civ. Porto 1552.
J~~m~JI'~,e 30 de' O.utubro de Hl68.-Rev. \ Nota 274

..,:' . ,pag., ~5;j.. I
o (]' A; ConstJtUlçal! A.llaslaslana 56 confere I Ord. Liv. 4°. Til. 2°, pr.
d Irei lo de repeL1F JudiCialmente o preço I Coucordancia.-Cods. Comms. arls.:
La com~ra com os JUI'OS eexJ?en as feita :lnesp. 3~9;AI1.355; Chi!. 144 E\ 156; 01'.520 .

. 21, 22 e 23, Cod. ?lIandal,t 'vet contm. -Cod. Nap. 1510 e 1511; Holl. 1003e 1604.
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Art. 198. Não procede, porém, a obrigação da entrega da cou a
vendida antes de effectuado o pagamento do preço, e, entre o acto da
venda e o da entrega, o comprador mudar notoriamente de estado, e
não prestar fiança idonea no pagamento nos prazos convenciona
dos. "~G

Art. 199. A tradição da cousa vendida, na falta de estipulação
expressa, deve fazer-se no logar onde a me3ma cou a se achava ao
tempo da venda, e póde operar-se pelo facto .da entrega real 011

ymbolica, OJl pela do titulo, ou pelo modo que estiver em nso commer
cial no logar onde deva verificar-se. "~G

Art. 200. Reputa-se mercantilmente tradição symbolica, salvo a
prova em contrario no caso de erro, fraude ou dólo:

r. A entrega das chaves do armazem, loja ou caixa em que se
achar a mercadorÍa ou objecto vendido j

II. O facto de pôr o comprador a sua marca nas mercauol'Ías
compradas em presença do vendedor ou com seu consentimento,

III. A remessa e acceitação da factura, sem opposição immecliata
do comprador;

IV. A clausula -l1or conta -lançada no conhecimento ou cau
tela de remessa, não sendo reclamada pelo comprador dentro de tres

Nota.-Hespondem por perdas e damnos
que de sua falta l'eSllltarem e que se liqui
darem na. ~xecução, os que venderem a
outrem a cousa. vendida. sem consenti
men to do com prador: Rev. n. 5689 de 4. dG
Dezembro de 1856, e Acc. 1'eviso1' do Trib.
do Comm. da Babia de f> de Maio de 1859.
J1wispl'. Comm., pags. 50 a 55.

- Vide Di1'. vol. f>8, pag. 527.
- E' credor reivindicante o comprador:

Dec. n. 917 de 1890, (art 68 c).

Nota 275
Art. 874, § 80

; Reg. n. 737, art. 620, n. 8
Concordancia.-Cods. COOlms. arts.:

Port. 4.08; 01'. 526.-Cod. Nap. 1613; Holl.
1515.

Nota.-O vendedor da cousa sob con
dição su pensiva não é obrigado a entre
ga-la ao comprador, se este vem a fallir
antes de veriticada a condiçâo: HeI'. n. 9169
de -2 de Agosto de 1879.- Di1·. VO!. 20,
pag.377.

A venda de mercadorias a credito, em·
h'lrcada por conta e risco do comprador,
~ quem foi dehitada a respectiva impor
tancia, tendo-se além disso eHectuado a
tmdição sY'lnbolica, por meio de remessa
e acceitação das facturas, entende-se per
feita e acahada. ão póde, pois, o vendedor,
ob fundamento de tIue o comprador pedio

moratol'ia a seus credores. exigir que lhe
sejam entregnes as mercndorias ai nda eXi"·
tenles. já na alfan.dega-, já. en1 caloinbo; ou
que dê fiança ao valor das Ine mas; Acc.
da ReI. do RecHe de 23 de Fevereiro de
1883.-Di1·. vol. 30, pago 5UG.

-E' garantido, no caso lo :ll'l. 198 do
Cad. Comm., o direito de retenção, sall'o a
resoluçâo do contracto: Dec. n. 917 de
1890, art. 27.

Nota 276
Arts. 191. 274, 278. 2;9, 28~ 297 e 874

n. 8; Ass. n. 18 de 1811eDezem bro de 1865,
Ord. L. 4 tit. 5· § l°.-r-Vid. Not. 366.

Concordancia.-Cods. Comm . arts :
Re p 329 e 337; Mex. 376 e 377; Cllil. 14.<le
148, Arg. 4.61 e 4.62; 01'. 527 - Cod. Nap.
1601 e 1609; Holl. 667, 1513. l

Nota.- A. compra e venda de acções de
ompanbias fica perfeita independente do

acto da transferencia, que é uma couse·
quencia do dominio anterior; ReI'. n. 5981
de.29 de Maio de 1861 e Acc. 1'ev'isol' do
Trib. do Comm. da Bania de 4. de Novem
bro de 1861.-Jm'ispl·. Comm. pags. 84 e85.

-'A tradição dos genero~ de importação
e exportação depositados em trapiches ou
al'lnazells,opera-se por Illeio de uma ordem
pas ada·pelo vendedor; Ass. n. 17 de 17
de Agosto de 1857.

• I
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dias uteis, achando-se o vendedor no logar onde se receber a cautela
ou conhecimento, ou pelo segundo correio ou navio que levar COITes·
pOl1del1cia para o logar onde ene se achar;

V. A declaração ou averbação em livros ou despachos das es·
tações publicas a favor do comprador, de accordo de ambas as
parte ...-.-.

Art. 201. Sendo a venda feita á vista de amostras, ou desi·
gnando-se no contracto qualidade de mercadoria conhecida nos usos do
commercio, não é licito ao comprador recusar o recebimento, se os
generos corresponderem perfeitamente ás amostras ou á qualidade
designada; offerecendo-se duvida, será decidida por arbitradores ...-.8

Ârt. 202. Quando o vendedor deixa de entregar a cou a ven·
diela -no tempo aprazado, o comprador tem opção, ou de rescindir o
contracto, ou de demandar o seu cumprimento com os damnos da mora;
salvo os casos fortuitos ou de força maior ......9

Art. 203. O comprador que tiver ajustado por junto uma p",rtida
de generos sem declaração de a receber por partes ou lotes, ou em

. épocas distinctas, não é obrigado a receber parte, com promessa de
se lhe fazer posteriormente a entrega do resto. "80

Nota 280
ConcoJ.'dancia.-Cod". Comtn • arls.·

He p. 330; Mex. 375 j Chil. 158; Arg. 468;
01'. 537.

leilão a m ma gal'l'afas, que dizem
ler servid de CLIllOstm : Acc. da n I. da
Côrte de 7 r1e Abril de 1876. - Espozel,
Rev. de Abril de 1876, pag.38.

Nota 277

Nota 278

1
Reg. n. 737, aJ'ts. 189 e 218; Ass. n. 18

(e. 18 do Dezlllllbro d 1885.
ConcOI·uancia,-Cods. COlllms. arts.:

Porl. 469;H sp. 1l27jillex.373; AlI. ::!<tOe
34.6; Chil. 133 e 135; AJ'g. 456; 01'. 521.

Nota.- 'ão procede a dt'fesa alle17ando
- erem as caixas de vinho àrremaladas
ele inferiur qualidade á (la garl'l\fa aberta
Tlu acto du leilão; porque wio s' provou
que [o 'se afiallç,adaa qua.lidad do generoj
porque Ullla vez reconhecida a dilTel'ença
el~\ ~eneru, CUlllpl'ia tel'-se feilo o depo ito.
h,llenJo reCll a de aceella-Io, porque ne
II hli 111_ 'aluI' t m o exame procedido. desde
lJue nao proVull- lerem sido abertas no

A1'1. 219' Reg. n. 737, art. 186.
Concordancia.-Cods. COlnm . art .:

Arg. 463; Mex. 378; Chi!. 149; Dr. 527.- Nota 279
Cod. Nap. 1006; Holl. 667.

Notu.- A fi ta d v nda, faltando a assi- Ord. L. 4°. til. 2', pr. - Vid. '01. 266 e
Rnatura do comprador não póde ser con- 1393.
s~elerada como fa tura para induzir tradi· Concordancia.-Cod~.COI11I1l . <trls.:
'ao . s}mbolica; e nflo se apurando a Hesp. 329; Mex. 376; Ital. li7 e 68; Ali
lradlcao ela cou a comprada, n[o ficou o 355; Chi!. 144 e 156 ; Arg. 4(l7. 01'. 531.
contracto feito e acabado: Rev. 11.10935 de Cod. Nap. 1148, 1610 e J6Ll; Holl. H81,
28 ele Novembro ele 1888 e Acc. ?'evisol' 1516, 1302 e 1303: Port. 1572.
~;~ ,ReI. da COIte de 23 de Julho de,1889- Nota.-A falta de enlrega da cousa ven-
IJI7. vol. 48, 'pag. 251; "01. 5t, pago 53. dida, embora sali feilo o ]1l'ec;o ~juslado,

importaaresci aoda 111 sina venda: AcC~.
do Trib, do Comfll. da Cõrl de !li d MaJO
e 21 de Julho de 1870.- ReI}. llu'. l. H,
pag. 357.

- O comprador, optando pela re cisiio
da "enda, que não se realizou, porqne
nào foi a cou a elllregue no prazo onvell
cionado, lendo já recelJid parle do preço
que adianlou, lelll ju a pedir a restiluição
do rf) 't'lnl': Rev. n. U1l7 de 8 d' Ago lo
de 1 n.-Di?·. \'01. 15, pag'. 473.
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Art. 204: Se o comprador, sem justa causa, recu ar receber a
cousa vendida, ou deixar de a receber no tempo ajustado, terá o ven
dedor, acção para rescindir o contracto, ou demandar o comprador pelo
preço com o juros legaes da mora; devendo, no segundo caso, requerer
deposito judicial dos objectos vendidos. ::81

Art. ~05. Para o vendedor ou comprador poder ser considerado
em mora, é necessario que preceda interpellação judicial da entrega
da cousa vendida, ou do pagamento do preço. ::8::

Art. 206. Logo que a venda é de toda perfeita, e o vendedor põe
a cousa vendida á disposiçã.o do comprador, são por couta deste todos
os riscos dos effeitos vendidos, e as despezas que se fizerem com a ua
conservação; salvo' se concorrerem por fraude ou negligencia culpavel
'do vendedoi', ou por vicio intrinseco da cousa vendida: e tanto em um
como em outro caso o vendedor responde ao comprador pela restituição
do preço com os juros legaes, e indemnisação dos damnos. ::83

Art. 207. Correm, porém, a cargo elo vendedor os damnos que a
cousa vendida so:ffrer antes da sua entrega: ::84

Nota 281
Reg. n. 737, art. 401.-Not. 106.
Concordancia.-Cods.Comm . arts.:

Hesp. 332; Port. 474;' ALI. 3i3; Chil.153;
01'. 535.

Nota. - O deposito preparatorio não ad
mille embargo : Acc. da ReI. da Côrte de
9 de Novembro d'e 1887.- Dil·. vaI. 45,
pag.333.

- Embora pelo disposto no art. 201 elo
Cad. Comm. se pos a intentar a re pectiva
acçào para tornar eO'ectivo o contracto da
venda, nem por isso se fica tolhido do di
reito á acção de indemnisação pela inex
ecução do contracto, por er principio cor
rente que a obriga.m a fazer Oll deixar de
fazer se resolve em indemnisação as perda
e darnoos pelo que a nâo cumpria: Ace.
da Côrte de App. de 28 de Maio de 189l.
-Dir. vaI. 57, pago 433.

Nota 282
l:oncordancia.-Cods. Comms. arts. :

Porto 473 e 475; Hesp. 337; Mex. 379 e il80;
ChI1. 144; Arg.464; Oro 536.

Nota.- Não s dá caducidade de con
tracto por falta de interpeJlaçâo judicial.
Este al·tigo não faz e a comminação,
cousa diversa da ?n07'u, a que se refere
como dependente da interpellação para
regularem-se perdas e damnos; Acc. da
Rei. da Côrte d 27 de Junho de 1876. 
Espozel. Rev. de Junho de 1876, pago 98.

Nota 283
Art. 207, n. ,1; Ord. L. 4', til. 8", pr.:

Res. SlIO domino 1Je1'it.
Cnncordancia.-Cods. Comms. arts. :

He p. 333; Chi!. 1<12 e 150; 01'. 511.
Nota.-Debililt?· rei certoo ej1/ interit/ls

liberat/tr .-As palaHas enlre.meiadas "o
vendedor põe a cousa vendida It di 'posiÇão
do compr~dor )), não alteram ou modificam
o prin Lpio. O pensamento canUdo neslas
palavras é o mesmo da excepção do ar!:. 207
n. 4, qlle põe o risco a cargo LIa vendedor,
se este deixar de entregar a cousa vendida
estiLndo proOlpto o cOlUpratlor a recebei-a.
-Cansai. das leis, art. 537.

- O vendedor é o unico re ponsavol,
ainda depois da entrega da cousa 'v~ndida,
pelo VIcio intrin ecos e defeito! if.,rno
rados, depois achados na cousa vondida,
ainda que entre aqu Ile e o comprador
houve se um intermediario: Ace. do Trib.
do Comm. da Côrte de 19 cw. Junho de
1873. -.Dil'.. .vaI. I; pago 333.

- Vld. Dt7·. vol. 58, pago 357.

Nota 284
Nota.-A perda total, pendenteá cond içITO,

cone por conta do vendedor, porque ne".,te
caso, p la regra do art. 181, o contracto nao
se reputa perreito: Ord. L. 4' Tit. 8·J]r ..

Qucstâo.- e,po·ré'l1l., (tperda~ l'pal"
ci(tl?- Fica a cargo do comprador, alvo
mora na entr ga reita. por parte do ven
dedor, porque e deve reputar que a
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L Quanuo não é vbjecLo uetel'1nína.(l~ por marcas ou sígnae dis
tinctivos que a differenciem entre outras da mesma natureza e especie,
com a quaes possa achar-se cOllfundj.da ; z81i

Ir. Quando, 'por condição expressa no contra.cto, ou por uso prati·
cada em commercio, o compraàor tem direito de examinar e declarar se
se contenta com e11a, antes que a venda seja tidêt paI' perfeita e irre
vogavel; Z80

III. Sendo os effeitos da natureza daquelles que se devem contar,
pesar, medir ou go tal', elliqllanto não fôrem contados, pesados, medidos'
ou provados: em tae compras a tradição real suppre a falta de con
tagem, I peso, medida ou sabor; ,.8'7

condição cumprida lem o efIeito retroaclivo
ao dia el11 que o contracto foi feito, como
e livesso sido simples e puro. O Codigo

foi omi o nosla /lypothe e; mas la' ão
a di po içõe da Ord. 1.4", Til. "§:,l" e da
Lei 81T. de perie et com11l. 1'ei "cml., que
por força rio arl. 2" do nego n. 737 s' deI m
acceilar, omo suIJsidia.rias: Comwl. das
leis. 3rt. n38 20.
qllcslão.~(Jllal/do se VCI/de lllllfl mer

cadvria :em colldiçâo algul/la SI/$1)('1/ 'it'a,
e dcbila-se logo o p1'eço ao com prado1',
su rcede1l([o perder-se o genero ]J01' motivo
indepcndente da vontade do vendedor. póde
Il!{Ue/le, sob ]JJ'etexlo de que aindn não
(.mlta1· eebido'o objecto cOlI/jJrado, 01/ dado
ordem 7Jara selL deposito. negar-se ao

- rcspeclivo _pagamento?- !'ião, porqne a
tradlça~ nao é ne,:e saria tart. HII) para
J1 I'fClçao do contra 'lo a qual o ,el'lfka
danda- e 1'es, ]Jretilwl et eOllsellslls.-R V.
dos Trib. de 1857, ns. 38 a 40.

Nota 285
Conco~·tlancia.-Cods.Comms. a!'ls.:

• Porto ,172; lIe p. 334; Allm. 315; Chi!.
14.2; 01'.542.

Nota.-O autor da Consolo das leis civis
.ntende que e la r 'gra! para ser appli
cada, nece slla de explicação. «!la dou
caso de ver«1a de cousas incerta, um
quando vonde-se em geral urna cou a
só determ Illada pelo genel'O ou especie
a que pertence, outro quando 'end -'e
urna COusa determinada entre'duas ou
mais elo genem ou e pecie a que por
tence~ No pri!Ueiro caso não pMe haver
~uestao de J'ISCO, ou porda fortuita da
cO~. a veJ~dida, pela regra ge1Hts 'wllnq1uLIII
pent. No segundo caso (que é o elas
vendas. allerna li"as), a perda de uma ou
al?ll1lla .das consas entre a quaes COI1l
plehendm·se a vendida, certamenle é por

conla do vend -dor' ma a. perda. de lodas
a cou a , eutre as quaes comprebendia.
se a. 'ou a. vellditla n~oreca.heinl iramenle
obre o, end dor. 'e te ultimo ClI o

comprarlor upporta a perda da cou a
compraria e deve p,tgar ao vendedor o
preço della..ll

E' o que 'e a lJa abi:unenle previslo na
Lei n. 0'1, §6 JI. de contrall. ('mpt,. (( Si
em7Jtio itri {artlL {1lerit., est III ihi el/lptl/.~
StiChll., allt PalllphilllS, iII potestatc est
velldit07'is 1J11oC1/l 'velit d(ae; 'ed nno n/UI'·
tl/S, q11i IIperest da IItl1ls e t; ideo 711'i01'is
periclltlllll ad l'endi/orem ]JOsteri07'is ad
cl/lptorem 1'1' picit serl et i ]Ja1·iter deees
Serl/llt, lJ1'etillllt debebitllr.ll As im, pois.
ql1anuo, na bypoll1e e, a. cousa vendida
não fór obj to delerminado por maWl
ou s!"na di lincU o que dilIerenciem
entre outra 'da lI1e lIla natureza e pp\lie
e com as qlla po sa achar..se confundida
a perda. 01'11. por conta do vendedor em
relação a uma ou alguma das cousa entre
as qua s se acbe a sna vendida; mas não
assim quando e perderem torias as cousas
entre as quaos aclia.va-se a COllsa venàida.

Nota 286
Concordancia.-Cod .Comm .arLs.:

POI't. .172; Ilesp. 33J; Ali. 345; Cbi\. 142;
Or.512.-Cod. 'ap. 1587; Holl. 1499.

Nota.-Vid. Rev. n. 8598 do 20 de ~larço

de 1858.-J1b1'isp7·. COIILIIl. pago 60.

Nota 287
Art. 208; Orel. L.4', Tit.8',§s 5' e 7', salvo

o caso ele 1)Wra elo eOll1pl';\(~or.
t.:oncol.'dancia.-Cods.Comms. arls.:

Port. i72; Jlesp. 33,J,; AlI. 345; Chi!. 142;
ar. 342.-Cod. Nap. 1585 e 1587' Holl. 1497.

Nota.-Vid. Consolo das leis, art. 538 §5.
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IV. Se o vendedor deixar de entregar ao comprador a cousa ven
dida, estando este prompto para a receber. $t88

Art ~a8. Quando os generos são vendidos a esmo ou por partida
inteira, o risco corre por conta do comprador, ainda que não tenham'sido
con tados, pesados ou medidos, e bem assim nos casos n. 3 do artigo
autecedellte, qu·ando a contagem, peso ou medida deixa de fazer-se por
culpa sua. 1080

Art. 209. O vendedor que, depois da venda perfeita, alienar} con·
sumir ou deteriorar a cousa vendida, será obrigado a dar ao comprador
outra igual em esp.ecie, qualidade e quantidade, ou a pagar·lhe na falta
desta, o valor em qUB por arbitradores fôr estimada, com relação ao
uso que o comprador delIa pretendia fazer, ou ao lucro que podia pro
vir·lhe, abatendo-se o preço, se o comprador o não tiver ainda pago. $too

Art. 210. O vendedor, ainda depois da entrega, fica responsavaI
pelos vicios e defeitos occultos da cousa vendida. que o comprador não
!lodia descobrir antes de a receber, sendo taes que a tornem impropria
do uso a que era destinada, ou que de tal sorte diminuam o seu valor,
,que o comprador, se os GOnhecêra, ou a não comprára, ou teria dado
por elIa muito menos preço. 1001

Art. 211. Tem principalmente api}licação a disposição do artigo
precedente, quando os generos se entregam em fardos ou debaixo de
coberta que impeçam o seu exame e conhecimento, se () comprador,
dentro de dez dias immediatamellte seguintes ao do recebimento,

Nota 288
Conco1.'dancia.-Cods. COllJms. art .;

Hesr.. 335; Ord. 512.-Cod. Nap. 1138;
Hol . 12i3.

Nota 289

ide/n: Nap. 1599.
Nota.-A madeira comprada cm arvore

por contracto respectivo não pMe, depoi
de cortada, ser vendida a ontrem: Acc. do
Trib. do Com m. da Corte de 11 de ete/ll'
brode 1871.-Gaz. .1wr. vol. 1°, pago 77.

Nota 290

Concol'dancia.-Cods. Comms. art .:
Port.47:.!j 01'. M3.-Cod. Nap. 1586; Holl.
1498.

Nutct.- c a mom fôr do comprador, o
vendedor ó é responsavel por dólo: Lei
17 JI. cle pe1·ic. el com m. 1'ei vendo

Nota 291
Concordancia.-Cods. Comms. arl.: I

Port. 4i!; H~sp. 342 j AII. lHO; nl x. 3R3 j
Hal. iO; Chi I. 158; Dr. M5-Cod. Nap.
1641.

Questão.-O vendedor de generos que
'se acham avanados será- 1'esponsavel,
ainda depois da entrega, pelos vicios OCo

Reg. n. 737, art. 189 j Ol'd. L. 4°, T.it. 7°; C1~ttos desses generos pam com o compra
Cod. Pen., art. 261. § 2'; Cod. Peno VIgente do?', q1~e os com]Jl'CÍII'a et11 sl~pposição de
art. 338 ns. l·e 2. bons? O Acc. da ReI. da CÔrte n. 5748 du

CODcol'dancia.-Cods. Comms. al't .: \) de Fevereiro de 1855 decidio pela aJIiriUa-
Arg. 471; Cllil. 152; 01'. 5H.-Cod. Civ. tiva, fundando-se em que talcontractonào
l'ort. 1578 e 1579. estava perfeito e ac,'l.l)ailo, e que 'Portanto

-O Cod. Hal., art. 59 dispõe-A venda não era a parte por elle obl'1gada, assis
commer<.;ial da cousa pertencente ,i' outre)TI é rindo-llle antes o direito de rescindir do
,alida. Obriga o vendedor a fazer acquisição contracto, vi to como o seu objecto eslava
della e entregal·a ao comprador sob pena viciado e aUlIinado.-]\[afra, J'lk7'is'P'" <lo
de incl~nisacão. n·ib. pago Sl3; F01'1(//n n. 18. .
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reclamar do vendedor falta 'na quantidade, ou defeito na qualidade:
devendo provar-se, no primeiro caso, que as extremidades das peças
estavam intactas, e no segundo, que os vicios ou defeitos não podiam
acontecer, por ca O fortuito, em seu poder. .

Esta reclamação não tem logar, quando o vendedor exige do
compratlor que examine os generos antes de os receber, nem depois de
pago o preço.Z:l2

Art. 212. Se ocomprador reenvia a cousa compra<1aao vendedor,
. e este a acceita (art. 76), ou, sendo-lhe entregue contra sna vontade,

a não faz depositar judicialmente por conta de quem pertencer, com
intimação do depo ito ao comprador, presume-se que consentio na
rescisão da venda. Z:l3

Art, 213. ElJ.l todQs os ca os em que o comprador tem direito de
re ilir do contracto, o vendedol' é obrigado não só a restituir o preço,
ma tambem a pagar as de pezas que tiver occasionado, com os juros
ela lei. Z:l·.

A.rt, 214. O vendedor e obrigado a fazer Ma ao comprador a
consa yendida, ainda que no contraqto se estipule que não fica sujeito
á. re ponsabilidade alguma; salvo se o comprador, conhecendo o perigo
ao tempo da compra, declarar expre samente no instrumento do con
tracto, que toma obre si o ri co: devendo entender-se que e ta clausula
não comprebeude o risco da cousa vena'ida, que, por algum titulo
pos a pertencer a terCeiro. "'H_ _

Art. 215. Se ocomprador fôr inquietado sobre a pos e on dominio
àa cou a comprada., o vendedor é obrigado á evicção em juizo, defen
dendo,á sua custa a validade da venda; e, si fór vencido, não só
restituirá o preço com os juros e custas do processo, mas poderá ser
condemnado á compo ição das perda.s e damnos consequente, e até ás
lJeuas criminaes, quaes no caso couberem,20G

A. restituição do preço tem logar, posto que a cousa vendida e
ache depreciada na quantidade ou na qualidade ao tempo da evicção
por cnlpa dO'comprador ou força maior. Se, porém, o comprador auferir

Nota 292
Al'ls. 76, 411 e 61 .
Concol'tlancia.-coas. CornlU . a.l'ts.:

Porl. 471; lfesp. 336 ; Mex. 383; llaJ. 70;
Cbi!. 159; Arg. 472; 01'. 516.

Nota 293
Al't. 2011; Reg. n. 737, aJ't. 401.

A
Concordancia.-Cods. ComlUs. arts.:
rg. 470; 01'. 540.

Nota 294
Orq. L. ,s0,Til. 45,§ 3'; Cod. Nap. art.1621.

Nota 295
Ol'd. L. 3', Til. 45, 3·.
COllcOl'dallcia. -Cods. Com ms. 31'ls.:

Ila.l. 345; Dr. 519-Cod. Na.p. 1626; Porl.
15111.

Nota 296·
AI't. 223; Tleg. n. 737,3.1'['. 12,17e111:

Cod. Peno a.rt. 264, § lO,Ord. Lo 3°, TIL 45.
3; Cod. Peu_ vigente arl. 338 n. 1.
COllcordallcia.-Cod . Comms. arts.:

Hesp. 315' 01'. 552-Cod. N3p. 1630.
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proveito da depreciação por elle causada, o vendedor tem direito para
reter a parte do preço que fõr estimada por arbitradore .297

Art. 216. O comprador que tiver feito bemfeitoria na cousa ven
dida, que augmentem o seu valor ao tempo da evicção, se esta se
vencer, tem direito a reter a posse da mesma cousa até ser pago do
valor das bemfeitoria's, por quem pertencer.298

Art. 217. Os vicios e differenças de qualidades das mercadorias
vendidas setão determinados pOl: arbitradores."99

Art. 218. O dinheiro adiantado antes da entrega da cou a ven
dida entende-se ter sido por conta do preço principal, e para maior
firmeza da compra, e nunca como condição suspen iva da conclu ão do
contracto: sem que seja permittido o arrependimento, nem da parte elo
comprador, sujeitando-se a perder a quantia adiantada, nem da parte
do vendedor, restItuindo-a, aiuda me mo que o que se arrepender se
offereçaa pagar outro tanto do que houver pago ou recebido; salvo e
assim ror ajustado entre ambos,' como pena convencional do que se
arrepender (art. 128) .aoo

Art. 219. Nas vendas em grosso ou por atacado, entre éommer·
dantes, Qvendedor é obrigacio a apJ:esentar ao comprador por duplicado,
no acto· da entrega das mercadoriRs, a factura ou conta dos genero's
vendidos, as quaes serão por ambos a!!signadas, umà para ficar m.
mão do vendedor, e outra na do comprador. Não e declarando na
factura o prazo do pagamento, presume-se que a compra foi á vist,\
(art. 137). ~

As facturas sobreditas, não sendo reclamadas pelo vendedor ou
comprador dentro de dez dias subsequentes á entrega e recebimento
(art. 135), presumem-se contas liquidas. ao.

Nota 297
Arl·. 189 e 575.
Concordancia.- Cod. COIUIll. art.:

Dr. 553-Cod. liap. 1631 a 1633.

Nota 298
Reg. n. 737, art. 585.
COllcordancia.-Cod. Nap.,arl.1634.

Nota 299
Reg. n. 737, art. 189. .
Concordancia.-Coàs. Comms. arls.:

Arg. 476; Oro 559.

Nota 300
Ord.L 4', Til. 20, §20•
(;ollcordancia.-Cocls. Comms.:lrls.:

He p. 34:1: 01'. 558-Cod. Nap. 1500; 11011.
1500. \'ide Fel'. Borges, Acc. Comm. vcrll.
sig. e Di?'. vol. 63, pag. 562.,

Nota 30i
Arl. 445.-Vide Nols. 209 e 268.
Concordancia.-Cod. COmllJs. arl .:

Porto '176; Arg. 4.74; 01'. 557; Cbil. lliO.
Nolcb. - Sómenle, pois, as facturas Oll

conlas de vendas podcm SCI' accionadas
de.:: dias depois de sua data" .

- As facturas ou contas corrente a ,.
gnadas são sujeitas ao sello proporcional:
Decr. n. 126:1 de 1893-Tab. A § l' n. 5.
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Art. 220. A re cisão por le ão não tem logar nas compras e
vendas celebradas entre pes oas todas commerciautes; salvo provan
do-se erro, fraude ou simulação. 30

j,O

TITULO IX
Do eseambo ou troca mercantil

Al't. 221. O contracto de troca ou escambo mercantil opéra ao
mesmo tempo duas verdadeiras vendas, servinuo as consas trocadas
de preço e compensação reciproca (art. 191). 'l.'udo o Q.ue póde ser
vendido póde ser trocado.:':oa

Art. 222. e um dos permutantes, depois da entrega da cousa
trocada, provar que o outro não é dono della, não será obrig'ado a
entregar a que promettêra, mas sómente a devolver a que recebeu. 3M

Art. 223. O permutante que fôr vencido na evicção da cousa
recebida em troca, terá a opção, ou de pedir o san valor com os damnos,

Nota 302
Art.129,. 4' Reg. n. 737, art. 685.
COllcol'dancia.-Cod . Comm. a.rt .:

Hesp. 314; Chi!. 126 j 01'. 196-Cod. Civ.
1'01'[, 1592.
. Nota.-Cnmpre provar primeiro o pre
JUIZO do ontraclo, não o indelerminavel
de meno Incro, ou de alguma perda re·
ultanle da nalureza aleatoria das vendas

commel'ciae, mas prejuizo e limado e
~e!'lo ; de modo qlle não ba.la ilaver pre
JUIZO, mas que' provenha esle do erro, da
fraude ou da imulação' Acc. da ReI. da
Côrle de 7 de Março de '1876: - Espozol,
/leu .. de Março de 1876, pago 58.

Vld. Ord. 1. 4 t· 13 pr.

REPORTE
O conlract de 1'epO'l'te 'consi le na COI11

praadillheiro de trlulos de credilo nego
ClavelS e na revenda immediala a prazo,
[I mesmá pes 03.. .

A enll'e~a real, ou eITeetiva, do titulos
é sub lanclal para. 'validade do contraclo.

Apropri dade do" titulo objecto da
lmnsacção transmitte- e para o comprador
revendedor, ~endo licito ás partes esti pujar
que o premiO, amortizações e juros que
couberem aos titulo, durante o prazo
do contracto, corram a favor do primeiro
vendedor.

8

As parte~ poderiio prorogar o prazo do
l'~p01·te por um ou mai termo ucces-
IVO .

i. expil'ado o prazo do 1'epol'fe, as
partes liqu ida(el11 asdW' renças, parâdellas
elTectuarelU pagamentos eparado , e l'ellO
Ya.rem o 1'epo1'le com respeito a titulo de
qnantidade ou e pecies dilferente ou por
outro preço, haver· e-ha a renovação como
um novo contracto: Cod. Jlal. arts. 73 á
75; Porto 477 a 179.

- A impol'lancia deste contracto nas opc·
raçM da nul a levou a tmn cripÇ<losupra;
o Cod. !tal. roi o pl'i ll1 iro a tratar do as
umpto.
- A nossa Ord. I. ·1' til. 67, 8' j[t se

oe upava da -mohatra- venda. por alio
preço á credilo e compra da me ma cou a
ao comprador por ii preço.

Era um coutracto ~Lsw·al·io.

Nota 303
Concol'tlancia.- Coel. Comm, Mt.:

Or.572.-Cod.Nap.130ie1303; Holl. 1577
e lói8

Nota 304
ConCOl'tlanci2. .: Cod. Comln. art.:

01'. 574.-Coel. Nap.1701; Hall. 1579.
CODIGO cm[~nmcrAL
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ou .de repetir a cousa por elle dada (art. 215); mas se a esse tempo
tiver sido alienada, só terá logar o primeiro arbitrio. 30:;

Art. 224. Se uma cousa certa e determinada, promettida em
troca, parecer sem culpa do que a devia dar, deixa de existir o con
tracto, e a cousa que já tiver sido entregue será devolvida áquelle que
a houver dado. 306

Art. 225. Em tudo o mais as trocas mercantis l'egula,m-se pelas
disposições do Titulo VIII-DA COMPRA E VENDA MERCANTIL. 30'7

TITULO X
Da locação IlleI'canlil

Art. 226. A locação mercau til-é o contracto pelo qual uma das
pútes se obriga a dar á outra, por determinado tempo & preço certo, o
uso de alguma cousa, ou do seu trabalho.

O que dá a cousa ou presta serviço, chama-se locador e o que a
toma on acceita o serviço, locatario. aos

Nota 305
(.:oncordancia.- Cad. Comm. al't.:

01'. '575.- Cad. Nap. 1705; Hall. 1580;
Port. 1593.

Nota 306
«':oncordaucia.- Cou. 1.:'1111111. art.:

UI'. 576.

Nota 307
CODcordancia.'-Cods. Com ms. arts.:

Porto 480; Hesp. 346; CI1i1. 161; 0".577.
-Cad. N:tp. 1707; Hall. 1682; Porto 1591.

Nota 308
Art. 874, § l0; Til. un., art. 19 § 3°: Reg.

737, arts. ~o § 3°,619 § l' e 620 § l°.
Concol'dancia. - Cad. COOHD. art.:

01'. 578.-Cod. Nap. 170Sa1710; Boll. 1583
a 1585 ; Part. 1595.

Nota.. -SVJJ·e a locação de serviços es
trangeiros Lei n. 108 de lR37; sem que
se deva entender como revogada por e ta
lei a de 13 de etemllro de 1830, na parte
reguladora do contracto por escripto pelo
qual um brazileiro ou estrangeiro, dentro

ou fóra do Imperio, se obriga a prestar
serviços por tempo determinado, ou por
empreitada, bavendo adiantamento, no
todo ou em parte, da qua[ltia contractada,
etc.

- O Decr. n. 2827 de 1879 só compre
bende : -alocaçào de serviços applic3.do
á agricultura, á empreítadas e trabalho
concernen les á obras e fabricas respecli
vas á auricultura que serão r'uuladas pelas
disposições dos arts. 226 e segs. do Cad.
Comm. em casos omi sos:-a demais lo
cações de serviços continuarãb á regnlal'
se pela Ord. 1. 40 ti ls. 20 a 35 e arts. 220 e
segs. cils.

E' applicavel tanto ao locador nacional
como estrangeiro, 1'evogallas as leis de 13
de Setembro de 1830 e 11 de Outubro de
1837. '

- A escriptura puJJlica exig -se para lia
rórma e prova: Decr. n. 2827 ci 1. arts.l a I.

- Para que a locação seja mercantil,
não é preciso que a ubrigaçiio derive de
contracto com caracter mercantit, como
em lodos os con traclos com merciaes em
que essa condição é essollcialmenle exigida
pelo codigo. .

O art. 226 a não lfuer: por elle, epelo qlle
di põe o art. 19 § 30 do T. un., Ó Jlão sàO
mercantis as locações de predios ruslico
ou urbanos : Decis. de Agg. do presidente
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Art. 227. O locador é obrigado a entregar ao locatario a cousa
alugada no tempo e na fôrma do contracto; pena de responder pelos
damnos provenientes da não entrega.

do Trib. do Comm. da COrte.-Ch?"on. do de 13 de Outul)l'o de 1876.- E poze!. Rev.
F~ro de 15 de Julho de 1859. de 1876, pago 51.

- Alocação de obras de pedreiro e es- - Escapa da competencia dos juizes do
tucador em um predio é acto mercantil, commercio a questões relativas á locação
cuja ex.ecução perlence á juri dicção com- de predios rusticos e urbanos: Acc. da
mercial: Rev. n. 629,1 de 6 de Dezembro ReI. da COrte de 17 de Outubro de 1876.
de 1862. - CMon. do Fú"o de 30 de De- Espozel. Rev. de 1876 pag. 67.
zembro de t862. - ão é da competencia do juizo ~m·

- Dada a existencia de um contracto de mercial um contracto verbal de emprellada
locação de sel'viço em que se pactue preço em que não se estipulou preço certo das
ce1'10 edeterminado, é 'ua materia sujeita obras e muito menos um prazo defiuido para
ao juizo especial do comm~l'cio : Decis. a sua entrega: Acc. da ReI. da COrte de 14
de Agg. do presidente do Trib. do Comm. de Março de 18'i9.-Dir., voI. 19, pago 115.
da Corta de 9 ele Outubro de 1865.-Rev. - Não é competente o juizo commer-
J'I1Ir. de 1866., pa". 191. cial sese deixaexJ1ibir o contracto: Acc.

- Ocontracto de locação é ci\'ilquando da ReI. da COrte de 21 de elembro de
em seu inslrum nto não eesUpuJa tempo 1880.-Di,'., vol. 23, p'ag. 529.
determinado e pr ço certo : Acc. da ReI. - E' locação mercantil o contracto de
da Corte de 6 de Março de 1866.-Rev. J1II1'. serviços por tempo determinado e proço
de 1866, pag. 189. certo: Acc. da ReI. da COrte do 26 de e-

-Não é commercianle o agenciador de tembro de 1880.- Dir., vol. 24, pago 4.08.
locação de predios. Acc. da ReI. da Corte - E' dacompetencia do jllizo commer
de 1 de Setembro de 1868.-Rev. J1W., t. 5°, cial conhecer de que tOes suscitada entre
pag.218. _ a Camara ~1uniclpal e o empreiteiro de

- Incompetenle é o Juizo do civel para obras, que reclama pagamento por servi
conhecer da questão derivada de venda de ços extraordinario ·pre tados em virtude
materiaes a con tractador ou empreiteiros e como con equen ia do contracto de loca
de obra: Acc. da ReI. da Côrte de 5 de De· ção mercantil entre ambos celebrado: Ac';.
zembrode18i3.-G. Jm·., vol.l", pag.39i. da Rol. da Côrte de 2 de Maio de 1882.-

- A difficuldadesem tralar os extremos Dir., vol. 28, pago 4.34. .
entre a locação commercial e a civil são - O contracto pelo qua.l o empreiteiro
geralm3IJte reconhecidas. O con elheiro se obl'iga a con truir uma ca a por um
Furtado, em 1 65, quando mini tI'O dajus- plano dado, é de_locação mercantil, e,
!Iça, .pedi~ ao parlamento que fixa e a como tal, sujeito a re pectiva jurisdiCÇ<10.
mlelllgenCla do art. 22ô, vi to ua contro- Ajuri dicçãO aqui na ce sómente do acto.
ver ia-Vide Not. 268 e Dir., vol. l°, pago 3. Porquea questõe que derivamdes es con·
onde vem um artigo do conselheiro l1il~a, tractos comprehendidos no tit. 10 do Cod.
e vol. 9, pago 1.93 e 423, outrosdo Sr. Tei- Comm., estão sujeitas ás disposições dest~,
xell'ade Freitas. Ainda que não inten'enfia pes oa com
. - Em falta de legislação civil sobre tão merciante.
Importante as umplo, o Codigo preencheu A excepção unica da lei é a relativa
uma lacuna COIJl suas disposições. a que tõe solHe locação .de predio rlls-

- São i entos do sello proporcional os Uco ou urbanos: Decis. de Ag~. da l1el.
cont!'actos de empreik1da ou locação de da COrte de 15 do Fevereiro oe 1876.
servIços em que o empreitei.ro ou locador Gaz. Jwr., vol. 11, pago 138.
a~ena forneça o proprio trabalho ou indus- - AiJ!ustre redacção de ta Re·visla qua
trla : Decr. n. 894.6 de 1883, art. lO, n. 10. lifica de in'Uadissima toda esta jurispru
1 - ~ão sujeitos, porém, os contractos de dencia, e, infelizmente, com sobeja razão.
ocaçao que tran mittam o uso e gozo de Os tribunaes, em que lhes pese·. não cogitam
bens moveis, immoveis e semoventes: de certa 1V1ti{o1'1nidade, com que aliá.
Decr. 0.. 8946 de 1883, Tab. A. § l' n. 9. tanto se recommendariam ao respeito geral.
,,-0 que faz extrahir pedra para. vender, - E' de locação mercantil o contracto

nitO ~ commerciante e nem constitue mer- de empreitada para construcção de obras
:ruCla, a pedra a sim extrahida para ven- de e Iradas de ferro celebrado com a dire
~r, e nem é vocaç;'io mercantil o trabalho ctoria de uma sociedade anonyma: Rev.

(Mo em pedreira: -.; Acc. da ReI. da COrte n. 10802 de 3 de Agosto de 1888. - Di,·.,
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Nota 309
Lei 15, lo e 8'; Lei de 21 fi. de local.
Concordancia.-Cod. Corom. arl.:

01'.5,9.- Cod. Nap. 1719; Holl. l58li.
Nola.-Empreitadas com fOl'llecimentos

para con trucção de eslrada de ferro são da
com~etenciado JuizComm.: Acc. da ReI.
elo R:o de Janeiro ele 5 ele Setembro de 1887.
-Di?·., vol. 48, pag. n.

A presente disposição é applicavel ao empreiteiro que deixar de
entregar a empreitada concluída, no tempo e ua fôrma ajustada. aoo

Art, 228, Dmante o tempo do contracto, não é licito ao locador
retirar a cousa alugada do poder do locatario, ainda que Jiga ser para
uso seu; nem a este fazer entrega della ao locador, antes de findo o
tempo convencionado; salvo pagando por inteiro o aluguel ajustado, ai"

Art. 229, O locatario não é obrigado a indemnisar o damno que
a cousa alugada sofi'rer por caso fortuito; salvo se, por alguma fôrma,
puder attribnir-se á culpa sua, como por exemplo, se tiver empregado
a cousa alugada em outro destino ou logar que não seja o designado
no contracto, ou por um modo mais violento e excessivo que o regu
larmente praticado. 311

Art, 230. O locatario é obrigado a entregar ao locador a cou a
alug'ada, findo o tempo da locação; se recusar fazer a entrega, sendo
requerido, pagará ao locador o aluguel que e te arbitrar por toda a
demora, e responderá por qualquer damnificação que a cousa alugada
sofi'rer, ainda mesmo que proceda de força maior ou caso fortuito,:W!

Art. 231. Nos aju~tes de locação de serviços, se o locador,offi
cial ou artifice, se encarregar do fornecer lJ. materia e o trabalho,
perecendo a obra antes da entrega, não terá direito á paga alguma;
salvo se, depois de prompta, olocatario fôr negligente em'a receber. a .:'

vol. 47, pago 178 e Acc. ?'/YvisQ1"de S. Sal
vador de 20 de Novembro de 1888.- Di?'.,
vol. 411, pag. 578. .

-Exploraç?lO para o fiIU de empreiladas
é ar,tocommercial: Decis. deAgg. n. 623
da ReI. da Côrte de 16 de Marçu de 1888.
-Dil'. vol. 47, pago 2il9 ..

- Vid. Hev. n. 10815 de 27 de Jnnbo de
lR88, e Acc. ?'eviso?' de S. Luiz de 9 de
Novembro de lS88.-Dil·. vo1. 47, pago 208;
vol. 48, pago 266.

- Para competencia da jurisdicção com- N t 310
mercial é elemento essencial a determina- O a
ção do prno: Rev. n. 10855 de J8 de Ju- Ord. L.4', t. 5l. 2".
lho de 1888. - Acc. ?'evisol' da ReI. de Concordancia.- Cod. ComlU. arL.:
S. Luiz de 15 de ~larço de 1,889.-Di?·., Or. 582.- Cod. Nap. 1737.
vol. .47, pago 2'2'0 j vo1. 49, pago 2l0.

- Escapa da jurisdicção cOlUmercial o Nota 311,
contraclo de empreitada em que e não
c. lipula tempo e preço:. R. ev. n. 111,,93 de Concol'dancia. -Cad. c.omm. arL.:
23 de JUlJ10 de 1890.-DL1.,vo1. 53, pa". 2L 01'.587.- Cod. Nap. 17.29 a 1732 e 1735.

- Os contmctos de locação são ujeitos
ao ello proporcional. Decr. n. 1.264 de 1893 Nota 312
Tab. A, § lo, n. 10 Ord L 4' t 5l pr

- E' contracto de locação mercanlil e não ..,.,.
do fretamento. o aluguel de cbatas, ou em- Nota 313
barcações oe simples descarga de mercado-
nas. , Concol'dancia.-Cod. COfllm. art.

'ão compete a jurisdicção federal a es- 01'. 592 -Cod. ap. 1788 j Prus. uG6.
pecie: Acc. do Trio. Civ. e Crim. de 31 e Questão .-IIlClvmbe ao emp1"tJileiro a
Maio de 1693-Di?" ' , vol. 6il, pag, 372 pl'ova de ql~e pe?'ece?'{J//n os malel'iaes sem



CODIGO CO.MMERClAI. 117

Art. 232. Se o empreiteiro contribuir só com o seu trabalho ou
imlustria, perecendo o materiaes sem culpa sua, perecem por conta do
clono, e o empreiteiro não tem direito a salario algum; salvo se, es
tando a obra concluida, o locatario fôr omisso em a receber, ou a cousa
tiver perecido por vicio proprio da sua materia. 314

Art. 233. Quando o empreiteiro se encaneg'a de uma obra
por um plano de ignado no contracto, póde requerer novo aju te, e
o locatario alterar o plano antes ou depois de começada a obra. 31"

Art. 234. Coucluida a obra na conformidade do ajuste, ou não
o havendo, na fórma do costume geral, o que a encommendou é obrigado
a recebeI-a: se, porém, a obra não estiver na fórma do contracto,
plano dado, ou costume geral, poderá engeital·a, aLI exigir que se faça
abatimento no preço. 310

Art. 235. O operario que, por lmpericia ou erro do seu ofticio,
lnutilisa alguma obra para que tiver recebido os materiaes, é obrigado
a pagar o valor destes, ficando com a obra inutilisada. 317

Art. 236. O crue der a fabricar alguma obra de empreitada poderá
a seu arbitrio resilir do contracto, posto que a obra já esteja começada

c a execntar, indemnisando o empreiteil'o de todas as despezas e tra
balhos, e de tudo o que poderia ganhar na mesma obra. 318

Art. 237. e a obra encommendada tiver sido ajustada por merlida
ou numero, sem se fixar a qual1tillade certa de medida ou numeras,
tanto o que fez a encommellda como o empreiteiro podem dar por
acabado o contracto quando lhes convier, pagando o locatario a obra
feita. 31

"

Art. 238. O empreiteiro é responsavel pelos factos dos operarios
que empregar, com acção regressiva contra o me mos. 3

l:
O

Nota 318

Nota 319
Concol'dancia.- Cod .Comll1. art.:
r. 596-Cod.Nop. 1791; PI'US, 906.

wlprL sua? - Pela affil'maliva decidio a
CÕI·te Imp. de Pariz: Ar. de 22 de Feve
reiro de 1867.

Nota 314
Lei 13, 5', 11'. de locat.
ConcOl'uancia.-C d. COIllIll. al'l.:

01'. 591-Cod, Nap. 179 e 1790; l'ru '.
9G1 a 9ü3.

Nota 315
ConcOl'uancia.- Cod. COU1m. art.

Or.593.

Nota 316
Reg, n. 737, art. 221.

O
~oncordaucia.- Cod. COl1lll1. art.:

1', 595.

Concol'uallcia. - Cod. Cum 111. arL.
DI', 596.-Col. Nap. 179-1.

Notct.-Darla a illexecução ele um con·
tl'a to, nãu pó<le o me mo fornecer cle
mento para avaliarem- perrlas e lain nus,
Rev. 11. 10G95 de 5 de Outubro de 1887 :
\cc. "evisor da Rel. de Porto-A Icgl'e de

14. de Fevcreil'O de 1888.-Di/'., vol. 44. e
pag. 575 ; vol. 4.6 pag. 369.

- Vi~. Dil·., '-01. 46, pago 1íG; vol. 47
pa~. 178; vo1. 48 e 49, pag. 579 ; vo1. 49,
pago 210.

Nota 317 Nota 320
L~is 9 ~ 5, 25 §, 7° e 58 § de local. Art. ,)43.

OConcordaucia.-Cod. Corom. 3rt.: (1oucOl'daucia.- Cod. Comm. art.:
r. 594. 01', 5\:l8-Cod. f'iap. 1797.
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Art. 239. Os operarios, no caso de não serem pagos pelo emprei·
teiro, têm acção para embargar, na mão do dono da obl:a, se ainda não
tiver pago, quantia que baste para o pagamento dos jornaes devidos. aI>'

Art. 240. A morte do empreiteiro dissolve o contracto de locação
de obra. O locatario, quanô-o a materia tiver sido fornecida pelo em·
preiteiro, é obrigado a pagar a seus herdeiros ou successores, á pro·
porção do preço estipulado na convenção, o valor da obra feita e dos
materiaes àpparelhados. 3

""

Art. 241. Os mestres, administradores, ou directores de fabricas
ou qualquer outro estabelecimento mercantil, não podem despedir·se
antes de findar o tempo do contracto, salvo nos casos previstos no
art. 83 j pena de responderem por damnos ·aos preponentes j e estes,
despedindo·os f6ra dos casos especificados no art. 84, serão obrigados li
pagar·lhes o salario ajustado por todo o tempo que faltar para a
duração do contracto.

Art. 242. Os mesmos mestres, administradores, ou directores no
caso de morte do preponente, são obrigados a continúar na sua gerencia
pelo tempo do contracto, e, na falta deste, até que os herdeiros ou
successores do fallecido possam providenciar ollPortunamente.

Art. 243. Todo o mestre, administrador ou director de qualquer
estabelecimento mercantil, é responsavel pelos damnos que occasionar
ao proprietario por omissão culpavel, impericia ou mal ver ação, e
pelas faltas e omissões dos empregados que servirem debaixo das suas
ordens, provand,o-se que foi omisso em as pl'evenir.(art. 238).31>3

Art. 244. O commerciante, emprezario da fabrica, seus adminis·
tradores, directol'es e mestres, que por si ou por interposta pessoa
alliciarem empregados, artifices ou operarios de "Outras fabricas que
se acharem contractados por escripto, serão multados no valor do
jornal dos alliciados, de tres mezes a um anno, a beneficio da outra
fabrica. 3lO4

Nota.- o dono da obra de empreitada
não é l'esponsavel peja importal1()ia dos
maleriaes fornecidos por terceiro, e sim o
meslTe da obra: Accs. da ReI. da Côrte de
23 de Outubro e 30 de Novembro de 1871.
Rev. JUI/'. de 1872, pag.182.

Nota 321.

Reg. n. 737, art. 321 § 1.
Concordancia.-Cod. Comm. art.

01'. :l99-Cod. Nap. 1798.
Nota.-Vide G. l1w., vaI. 10, pago 3:l3 e

T. de Freitas. C011t1lt., pag. 608.
- O arl.-239 do Cad. ao Com., por es

pecíal ao' uperario, não póde applicar-se

no sub-empreiteiro j protege os jOI'Dacs rle
vidas j Ace. da na!. da Corte de 8 de oulubro
de 1886.-Dir., vaI. 41, pago 466.

Nota 322
Concordancia.-Cod. Comm. art.:

01'. :l88-Cod. Nap. 1795 e 1796.

Nota 323

Concordancia. -Cad. Comm. arl.:
Or. :l98 .-Nap. 179-'.

Nota 324
Art. 448.
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Art. 245. Todas as questões que resultarem de contractos de
locação mercantil serão decididas em juizo arbitral. 321;>

. Art. 246. As disposições do Titulo VI.-DO MANDATO MERCANTIL

-têm logar a respeito dos me'tres, ac1ministranores ou directores de
fabricas, na parte em que fôrem applicaveis. 328

TITULO XI
Do mutuo e dos juros mcrcallt:s

Art. 247. O mutuo é emprestimo mercantil, quando a cousa em
prestada pôde ser considerada genero commercial, ou destinada a uso
commercial, e pelo menos o mutuario é commerciante.32

":

Nota 325
T. un., arts. 19 ~ 3', e 20; Reg. D. 737,

arls. 19 S 1,20 § 3, e 411 S 2.-Vide 1'.ols.
308 e 412.

Concordancia. - Cod. Comm. art.
01' 601.

Nota.-O juizo arbitrat é sempre volun
·tario e mediante compromisso das pal'tes.
Está revogado o juizo arbitrat Dece sario e
satIsfeita uma aspiração geral: Lei n. 1350
d.e 1866, art. 1 ; Decr. n. 3900 de 1867, arls.
I, 2 e 3 ; Door. D. 1030 de 1890.art. 6 j Decr.
n. 1334 de 1898, art. 4.

Nota 326
Concordancia.-Cod Comm. art.:

Dr. 60~.

Nota 327
Ord8. L. 4' Tits. 50 e !:i3 § l'-São cre·

dores de dominio os commoda.ntes quer
nas fallencias, a1't . 874. ~ 1° e 881,qúer em
concurso de Ol'cdores: Reg. n. 737, arts.
619 ~ l° e 620 § l° ;Ord. L. 4° tit. 54 § 3°

-'Nots. 178 e 360. '
(;oncordaocia.-Cods. Comms.arls.j

Por!. ~94; Hesp. 3Lij Mex. 358; Chi!. í93:
Arg. 5<>8; 01'. 700 e 701.
.. JYota:-u O mutuo pMe ser directo ou
condICIOnaI, e com esta. dislincção expli
ca·seoart. 247 do Cod. Corum.ibt-quando
a cousa; emprestada póde ser consideracla
tene!o commercia!.-Como poderia. ser en·
elHlldo.este artigo,se elle comprebende Da

generahdade das palavras transcriptas todas

as cousas moveis, pois que todas pOdelrl
ser consideradas generos comlOerciaes e
destinadas a uso commercial?»- Consot.
das leis civis, a1't. 447, not. 1, in fine.

-Pur ser o dinhei1'o, em que se ba de
fazer o pagamento, genero cOl1unel'cial,não
cabe a cla sificação de l1HLtlW mercantil.
Por semelbante razão e inteJligencia, á
jurisdicção excepcional do cOlllmercio u
jeitaria o invocado art. 247 do Cod. Comm.
todos os empl'e timos, que e compreben
dem na generalidade de sua palavras, erro
que se adverte na Consolo das leis civis
noto ao art. 477: Acc. da ReI. da CÔrte de
14 de ovembro de 1873. -Dir., vol. 2,
pago 171.

- 'ão p6de deixar de er reconbecido
como competente o juizo commercial para.
conhecer da questão-de, senelo a divida
mercantil, {larticiparem o juros da natu
reza da obrigação principal: Acc . da ReI.
da Côrte de 28 de Maio de 1866 e 24 de Ou
tubro de 1874.-G. J1U·., \'01. ;'0, pag. 227.

-oemprestimodedinbeiro. feito por com·
merciante a terceiro para constituir a quota
em uma sociedade em conta de partici
pação, constitue divida mercantil: R~v.
n. 8306 de 24 de Outubro de 187<!, e
Acc. da HeI. da 01 te de 1 de Março de
1875.-Dir.,vol.1°,pag. 74. e vol. 6°,pa lT.617.

-Negou-se provimento á excepção de
clinalo1'ia {o'ri, porque o aggravante não
mostrou sua qualidade de commerciante,
de modo a poder considerar-se mercantil
o titulo que assignou (Cod., arts. 22, 219
e 426)e como emp1'estimo 17Le1'cantil a im
portancia da respecti va conta de. que ori-=
ginou-se o mesmo titulo.
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Art. 248. Em commercio podem exigir·se juros desde o tempo do
desembolso, ainda que não sejam estipulados, em todos os casos em
que por este Codigo são permittidos ou se mandam contar. F6ra destes
casos, não sendo estipulados, s6 podem exigir-~e peja mora no paga·
mento de dividas liquidas, e nas ilJjquidas s6 depois da sua liquidação.

Havendo estipulação de juros sem declaração do quantitativo,
ou de tempo, presume-se que as partes com ieram nos juros da lei, e s6
pela mora (art. 138). 328

E seja muito embora. mestre de oQ?'as ,
suas contas de maleriaes não podem ser
lI1ercan lis, desde que taes eITeitos eram em
prp.gados no consumo de obras, e de em
preitadas, á medida que os tomaya: Acc.
da ReI. da. Côrte de 14 de Novembro de
1876.-E pozel Rev. de 1876, pago 209.

-O mutuante póde pedir a quantia mu
tuada, poslo que do respectivo tilulo conste
que o ruutuo não foi enlregue ao muluaria,
e sem dar prova de ler sido enlregue ulle
riormellle: Uev. n. 104.40 de 31 de Março
de '1886.-Diq·., vaI. 4.3, pago 368.

- Juros ilHe não podem ser contados da
data do endo so da. letra, mas, segundo a
regra COll1l11Um do acto da cilação: Acc.
da HeI. da Bahia de 26 de...Julbo de 1885
-Dü·., vol. 51,.pag. 170. ~

-~Iul.uo mercantil: é tal considerado o
elllpreslimo de dinheiro a commissão para
Dm cOLllmercial. Decis. do agg. n. 5812 de
17 de Maio de I886-Diq' ., vol. 44, pag. 279.

- ;'io credores reivindicanl.es o donos
de cousa em poder do fali ido pOr lilulo de
commodal.o. de endo-lJle s"r enlregues
pelo yndicos com aul.orisação da COIl1
111 i 'são fi cal na mesma especie ou naquella
em que exi ti.r lendo sido uhrogada e na
falla da e pecie, seu valor. Dec. n. 917 de
1800, art. 686 e;l 3).

-Creditos ou 1itulos de empreslil1lo de
dinheiro sào sujeitos ao seUo proporcional:
Dec. n. 1264 de 1893, Tab. A § 1" n. 7.

Nota 328
Arts. 138, 20ií, 219.289, 829.8'75; Reg.

n. 737 art. 38- Dec. 917, de 1800, art. 68
§ l.-Vid. Not, 206.

<':oncordancia.-Cods.Comms. art .:
Port. 395; Resp. 3l3; Mex. 360; Cbil.
795 e 801; A~e-. 559 a 561 e 965; 01'. 707 e
segs,--cod. Nap. 1904.

NotcL.-Jllros da lei-são de 6% ao anno:
Lei ele 2J de Oulubro de 18:J~, art. 30

•

-Nãu !ta meio legal de conlar jlll'OS de
cti las: Rev. 11, 8749 de 3de Março de 1873.
-G. Jnq·., vol. 4', pig. 149.-Vide Rev. 11.
6587 'de 16 de l\:ovembro de 1864., e Acc.

reviso?' do Trib. do Comm. de Pernambuco
de 3 de Agoslo de 1865.-ltwisp1·. (.'01lt11t.,
pags. 61 a 68.

-Não se póde COQlar juros da. mora obre
quantia ainda illiquiela: Hev. 11. 9569 de
J de JullJo de 1880.-JJi1·.,vol. 22, pago 721.

-Não é illiqu ido o i nsh'umenlo que por
si só faz prova legal da obrigação; sendo
appJicavel o art. 218 do R g. 11. 737, e na
ex· cução podendo verificar-se o saldo des. a
obrigação: Acc. da HeI. ela COrte de 18 de
Dezem bro de 1874-J)iq'., vo1. 6', pago 485.

-O ajuste de conlas puramente civil
011 de transa 'çOes de natureza particular
, nào reguladas por disposições do COI!.
COUlIJJ. deve ser discutido ejulgado no fõro
'ommum, embora a pe oa contra quem se
pede o ajusle seja COmmercianle: arls.l0 e
11 do Reg. n. 737, ainda que Ilrs as conla
e depare com a imporlancia de algwnas

letras que fo sem pagas e que, por isso,
não con lituern mai a sumplo judicial:
Rey. n. 819 de 29 de Abril de 1876.
G. Jwr., vo1. 12

1
·pag. 48 .

-E' compelente o juizo ommercia.l para
uma acçào inlentada para pagamento d~
aldos de conla , nào só porque ão com·

mercianles as parles, como por er a di·
vida commercial: Acc. da HeI. da Córle
de 12 dfl Selembro de 1876.-E poze!. Rel'.
de 1876, pago 62.

-Sem dependencia ou reclamação da;
parles dC\'em o juizes condemnar no juro'
legaes: Acc. da Bel. de Porlo-Alegre de 13
de Junho de 188:1.

-Juros não estipulados não porlem ser
conlados: Rev. n. 10514 de'25 de Maio de
1887 e Acc. revisoq' de 29 de Novembro
de 1887-Dir., vol. 43, pag. 363 j vo1.45,
pago 560.

-Das dividas illiql1iclas contam-sejllro5
desde a cilação inicial para a pl'Oposilllra
da acção: Rev. n. 10695 de 5 de VUllllll'P
de 1887 e Acc. q'evisor da ReI. de Porlo
Alegre de 14.de Fevereiro de 1888-D'ir.,
vo1. 46, pag. 369. , .

-E le Ace. decidio que oSJ'l1ros das di'
vidas ão sómenle exigidos epois dellas
liquidadas,
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Al't. 249. Nas obrigaçõesqne se limitam ao pagamento de certa
somma de dinheiro, os damnos e interesses resultantes da mora
consistem meramente na condemnação dos juros legaes. 329

Art. 250. O credor que passa recibo ou dá quitação de juros
menores dos estipulados, não póde exigir a differença relativa ao
vencimento passado: todavia, os juros futuros não se julgam por esse
facto reduzidos a menos dos estipulados. 330

Art. 251. O devedor que paga juros não estipulados não p6de
repetil-os, salvo excedendo á taxa da lei; e neste caso s6 p6de repetir
o excesso, ou imputaI-o no capital. 33t

Art. 252. A quita~ão de capital, dada Rem reserva de juros, faz
presumir o pagamento delles, e opéra a de ~arga total do devedor,
ainda que fossem devido . 33"

Art. 253. E' prohibido contar juros de juros: 333 esta prohi
bição não comprehende a accumulação de juros vencidos aos saldos
liquidados em conta corrente de anno a anno. 3"4

-Conlra a l11a sa fallida não correm ju
ros; si ella não eh gar para o pagamen to do
pl'ineipal,salvoosda obl'igaçDe ao portador
eD1lttida pelas soei dade eOlllmandilaria
por acções eda elividas garantida porby
IJotheca anliehl'és. ou penhor, al~ nde
thl'gar o produelo do bens elado em by
pollicea, :\ntiehré e ou penhor, incluido o
agricola: Dec. !l17 de 1!:l90, ad. 'H.

(Inesl ão .-Cabe o di7'eiío de haver
dalllllos a interesses CCL'U 'ados lJorulIl de
po. i(o forçarlo &ln acçcio decendial em co
brança de lel1'as a que se oppu;;eml1t em·
b{Lrgo de falsidade 7'ecebidos COIIt emule
m/tarào e em 'vú,'hule dos quat' depois
{omm i1tlgad«s falsas as letras?- A nev.
Comm. n. 6',5 ele 12 de Oulubro de J 61
deCldio pela Hfllnna!iya, ele con(ormid~de
c mo ~1'Ls. 74:3 e 559 do Reg.7i:l7, e egundo
as pre ')'ipçõ do :\rl .218 e 2111 do Cod. e
Or4·1.3'tI1.86.§J·"i tuque,elll commercio,
os juros ão novida.de lo dinheiro. a, illl
curno os (ruelas ão 110\ idad s dacousa arre
lllaLada.-Rel,clo ,1Iinist.daJustirade 1865.

Nota 329
A.rt. 289; Lei de 21 de Ouluhro cito arL 3"
t:oncortJancia.-Cod. Nap.1286. '
I~ota.- ~ condemnação do réo no paga.-

!))~nlodos jU)'lJS da mora compensa o pre
JUIZO llo aulor, contractador ele obra por
adlantamenlos que fez de dinb iras:' A c,
da ReI. da CÓI'Lede2 de OuLubro de 1873.
Ga:. J1111'., vol. 3', pago 312.

Nota 331
Concordaneia.-Cod .Comm . arts.:

Arg. 566; 01'. 714; Chi!. '82-Cod. Nap.
1906; llo~t. 1863.

Nota 332
Concordaneia.-Cod .Comms. a1'ts.:

Arg. 567: Cbi!. oa; lle p. 318; Cod. Nap.
1908; Holl. 1806.

Nota 333
Reg. n. 737, art. 735.
Coneordancia.-Cods. Comms.art .:

Ar~. 569; Hesp. 317; Mex. 3ti3; 01'.718;
Cllll !iOl e806.

Nota.-O analoei mo não e ta prohibido:
o no so artigo prohibe contar juros de
juros, quando nã eslipul~elos.

- A aberLura deul11a conla corrente pMe
re nHar da expre sa declaração da pa.rle.
se induz da natureza das relações e do uso
locaes: I>o11"'et et Merger, Dic. de Dl'oit.
C071111t .• vel~. COl1lp. COlL7Tallt., ns. 2 e 3.

-Pela acclllllulação á conta de cr dilo
de juro capilalisado sem e lipulação, e
pela falia de conlagem de juros reciproco
1I0S periodo em queo dev dor Lives e aldo
em favor, concedeu-se a Rev. n. 10784 de
I: de li' ver iro de 1888 e Me. 7'1wisol' de
II de Oulubro de 1888-Dir., '01. 45, pag.552,
vol. 4 , pag. 70. • .

-O Aee. 7'evisol' nãocogilou desle ponto,

Nota 334
Nota 330 COl1eordaneia.-Cod . Comms.arts.:

Coneordancia._ Cdd. Comm. a1'l.: A.l'g.569: 01'. 719; Hesp. 317; 1I1ex.363;
Porto 285 (antigo). Chi!. 80,1 e 806.
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Nota. 335
Concordancia.-Cods. Comms. al'ts.:

Arg.570; Hesp.319.-Cod.Nap. 1151; Roll.
1286. .

Nota.-Encerrada" p;1.ra serem ajuizadas,
cessa a aC~'U!lJmlaç~o ..

Que!ôlão.-E' tnd~fTere?~teq1be a conta
seja ent7'e 1bm c01n11le?'Ciante e 1b?n simples
parttcular ? - A Cansai . . das leis civis
opi~a: pela a;ffirlllativa. Na França tem-se
deCididO pro e contra; cits. Gou"et et ~ier'
ger, n. 34. "

Depois que em juizo se intenta acção contra o devedor, não pôde
ter logar a accumulação de capital e juros. 336

A.rt. 254. Não serão admissiveis em juizo contas de capital com
juros, em que estes se não acharem reciprocamente lançados sobre as
parcellas do debito e credito das mesmas contas. 338

Nota.- o facto de poder-se accumular
j1V1'OS vencidos !LOS saldos liq'lbidados em Nota 336
conta corrente é prova que a nossa lei não
repelie o anatocismo. Reg. n. 737, art. 735.

- Cada vez que se liquidam os juros, - Entende-se contas cO?'J'entes, e não
fazem parte do saldo transportado á nova conlas simples, pois que a eslas se deve
conla aberta: AI:. da Corte Imp. de Pariz fazer applicação da regra dos arts. 483 5°,
de 24 de Junbo de 1812. e 439.

- A expressão-de anno a anno-não é Concordanc;a.-Cods. Comms.arls.:
taxati\'a; as partes se podem accordar em Arg. 571; 01'.720.
tempo mais breve. Nota.-Si para a computação do valor

_ Com relaçào a banqueiros ou socie- .da causa em relaçào ás alçadas, altende-se
dades bancarias, está eoteorlirlo que os sómente á quaotia principal pedida lia
periodos da liquidação de suas contas cor, acção (Ord. LAo

, Tit.18,§§ 6° e 9°l, éconse
rentes são os do uso ou costume em que queocia que se não deve attender, nem ás
as partes assentam tacitamente sem r1eperi- custas mesmo em tresdobro (Alv. de 24 de
deuc.ia de expressa e tipulação: Cansai. Janell'o de 1815), nem aos juros, aiuda que
das leis c'ivis, art. 361 cits. Gouget et pecUdos e vencidos; salvo o caso de anato
l\lerger. cismo nos termos dos arts. 253 e 251 do

- Vide Rev. n. 6587 de 16 de Junho de cod: Comm., porquanloprincipal ésomma
1864, e Acc. ?'evis07' do Trib. do Comm. capItal; joro é lucro e accessorio da divida,
de Pe]'])ambuco de 3 de Agosto de 1865.- não capilal,_quando não accumulados aos
hb?·isPl·. CO'/11An., pags. 61 a 68. saldos liquidos naconla corrente: Decis.de

-Nasconlas correoteso saldo dê debito Agg. do pre idenle do Tdb. do Comm. da
e credi~o, não. bavendo estipulação em Corte de 4 de Junbo de 1859.- G. Jur.,
conlrano, conSidera-se venclClo' a lodo o vol.'l, pago 100. .
':D0m.enlo, que a conta é encerrada, e ell~ . - Em contrano,gue os juros estipulados
e ex.lgldo, lslo pelo uso do cOlJllllercio: Já venCldo • e pedidos com o capital. se
Rev. n. 5782 de 17 de Agosto de 1859.- computam e constituem principal: Decis.
Jw!'isp?·. C011l'ln., pago 302. de .Agg. do mesmo presidente de 12 de
.- Tratando ·se de questão de juros prove- Fevereiro de lR73.-G. J?b?'., vol. 1, pag.lOO.

n.lenles de coota correnle, entre comlnér- - Talllbem eUl contrario, que a alçada
clanles, é competente o juizo comme.l'c.ial se regula pelo peditol'io da acção, accumu
de de que a divida é mercantil e participam laodo-se todos os rendimenlos accrescidos,
os juros da obrigação principal: Acc. da excluidas as custas: Acc. da ReI. de
HeI. de S. Paulo Cle 24 de OULubro de 187>1,. Minas de 23 de Setembro de 1813. - Dir.,
-Di'!'., vol. 6°, pago 315. vol. 6°, pago 77.

- Vide Di'!'., vol. 15, pago 259 e Espozel. -.furos reciprocos só podem ser contados
Rev. de Dezembro de 1876, paJó. ~26. - em conta conentes: Rev. de 6 de JunlJo

de 18l:i3.- MafIa, J1wisp7·. dos n'ibs., t. 1",
pago 172.

- São sujeitos ao sello plt'9porcional as
quitações que comprehendam pagamentos
de juros ou de quaotlas não computadas
no tilulo principal: Decr. n. 89J6 de 1883.
art. 10 § 16; .Decr. o. 126J de 1893, art. 10
n. 18.

- E bem assim as contas correntes de
commerciante a commerciante, assignadas
ou reconhecidas pelo devedor do' saldo,
quando lenham de ser ajuizadas em pro
cesso contencioso: Decr. n. 89!6 cit;, Tab.
A, § l° n. 51 Decr. n. U6! cito Tab. A
§1 n. 6. .
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- Oarl. 25! 'S11J]Ta nuo aulorisa sup
por-se ([ue fica ad n1MIllllt nas conlas cor
renles oquantilativo dos juro :não IHwendo
estipulação delle , devem contar-se o da
lei: arls. 1a8 e 218.

Nota 338
Arls, 258 e 2GJ; Reg. n. 737; art. 372 § 5°,

492 3°, e 591.
HConcordancia.-Cods. Comm .arts.:

esp. 439; Arg. 478; 01'. 603.

Art. 255. Os descontos de letras de cambio ou da terra·, e de
C[uaesquer titulos de creditos negóciaveis, regulam-se pelas convenções
das partes. aa.,.

TITULO XII
Das (janças c cartas de creditu c 'lbono

(;APITULO I

Das fianças

Art. 256. Para que a fiança possa ser reputada mercantil, é
indispensavel que o afiançado sejacommerciante, e a obrigação afian
çada derive de causa commercial, embora o fiador não seja commer·
ciante. a38

Art. 257. A fiança s6 p6de provar-se por escripto: abrange
sempre todos os acces orios da obdgação principal, e não admitte

Nota.-As lUulheres e menore podem
afiançar, sendo commerciantes: Ass. de 23
de De7.embro de 1791; Reg. n. 737,art. 59 ,
Vide Nois. 55, 56 e 57.

- Ba nullidade na sentença que con
demna a mulher, como fiadora, nào sendo

Nota 337 commerciante: Uev, n. 8223 de 5 de I"eve
reiro de 1873, e Acc. 1·evi.~ol' do Trib. do

Nola.- O de conlo de lelra de cambio Comm. da Côrle de 18 de Agosto do mesmo
não é simple mente o contracto de muluo, anno,- Di?'" vaI. l°, pago 235.
mas uma outra espcciede convenção que - Vid"e Rev. n. 10639 de 9 de Junho
envolve seguros e ri cos, sendu o de con- de 1887.-D'i?·, vaI. 44, pago 80.
ladores não mutuante, 111:l compr3.uores - Não é mercantil a fiança prestada por
de l~lras, e como taes considerado pelos leiloeiro. A enlença oblida contra o lei·
e crlplores d:l juri pl'udencia camlJial, e loeiro não é exequ.i\'el contra seu fiador:
endu, em on equencia, applicavcis ao Rev. n, 10958 de 13 delllarco de 1889.-Di?'"

dIto negocio,quando nellaba lesadaalguma "01. 49, pago 254. •
da parles, não as lei que dizem respeito - E' mercanlil a fiança que pre ta o
ao mutuo, mas as que lralam de compra e leiloeiro. A senlença obtida C(,{ltl'a o leílo
'l'enda : Carl. Reg. de 12 de Julho de eira é igualmente exequivel contra seu
80~. Liador: Acc, 1'evis07' da ReI. de Ouro Prelo

de 29 de Agosto de 1890.....:.Di7·., vaI. 51,
pag.56.

- O contracto de fiança por e criptura
publica ou particular, por lermos lavrados
em juizo ou repartição puhlica. paga sello
proporcional' Decr, n. 126,1 de 189a, Tab.
A, ns. 15 e 11l.
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interpl:etação extensiva a mais do que precisamente se comprehende
na obrigação assignada pelo fiador. aao

Art. 258. Toda a fiança commercial é solidaria: nas que se
prestam judicialmente, as testemunhas de abonação ficam todas solida·
riamente obrigadas na falta do fiador principal.

A obrigação do fiador passa a seus l}erdeiros ; mas a responsabi.
lidade da fiança é limitada ao tempo àecorrido até ao dia da morte do
fiador, e não póde exceder ás forças da sua herança. ","o

Art. 259. O fiador mercantil póde estipular do afiançado uma
retdbuição pecuniaria pela responsabilidade da fiança; mas estipúlando
retribuição, não pMe reclama.r o beneficio da desoneração permittido
no art. 262. a".

Art. 260. O fiador qne paga pelo devedor fica subrogado em
todos os direitos e acções do credor (art. 889). Havendo mais fiadores,
o fiador que pagar a divida terá acção contra cada um delles, pela

Nota 339
Arls. 238 e 261; Reg .. n. 737, arls.372

5°, 492 3°, 591 e 592. - Vide li ols. 514 e
515.

Concordancia.-Cod .Comms. arts.:
!:losp. 4,.10; Chi1. 820; Or. 605.- Cod. Nap.
20to; Porto 826.

Nota.-O fiador não é responsavel por
de vias de dinheiros, feitos pelo afiançado
no exercieio de um cargo para o qual,
espel\ialmenle, não afiançou: Rev. n. 9131
de 11 de Junbo de 1879.- DiT., vol. 20,
pago 187.

Nota 340
Al'ls. 257 e 261 ; Reg. n. 73'7, 8l't .372 Sl

5°, 942 § 3°, 591 e 592; Av. n. 492 de 186";
Ord. L. 4. Til. 59 ~ 4; Alv. de 22 de Junho
de 1774, § 14.-VicTe Nots. 514 e 515.

Concordancia.-Cocls. Comms. 8rls.:
Port. 101; Al'g. 480; 01'. 611. -Cad. Nap.
2017.

Nota.-Ã. fiança de pagamento de alu
guei de predios, ainda que assignada por
commerciante, nãd é accionada no fôl'O
mercantil: Acc. da ReL da Côrte de 20 de
Dezembro de 187ã.-Di?·., vol. 9,pag. 216.

- Vide Di?'., vol: 5, pago lG\) e T. de
Freitas, COll1JIn .• pag. 620.

- Não são ~l'ecisas testemunbas de abo
nação na cauçao que se mandou que pre·
stasse o vencedor de um pleito commer
cial, de cuja sentença intel'poz revista o
vencido. : Acc. da ReI. da Côrte de 13 de
Abril de 1874.-Di·r., vo\. 7,-pag. 566

- O abonador ou fiador de aceeitante de
letras é por esta responsavel, solidal'io e
executado no fôro commercial, porque a
fiança participa necessariamente da natu·
reza da obrigação principal embora ti
ve se Lido logar a fiança em aVldso, o que
não desnatura o acto.-Contra o abonadur
não é preciso protesto, Rois que não é en
dossador, que é o dono do titulo: Acc. da
Rei. da Côrte de 26 de Fevereiro de 1878.
Di?'., vol. 16, pag. 367.

- O credor que faUecendo o fiador antes
de vencida a divida afiançada,não exige imo
mediatamenle do devedor nova fiança, ou
immediato pagamento da diVIda, perde o
direito de exigir o pagamento damesmadi·
vida dos herdeü'os do fiador: Rev. n. 9561
de l' de Maio de 1880.-Di1'., vo1. 34,
pago 484. .

- Na me ma conformidade os Acés. da
ReI. do Recife de 30 de Junho e 9 de
Outubro de 1880.-Di?·., vaI. 33, pago 212.
O Sup. Trib., Rev. n.l0154de 18 de Junho
de 1884 concedeu l'/l'vista: Dir., vo1. 34,
pag. 588.

Questão. -o cbbonad01' 01b gamnte de
lelm póde se?' considemdo el~dossante ?A
{qtta de pl'otesto não desonera da obl'iga
çao solidal'ia conw'ahida ?-Pela negali va
decidiram os Accs. do Trib. do Comm. da
Côrte de 29 de Agosto de 1864 e 25 de se
tembro de 1865.-Rev. J1bT. de 1866, pags.
199 e 396.

Nota 341
Rag. n.737. art.236 § 3.
Concordancia.-Cods. Com ms. arts.:

Resp. 441 j Arg. 483 i 01'. 620 i Chtl. 821.



Nota 342
Ord. L. 3, TIL 32, in fine,
Concol'daucia.- Cod. Comm. art.:

01'. 618-Cod. 'ap. 2028 e 20.20. .

Nota 344
DArt. 359; Decr. n. 806 de 1851, art. 8 j

d
eer. n, 858 de 1851, art. 12.-Lei 18 JJ.
e naval.
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porção correspondente, em rateio geral; e se algum fallir, o rateio do
quinhão deste terá logar por todos os que se acharem olventes. 342

Art. 261. Se o fiador fôr executado com preferencia ao devedor
originario, poderá oíferece~' á penhora os bens deste, se os tiver desem·
bargado : mas, se contra elles apparecer embargo ou opposição, ou
não fôrem suf:ficientes, a execução ficará correndo nos proprios bens do
fiador, até eífectiro e real embolso do exequente. 343

Art. 262. O fiador fica desonerado da fiança, quando o credor,
sem o seu consentimento ou sem lhe ter exigido o pagamento, concede
ao devedor alguma prorogação de termo, ou faz com elle novação do
contracto (art. 438): e pód.edesonerar-se da fiança que tiver assignado
sem limitação de tempo, sempre que lhe convier; ficando todavia obri
gado por todos os eífeitos da fiança anteriores ao acto amigavel ou seno
tença por que fôr desonerado. 3-'1.4

<':oncordancia.-Coels. Comm . ar .:
01'. 621, 623 e 62 L-Coei. Nap. 2038 e \l03!) j
11011. 1882 e 18 7; Porto 8M!.

Nota. - O l1ador ou qualquer terccil"O
pMe Ill'pothecar seus bens pela obrigaçiio
alheia .: Lei l:lyp. n. 1237 ele 18ti! j Reg.
n. 3153 de 1865, art. 127; Deçr. 11. 169 Ade

Nota 343 1893 art. 2° 1° e Decr. n. 370 de 1890
art. 12·l.

Arls. 257 e 258 ; Reg. 11.737, arl, 492 -A di po içõesdosarls.438e453, 1
§ 3, 'e 496; Av. n. 402 de 1865. - Vide não devem ser entendida ómente em re
Not. 515. laç[o ao fiador s no tel'Jl1Qs do art. 262

Concortlancia.-Cod .Comms.arts.: do Cad. Comm. : Acc. da HeI. da Côrte de
Arg. 481; 01'. 613.-Civ. Port. !l3~. 10 de Dezemhro d 186 .
~ota.-N;lo gozam os fiadores do hene- - Ilxeculado p(írle er o fiador, ainda

lICIO de excus ào da Ords. L. 4, Til. 59 que não fo e ouvido nem cÕIlVencido na
pr. e Tit. 61. § 8: Reg. n. 737, al't. 591, a ·ção. A. l1ança exlingue- pelo facto do
e Ord. L. 4, Tit. 5Q, !'i. 3. ler o credor promovido a cohrnnca do de-

- O fiador póle olIerecer á penhora os vedar I6m do prazo e tipulael·) no titulo
bens do devedor principal ci tos em termo 'afiançado: Arc. do Trib. do Comm. da
dIVCl'SO , e se e te os não pos uir no de Côrle de 25 de Ag to de I í3.-G. J1II,..,
cau apriucipal,exj2edindo· e para pro og-ui· vaI. 3, pago 212. Vide liot. 515.
lU nto da execuçao precaloria executiva. - Oillu Irado T daclor de ta Re-visla faz
~ode-se fazer penbora em bens cuja pro- algun llJUi justo reparos a esla doutrina.

pl'Jedade seja limitada á um certo len~po. De facto
l

ajurisprndencia do tribunal MIO
A clausula de prévia pel'11is ão do Go- é u (en av I nJ race do disposto no al'I.

"-erno .para tmn fereneia: de bemfeito- 262, que nenhum prazo marca para e
nas feitas por cont.Jactanles de obras, promover a cobrança. .
que da m mas tem a propriedade e - A. fallene,ia nâo é meio de extingulr a
gozo, .ó _tem applicação, quando e trata fiança. Ben de fiador, sc"undo o princi
de allllHaçao voluntaria, e não no ca o de pio gerae do dil'eito, ficam, desde a as i
execução de sentença para pagamento de &nalura da fiança tacitamente ilypotheca
T'edores: Acc. da ReI. do llecife de 6 de 00 , até á extincção ela obrigação: Rev.

V~OSlo de 1886-Di1'., vol. '.l1,pag. 435.- n. 7·[36 de26e1eJunilo ele 1 69.-Rev.l1l11'.
Ide vo1. 49 pago 25:1. de 1870, pago 320.

Questão.-O acceitwnte de llIma lctra
ent1'cgando ao portador 111m a q1bO!ntia p01.
conta dos p1'emios vencidos c p01' vcncC1',
não pTat'icolb 1LIna novação de cont1'acto
para c.Ttinglli1· a ob1'igação da fiado1' 7
'Pela negativa decidia o ÀCc. do Trib. do
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. Art. 263'. Desonerando-se, morrendo ou fallindo o fiador, o deve
dor originario é obrigado a dar nova fiança, ou a pagar immediata·
mente a divida. 34"

CAPITULO II

Das ca1'tas de credito

Ârt. 264. As cartas de credito, devem necessariamente contra·
hir-se a pessoa ou pessoas determinadas, com limitação, de quantia
creditada: o commerciante que as escreve e abre o credito fica res'
ponsavel pela ql1antia que em virtude dellas fôr entregue ao creditado
até a concurrencia da sornrna abonada. 346 -

Comm. da Côrte de 13 de Fevereiro de
1856.-i1fisc. 11M'" pago 141.

Questão.-Opem-se a desone'ração da
{i.(JJnca se o c1'edm' estip1bla1' com'o devedol'
ab1'eviacão de pmzo ? "- T. de Frei tas,
C01"l1111.; pag, 625. entende que não; porém
a obrigação Odeijussoria sómente se póde
tornar elIectiva no vencimenlo do prazo
anterior.

Nota 345
Concol'dancia.- Cod. romm. art.:

01'. 609 e 610 -contm- Cod. Nap. 2020 ;
Holl. 1855, 1866 e 1867 ; Port 825, 844, I

Nola.-O art. 263 do Cod. CIJLDm. im
pondo ao devedor a obrigação de, no caso
ele rnorttl do fiador, pagar, ou dar nova
fiança, não estatue uma pra cripção ex·
tinctiva elo dil'elto do credor. se este não
cohra immediatamente o seu debito.

A demora do credor em cobrar o debito
na bypolbese ·do art. 263 não importa, por
st só', concessão do -prazo e nOl'ação de
contracto, que só póde ser perfeito pelo
Mulno consentimenlo das partes, o que
se não presume a deve er claro e expresso:
ReI'. n. 101M, Acc. 1'evis01' da Rel. da
Bahia de 2J de Maryo de 1885.- Dir.,
vol, 37, pago 92.

Nota 346
Av, n. 377 de 1861.
Concordancia.-Cods, COlTIms. arts.:

Arg.484a486j 01'. 625 a 627; Resp. 668 e
f>69; Chi!. 783 e 787.

Nola.-As cartas de credito e abono e de
ordem são sujeitas ao sello proporcional j
Decr n. 1264 de 1893, Tab. A § l° n. 17.

- A' carta em que o commerciante de
clara ter vendido a cousa que lhe foi cou
siguada, e que, confórme a ordem recebida,
pagará a terceiro uma certa quautia, é titulo
l1abil para que este,sem que mostre a auto·
rização que tem para fazer uso de tal carla,
demande pelo pagamento o respectivo
signalario, o qual não póde eximil'-se, da
obrigação, ainda que prove não ter elO seu
poder fundüs do desLinatario da carta~ e
que, em vez de devedor, é credor d 'ste.
Acc. do TrilJ. do Com m. da Côrte de Março
de 18"tO.-Di1'., vo1. 2, pago 370.

- Considera-se de fiança, e não de
simples recommendaçITo, a cartn. em que
alguem se responsabil'isa pelas mercadorias
que outrem· com prar para sortir seu esla
belecimento, embora o maximo do credito
não esteja determinado: Rev. n. 8H8 de
19 de Julbo de 1873.-G. J1II1'., vol. 3, pago
206.

- O subscriplor de c~de credito, art.
261 do Cud. do Comm., é o responsavel
sómente pela quantia fomecida ao bene
ficiario: este nãopóde er accionado por
aquelle pela círculIlstancia de consignar a
carta de credito qlLe solidariamente ga
rante o pagamento da qnantia creditada:
Rev. n. 10810 de 9 de Maio de 1888 a Acc.
1'evisor da Rel. de Porto Alegre de 6 de
Setembro de 1888.-Dir., "01. 47, pagsJ93
e 4.00. .

- Yid. Rev. n. 11134 de 16 de Abril de
1890 e Acc. 1'evis01' de 12 de JunhO de
1891.- D'i1'., vo1. 5~, pago 166 j vo1. 5G,
pag. 44.2.
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As cartas que não abrirem credito pecUlliario com determinação
do maximo, presnmem-se meras cartas de recommendação, sem respon·
sabilidade de quem as escreveu. 3n .

TITULO XIII
Da hJ pofheca e penhol' mercanlil

CAPITULO I

Da hypotheca

Art. 265. A hypotheca de bens de raiz, 348 feita para segurar
qualquer obrigação ou divida commercial, s6 p6de provar-se por

Nota 347
Concol'daneia.-Cods.comms.,al'l .:

Hesp. 56B, Mex. 561; Arg. 481; 01'. 625;
Chi!. ~94..

Nota.-T. de lil'eilas, Com 111 ., pago 631,
-entende que a carta m1ssivcL de credor
pignoralicio,a signada por quem receIJe o
penbor,art. 271 do Codigo deve ser con i
ueraria Utulo legal de penbor, \'islo poder
conter todas a rleelfl.l'acõe exigida no
art. 272 do lI1e mo codigo.

- As carla de abono deyem determinar
o maximo do valor abonado; Rev. n. 93 9
de 22 de lIIarço de 18i9.-Di7'., vo1. 19,
pag. 5:12.

Questão. - Uma ca1'ta, oitenta sua
'/l~t'/l1'e;;a,e disposiçào dos a1·ls. 271 e 272.
pode ser considerada como ti tu to de
p,e~l,ho7'? Pela IIcgativa decidiu o Acc. do
Il'Ib. do Comm.da COrte de laio de 186B.

Nota 348
Art. 4.78; Reg. n. 737. al·ls. 12, 13, Í59

512 § 5, e 68:.! § 2' lleg. U. '7~8 arts. 58
n. 4, e 61. ' ,

No/a.-As hypothecas são de direito civil
como destas, porém, de outras materias se
acha enxertado o cC1digo.
. -A lei n. 12J7 de 1864 e seu Regulamen lo,
lD~ovallclo' o regimen hypothecario. revo
galam tudo o que estava estabelecido na
(egi laeão anterior: Av. n. 420 de 1869.

- A escriptura put.JJica é dfl. sub tfl.llcia
da bypotheca eon veneiouaI,ainda que sejam

privilegiadas as pessoas qu a constituirem
Dec. fi. 169 A de 1890, arl. 4. ~ 6: n. 370
de 1 90, art. l~O.

- Nilo ha outra hypotbecas senào as
que esle Decrelo e tabelece: D . n. 169 A
cito art. l' Dee. n. 370 cit.

- A hypotheca é regulada sómenle pela
lei civíl,ainda que alguli1 ou lodos o cre
dores ejam commerciallte . Ficam clero
gada a. di po içõe do Cod. COlllll1. rela
tivas a hypotheca de ben de raiz: Dee.
cit. n. 109 A, art. 2; Decr. n. 370 cil.
art. III.

- 'as acçõe e execuções hypolhecaria
epi~non1.licia por divida contmhida ante
e oepoi deste Decr. a juri di ção rá
empre a commerciaJ. e o rôro comp I nte

do con truclo ou da situação dos ben hypo·
thecado á e colba do Jnuluario: n. 169 A,
cil., art. 1<1 ' 10.

-l.'ieam lIjeitosájurisdiccão commercia!
e á [allencia todos os sign3Úrio de ell'eilo
cOlllmerciae • comprehendido o que con
trallirelO empresliUlo medianle hypotheea
ou penhor agricolapor omma lIpelior á
5:000000: Dec. n. 169 A CI1., art. 20.

-SI a hypolheca fór unicam nte garantia
de conconJala commel'cial, para facilidade,
de cuja oJuCào as lelras devi:lm ser pas
sada no prazos de pag~mentos e tiplllados
é 'Iaro que a falta das letras' não altera a
Jlalllreza do instrumenlo, que fica sendo
em]lre reconhecimento do debito (', meio

de solvel-o, sendo paga a l'e\'alidaçãá do
sello:Rev. n. 96fll de23deDutubro de 1880.
-G. J~IR·., vol. 29, pago <l95.-Di1·., vol. 24
pago 233. .
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e~criptura publica, inscripta 849 no Registro do Commercio (art. la
n. 2); fica, porém, entendido que a presente disposição não comprehende
os casos em que por este Codigo se estabelece a hypotheca tacita . 3:>0

Ârt. 266. Â escriptura deve enunciar a natureza da divida, a.
sua importancia, a ca.usa de que procede, a natureza dos bens que se

"Nota 349
A bypotbeca é legal ou cOD\'encional,

e legaes ou convencionaes, s6111ente se re
'gulam pela prioridade. Esla é delerminada
pela data ou pela in cripção, nos termos
estabelecidos p,0r e a lei: Decr. n. 169 A,
Clt., ar1. 2 ~§ 8 e 9; Dec. n. 370, Clt.
art. 112.

Nota.-O Av. D. 486 de I 65 declarou
quo, em face do disposto no art. i! da Lei
llYp. e seu Reg., deviam o tribunaes de
comn1ercio encenar o registro das hypo
thecas commerciaes, visto como só são
adrnitlidas pelo Cad. Comm. -bypotheca
sobre bens de raiz que pelo arl. :2 da lei
cilada são reguladas pela lei civil.

Nota 350
Arts. 97, U7, 565, 625, 626,633,7~8 e 888.
Nota.-Os artigós aponlados se referem á

hypolh~ca tacita constituida pelo Codigo:
hypolheca tacita quer dizer legal.- Vide
Not. 149.

Questão.-As hypolhecas privilegia
das da legislação actuai, COI/lO pl'ivilegios
estão en~ vigor?- Si bem que não haja
outras hypotbecas que as da cito Lei hyp.
n. 1237, art. 1° Reg. n. 3453 art. 110, se
bem que no ar.t. 3° trale indislinclamente da
hypolbeca1eaal comlndo no art. 5§ 2 man
lendo o privileglOs nella não compre
hendidos, Iimilando-o ao movei, aos
immovpisnão bypolbecados depoi de pagas
as dividas hypalhecarias, autori a, cm
duvida, a responder- e á qnestão do se
gninte modo:-Que, ou sob o nome de prefe
rencias, privilegias ou obri'gações reaes,
e tão em vigor, visto a disposição do re
ferido art. 5, § 2 seu Reg., art. 21-1: excepção
do § 2, e Rea ., art. 218; regra de seu § 2,
e Reg., ar!. 112.

- O arts. 1, 3,5, da Lei byp. n. 1237
e 1861 correspondem aos mesmos arligos
da Lei vigente e bem assim os arts. 1l0,
112,243 e 24.4 de seu Beg. nos arls. 107, 109,
220 e 2:11 do Dec. n. 370.

Quest:.l.o.-Del'ogando a lei llypothe
caria, art. .!l, e selb Reg., Wl'ts. use U4,
as disposições deste codigo 1'elativas a

hypothecas de bens ele raiz, póde sUJ]Jpiir-se
a contrario sensu q1benão {o1'(Jlln de1'Ogada.
as disposições do mesmo çodigo 1'ela
[ivas a hypothecas de bens moveis ?-Não,
não l1a outras hypothecas senão as que a
lei estabelece, art. 1, Re~., art.110; a bypo
theca é seITlpre regulaaa pela Lei civil,
al'L 2, Reg., art. 114: só podem er objecto
de by potheca os ilU moveis, os accessorios
dos immoveis com os file mos immovels, e
animaes pertencentes ás propriedade agri
colas, quefôrem especificado no contracto,
sendo com as mesma propriedade, o
dominio directo dos bcns emphyteulico
e o dominio ulil cios mesmos bens, cil.
art. 2 § 1, Reg. arts. 138, 139 e BO.

A bypotheca sendo sempre de direito
civil e lendo por objeclo s mente immu
vei , é visto que foram del'Ogada todas a
di posiçõ s do Codigo relativas as bypo"
thel:as de hen movpis, em que a lei
livesse neces idade dISSO especificar, por
dever-se subentender.

Obse1·vaçãà.- A Consolid.das leis civis
art. 1269 !ii. 2°, not., a respeilo desla que tão
suppõe desllal'monica e. la dispo içào, di·
zendo: « Creio que as tran Cl'lptas pala
vra (rererindo-se á 2' parlc do art. '2° da
lei) exceptuam s6rnente as di po iÇÕes do
Cod. COl11m. relativas a hypolhecas de
embarcações, vislo como as embarclwciCS
são bens movcis 'l1.

- Oart. 2" da Lei n. 1237 conesponde ao
art. 2° dalei vigente: arls. 113,114, 138,Ul9
e VJO do Reg. nos arts. 111, 107, 13~. 131 e
135 do Decr. n. 370.

O Dr. Annibal, Observações, pensa, e n~

pal'ece acertado; que as embarcações nao
podem ser objecto de hypotbel:a. O AI'.
n. 96 de 1866 declarou que, ii vi ta das
terminan tes c1isposições do~ arts. 1 e 2 da
Lei uyp., e 110 e 138 e segs. do Decr. n.
3153 de 1865, os navio' não são ohjecto
das bypothecas e regi tro de que trala a
citada lei, subsistindo toda ia, como decla
['OU o art. 112 do citado decreto, posto qne
sem o nome de hypotheca as obrigações
reaes que sobre os mesmo navios es~a
beleceu o Cod. do Com m., cujas obl'lgaçoCS
reaes devem er regi tradas nos Tri.b)1 naes
do Commel'cio, em livro destinado, pelo
art. 58 4° ~ para as bypolbecas commer
Claes.
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hypothecam, e se estão livres e desembargados, ou si se acham sujeitos
a outra bypotheca ou a outro algum onus. 3<>1 Hypothecando-se diversos
bens, devem todos ser nomeados especificamente: a hypotheca geral
sem nomeação especifica de bens não produz eifeito algum nas obriga
ções mercantis. 3"lO

Á.rt. 267. Se o commercíante devedor fôr casado, nã.o é valida a
hypotheca que recahil' sobre bens do casal em que a mulher sejameieira,
se esta não a signar tambem a escriptura. 3<>3

Á.rt. 268. Á. hypotheca de bens dotaes da mulher, feita pelo marido,
é nulla, ainda que a e criptura seja por ella assignada (art. 27). 3,.".

Art. 269. São eifeitos da hypotheca :
r. Tornar nulla, a favor do credor hypotaecano sómente, qual

qner alheação dos bens hypothecados que o devedor po teriormente
fizer por titulo, quer gratuito, quer oneroso i 3<>"

Nota 351

Art. 8'79.
Nota.-Â hypolheca convencional deve

ser e pecial, com quantia delerminada e
sobre bens pre ente : Lei byp. C1t.,art. 4°;
Reg. n. 3153, art. 119. Este mesmo Reg.,
no art. 54, exige, para se proceder á in
scripção da hypolheca, não só o titulo,
como um exlraclo em duplicata, con
tendo os requisitos de seu art. 218 e se
guintes.

- Oart.4° da Lei n. 1237 cone ponde ao
art. 4° do D c. n. 169 A., vig nle: os
arls.54, 119,218 corre pondem aos arts.
51,115 e 196 do Dec. 370 cito

Nota 352
Nota.- Ficam prohibid:l.S e de nenhum

etreito as b)'potbecas geraes e sobre bens
fuluros: Lei hyp.cit., art. 4° j Reg. n. 3453,
art. 119, Lei n. 169 A cit., art. 4°; Dec. n.
370 cit., art. 115.

- A e criptnra de bypotheca p6de ser
annullada na parte referente a certos bens
bypolbecados e ubsistentes quanto ao mais,
aInda que sob õs mesmos fundamentos:
Rev. n. 9825 de 8 de Fevereiro de 1882 e
Acc. revisol' de S. Paulo de 26 de Maio de
]882. - Di?'., voI. 27, pag. 585; vol. 29.
pago 49.

Questão.-A hypotheca civil é appli
caveI a este OIrtigo ?-A Rev. n. 6659 de 26
de Agoslo de 1865 decidio pela negativa
para um cre~or co~n hypolheca geral e
sentença do clve1 disputaI' preferencia
~:a, hll/'isp. dos T1·ib., vo1. 1", pág.

9

Nota 353
Art. 27; Ord. L. 4°, Til. 60, Decr. de 6

de JUlllO de 1695.
Nota.- ó póde hypotbecar quem pódl.'

alllear: Lei llyp. cit., art. 2° § 4° ; Reg. n.
3153, art. 1U.-Dec. n. 169 A cit., art. 2°
§ 4° j Dec. n. 370 cit., art. 119.

- A hypotheca é um principio de alie
nação: o principio e labelecido por no o
arti"o, i bem que da e pllera do direilo
Civil foi de uma utilidade inconteslavel,
V1 to acabar muitas duvidas.

- Quaes os casos em queomarido poderá
fazer excepção á re~ra, nos parece questão
fóra do alcance do direito commercial.

Nota 354
Ord. L. 4° Tit. 48 pr.
Nota.-O immoveis qlle não podem ser

alheados, não podem ser hypolhecado :
Lei byp. cit., art. 2° 4°: Reg. n. 3453,
art. 1t4 : e os ben dotaes ão innlienaveis.

-O art. 124 do Reg, hyp. ant., corres
ponde ao art. 119 do Dec. n. 370 cito
-A faculdade conferida pela 2" parte do

art. 27doCod. Comm. â mulher casada
para hypolllecar ou alhear o eu dote é
re tricta ás que, antes do casamento, já
eram commerciantes : Dec. n. 1 1 de 1890,
art. 60 j Dec. n. 169 A cil., art. 21 ~ 5°;
Dec. n. 3700it., art. 120.-Vidl.'. Not.57.

Nota 355
Cod. Crim., art. 264 § 2° Cod. Peno art.

338: dar em hypotheca, bens que não pude
rem ser alien:l.dos, ou estiverem gravados
de onus reaes e encarltos1egaes e judiciaes,
affirmando a isenção delles.

CODIGO COMMERCIAL
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II. Poder o credor hypothecario, com sentença, e penhora ex·
ecutar para seu pagamento a cousa hypothecada, em qualquer parte
que ella se achar; 3GG

Nota -o de\'edor não fica pela bypo
tbeca inhibido de bypothecar de novo o
immovel, cujo valor exceder o da me ma
bypotbeca; ruas, neste caso, realizando- e
o pagamento de qualquer das dividas, o
immovel permanece bypotbecado ás res
tantes, não só em parte, mas na ua totali
dade: Lei bypo cit., art. 4° §7°j Reg. n.
3453, art. 24.1.

- O art. 241 corresponde ao art. 218 do
Dec. n. 370 cito

- A bypotbeca é indivisivel, grava o
immovel ou immoveis respectivos, inte
gralmente e em cada uma das suas partes,
qualquer Que seja a pessoa em cujo poder
se ac1Jarem: Lei, cit. art. 10; Reg. no 3453,
art. 2390-Est tota in toto et tota in q'Ua
tibet paJl'teo

Os arts. 10 da Lei n. 1237 e 239 de seu
Reg. corresponde aos aÍ'ts. 10 do Dec.
169 A vigenfe e 216 do Dec. n. 370 cito

Vide Rel'o n. 6988 de 12 de Novembro de
1866.-Jwl'isp1·. Gomm., pago 68.

Nota 356
Reg. 482 de 14 de Novembro de 1fM6,

art. 13; Reg on. 737, art. 492 6° o
Notao-Até á transcripcão do titulo da

transmissão, toda as a.cções são compe
tentes e válidas contra o proprietario pri
mitivo, e exequíveis contra quem quer
que Iôr o detentor; Lei by~o cit., al't. 10 §
l° j Reg. n03453, art. 240 § 3°; Dec. n. ]69
A cit., art. 10 § l° j Dec. n. 370 cito, ar1.
217 § 1m.

- Ficam derogadas a excepção de ex
cussão ea faculdaoe de largar a bypotl1ecao
Lei cito, arto 10 2°; Reg. n. 3453, arts.
240 § 2·, 313 e 314. Dec. n. 169 A cito,
art. 10 § 2·; Dec. 370 cit., arts. 217 § 2·
e 275 e 276.

- Os bens especialmente .bypotl1ecados
só podem ser executados pelos credores
das hypothecas geraes anteriores, depois
de exculidos os outros bens do devedor
commum : Lei cito art. 14 § 3° : Reg. n.
3453, art. 2,10 4·0-0 Dec. 169 A cito não
reproduzio e ta disposj.ção.

- Em quaesquer execuções promovidas
por credores chirograpbarios contra o de
vedor commum, po~erá o credor bypotbe·
cario defendel'j 'POI' via de embargos, os
seus direitos e privilegios, para o fim de
obstar a renda do immovel ou immoveis
bypotbecados: Lei n. 169 A cit., art. 160

-A indivisibilidade da bypotheca enten
de-se no sentido juridico, ou tão sómente
no vinculo, que prende a cou a lJypotbe
cada á respectiva obrigação: Dec. n. 370
cit., art. 216 1IJno-VideNot.357.

- Cumpre notar que e te direito não fi
caracteristico da bypolbeca, pois que t<1J
direito compete: l' á parte vencedora i 'J",
a seus berdeiros j 3° ao subrogado, ces io
nario e successor singular, contra: lo,!.
parte vencida; 2·, os herdeiros e succeso
sares universaes j 3·, o fiador j 4,0, o cba·
mado a autoria j 5°, o successor singular,
sendo a acção real; 60, o comprador de
bens segurados, ou alienado em fraude da
execução, e em geral contra todos os <[ue
recebem cousa do yencido, como o com
prador da berauça; 7·, todos os que d têm
o bens em nome do vencido, como o depo
sitaria, o rendeiro e inquilino, quanto a
esses bens sómente j 8~, o sacio o Rego
n. '737, arts. 491 e 492.

- Está, pois, sem vigor a Drdo Lo 4° ,Tito
3 pr. que deve ao credor hypothecario
acção alternativa, depois da excus ão do
devedorj e ao possuidor dos bens hypotbe
cados a faculdade de paClar a divida, ou da
largar os bens. E ta faculdade não se p6da
inhibir, porque o fim da hypotbeca é o
pagamento; mas o credor da hYJlotbeca,
armado com a sua sentença, tem dueito de
fazer Jogo penhora nos bens regishoados.
Gonsol. das Leis arto 1295, not. 48.

- ODI' o Annlbal, Observações, deu ex·
tensão demasiada ás expressões que em
pregámos «que este direito não é cara
cteri tico da bypotbeca », pois não tivemos
tal pretenção, e equivocando-se ([uando
allirma (pag. 51) ao passo que o credor com
hypotbeca conslituiCla antes da sentenQ:l,
tem o direito de ex.ecutar e penhorar os
Mns gravados e não remidos, em poqer
dos adquirentes, quer houvesse, ou naDo
li tigio na occasiào da aliemryão, quer fossem
adquiridos sem dólo, antes ou depois de
propostaa acção, quer, finalmente, o deve·
dor possua outros bens livres e desembar
gados; direito que, certamente, é cal'acte
ristico da bypotbeca legal ou convencional,
e não compete ao simples credor com seno
tença pa sada em julgado»; pois que o
credor bypotbecario só pMe exculir oe Pdll
nl10rar os bens hypothecados em vlrtu e
de sentença - e se assim não fosse, pall
crue a acção de qne trata o art. 282 do Reg.
nyp. ?
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III. Dar ao credor hypot,hecario preferencia nos bens hypotheca
.dos, pela fórma que se dirá no Titulo-DAS PREFERENOIA5. 3,.,,-

Art. 270. Se alguma cousa fôr bypotbecada a dous ou maIS cre
..o.ores, estes preferirão entre si pela ordem estabelecida nos arts. 884 e
885; 3:>8 mas se O valor da cousa hypothecada cobrIr todas as hypo
thecas, ou se, paga a primeir~, ainda houver sobras, nestas ou no exce
,dente do valor ficarão radicadas a segunda ou mais hypothecas. 31'>9

CAPITULO II

Do lJenhor me1'cantil

Art. 271. O contracto de penhor pelo qual o devedor, ou um ter
<ceiro por elle, entrega ao credor uma cousa moveI em segurança e

- Assignaçào de 10 dias é substituida
;pelo proce3so executivo, estabelecido nos

..'lrts. 310 a 317 do Reg. TI. 7a7 de 25 de
Novembro de 1850,eITeotuando-se a penhora

..do immovel ou immoveis hypothecados,
seja a acção intentada contra o devedor,

..-seja contra os terceiros, detentores: Dec.
11.169 A cit.,art.14, § 5°; Dec. n.3iO cit.,
..art. 382.

Nota 357
Arts. 88 e segs.; R g. n. 482 de 1816,

..ar~. 13 n. 3; Reg. n. 737, art . 605 e segs.·
Lei 2' de 2~ de Dezembro de 1761, Tit. 3°
§ 13; Lei de 20 de JWlho de 1774, 42
revogada a Ord. L. 3°, Tit. 91.

- A hypolbeca tem sobre o immovel
:fJypotbecado preferencia a quaesquer cre·
dItos com excepção somente-a) do credito
pl:ovellIente das despezasecustasjudiciaes.
feitas para excus ão do mesmo immovel
-b) .dos !i-ebent1/J1'es <?u ohrigações ao por
lador ernlltldos antel'lormente pelas socie
dades anonymas ou commandHuria por

..acções: Dec. n. 169 A cit., art. 5° § 1" ;
Dec. n..370 cit., art. 2~0.

-ASSIm que deduzidas as sohreditas
~espezas e cui:'las judiciaes e a imporlancia
uos. debent'll1·es. quando hou\'er, o preço
do Immovel será precipuamente destinado
~o pagamento da bypotheca e só depois
o pagamento des a pMe ser applicado

.aos outros creditos, na ordem que Ibes
compete: Dec. n. 370 cit., al't. 221.

Nota 358
Reg. n. 737 arts. 1m e 628.
.Nata.-As hypotbecas legaes ou conven.

~Ionaes sómellle se regulam pela prioridade.

Esta é determinada pela mscripção: Dec.
n. 169 A ci1., al't.;l° 9° .

- As hypo\.heca legaes ou convencio
nnes ómente se regulam pela prioridade,
ou seja entre si me mas OII concorrendo
as cOl1vencionaes com as legaes: Dec. n.
370 cit., al't. 1]2.

- A prioridade em todos os casos se
determina excl usivamen te pela inscripção:
Dec. n. 370 cit., 3.1't. 113.

- Todas a.s hypotbecas lelfaes, con
vencionaes ou judiciaes sómente valem
contra terceiros desdeadata da inscripção .
Só ub istem, ~Dtre os contralJentes, quaes·
quer bypolb cas não inscripla.s.

As inscripções serão feitas pela ordem
em que forem inqueridas. E ta .ordem é
designada por muneros. O numero deter·
mina a prioridade.

Quando dIlas ou mai pe oas concor
rerem ao mesmo tempo, a inscripções serão
fertas sob o mesmo numero.

O me mo tempo quer dizer, de manhã.
das 6 horas até ás 12, ou de tarde, das 12
até ás 6.

'ão se dá prioridade ellb'e as inscrip·
ções do me mo llumero: Dec. n. 169 A
cit., art. 9° §§ 1 a 5; Dec. n. 370 cit.,
arts. 4.3 a 46.

Nota 359
Vide Not. 355 .
-Havendo mais de uma hypothece sobre

o me mo il11movel, e realiza.ndo-se o paga·
mento de quaesquer das d,ividas bypothe·
carias, fica hypot.becado ás restantes o
immovel integralmente e em cada uma de
suas partes:. Dec. n. 169 A Clt., art. 4° §
7°; Dec. n. 370 cit., ar\.. 218.
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gard,ntia de obrigação commercial, só pôde provar-se por escriptO'
assignado por quem recebe o penhor. 360

Art. 272. O escripto deve enunciar com toda a clareza a quantia.
certa da divida, a causa de que procede e o tempo do pagamento, a.

Nota 360
Re~. n. 737, art. 729 § 5° ; Ord. L. 4°,

Til. 56.
Concordancia .-Cods. Com ms. arts.:

Port. 397 e 400; Mex. 60i; Ila!. 45-1; Chil.
8]3; Arg. 580 e 5RI; 01' 741; Ali. 309
Lei FI'. de Maio de 1863, art. 91.

Nota. - Sâo credores de dominio os de
bens que o fallido ou devedores possuir por
titulo de penhor; Art. 874 ~ 1°; Reg. n.
737, art. 6,0, § l.-Vide Not. 347.

- São credores reivindicantes os donos
de cousas em poder do fali ido por titulo
do penhor: Decr. n. 917 de 1890; lart. 68 B).

- As acções das companhias ou socie
dades 'anon ymas podem ser objecto ne
penbor, sendo prohibido Que uma socie
dade anonyma pus~a acceitar em penhor as
suas propl:ias acções: Lei n. 3150 de 1882,
art. 7° 4°; Decr. n. 8821 de 1882, aft. 19
§ 2°; Dec. n. 434 de 1891, arts. 37 e 39.

- O penhor das acções nomÍllativas ~e
constitue por simples averbação nos ter
mos de inscripçào e de transferencia; o
das transferi veis por endosso e o das acções
ao portador pela en trega do titulo ao credor
e por papel assignado pelo devedor, ao qual
o credor dará a respecliva cautela: Dec.
n. 434 cit., art. 37.

- As trans[erencias de apolices, acções
de companhias e sociedades anonymas e
outros titulas para o eITeito de serem rece
bidos em penhor, são iselltos de selLo pro
porcionai: Decr. n. 8946 de 1883, arts.l0
a 17, Decr. n. 1264 de 1893, arl. 10 n.19.

- O juizo commercial é o competente
para a acção fundada em titulos de mutuo
e penbor, passados entre commerciantes e
com dIreito sob o imperio do r.od. Comm.,
como é expresso no art. 10 do Reg. n. 737
de 1850. estando fóra de qualquer duvida
a natureza mercantil do mutuo e penhor.
comprebendidos nos arts. 247 e 271 do Cad. ~
Rev. n. 6287 de 20 de Dezembro de 1862. 
1I1afra JWI'ispr. dos T1·ib·., vol. 3°, pago 125.

- Quem não apresenta titulo escnpto de
penhor, na fórma dos arts. 271 e 272 do
Cad. Comm., não póde ser classificado
credor pignoraticio: Rev. n. 8264 de 23 de
Março de 18i3.-G. JlI/r., vaI. l°, pago 235.

- E' inadmissivel em juizo acção de
excussão de penhor, sem o deposito prévio
da cousa empenhada; Ac-e. do Trib. Civ.

e Crim. de 4 de !\faia de 1893.-Di1·. vaI. 62'
pago 5il2.

-Escripturadcpenbor, para garantia do
que se del'e por letra, é tilulo accessorio:
lJrcis. de Ag-g. do pre idente do Trib. do
Comm. da COrte de 7 de Outubro de 1872.
-G. J1w., vol. l°, pago 203.

- O credor por conta correnle garantida
por dous Li tulos de penhor dillcrentes,
p6de saldar toda conta com o produclo da
venda de qualquer dos penhores; c nàa
1em responsabllidade alguma para com
terceiro a quem o devedor cedeu o direlll>
de haver o saldo do titulo do penhor I'en·
dido, desde que entregue o saldo ao cedent~

e nunca fosse intimado da ce ão: ReI'.
n. 10780 de 8 de Fevereiro de I 88 e Acc.
?'evis01' da ReI. da Bahia de 26 ue Junho
de 1888.- Di1·., vo1. 45, pago 539; ,aI. 47,
pago 237.

-Acções; da remissão do penhor: Reg.
n. 6~7, arl. 281-da excu sao. art. ;2
e segs.

Questão.-O conf;rac/o de penho1' ~ca
p?'ovado 1Je1a confissão j1~dicial da pa1'/ef
-A Consot. das leis civis, nots. aos ar!s.
367 e 767, pronuncia- e pela affirmalil'a,
declarando peremptoriamente que nada
mais é insensato do que exigir- e que lJ
credor pignoraticio apresente prova e
cripta do contracto de penbor; () que dO
Codigo, usando das mesma palavra,
quando determina que a [órma escrip!a
seja da essencia do contracto, e quando
quer que o contracto só po sa provar-s~

por escripto, podem concluir e têm cou
c1uido os imperitos que sem f6rma eSClipla
não ha contracto de penhor, etc., elc.; enda
que, quando a fórma e~cl'ipta fór da
substancia do contracto, deve o legislador
dizer;- O contracto só se póde fazer por
tal {ónna. Quando a fórma escripla róI' só
necessaria para a provado cOllb·aclo,deve· ~

ent.'iodizer:-O contracto s6 p6deprovar·sO
por tat modo.

Considerando nós, porém, os precisoS'
termos dos arts. ~71 e 272 do Cod. e 28l
e 283 do Reg. n 736, que exigem juntada
(la escriptura ou escriptri do contracto pa~1l
a remissão e excussão de pellhor; conSI
derando que a confissão, embora judiCial,
não pódtl supprir o instrumento puhllW
ou particular, guando exigido parapropar
o contracto) cito Reg., art., 159; conslde·
rando que todos os codigos apontados n~
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.qualidade do penhor, e o seu valor real ou aquelle em que fôrestimado:
não se declarando o valor, se estará no caso do credor deixar de restituir
ou de apre entar o penhor quando fôr requerido, pela declaração
jurada do devedor. ao.

concol'dancia eguem uma mesma dou
.trina, exigindo a prova escripta para
poder o credor exer er obre o penhor
() direito real de pagar-se pelo penha?'
com privilegio e preferencia ao demai
.credores; considerando que o nosso cod igo
tem sua fonte no r.od. Comm. Port., que,
.como fizemo nolal·. acompanha o demais
indicadus; con iderando a di posiçã.o do
Decr. n. 2692 de 1860, que em eu arl. 6°
.niz: « Da divida contrahida pa sarA o deve
dor uma cautela egundo o modelo n. 6... ,
e receberá do credor ou lra da fórma do
modelo n. 7... , sob as penas da transgres ão
~o a~t. 7° da Lei u. 1083 do me mo anno;
eon Iderando que a intelligencia que dis
pensa a provet escripta póde autorisar
mUI los abu o, como de se fi 17urar uma
venda em penhor e vice-ver a. e que
-deem de prevenir, em C<1 os de fallencia
.do devedor, conveniencia ou vanla17en
para um credor em delrimenlodare pecliva
ma S,t:)) somo lel'ados a não nos con
:formar com esla opinião.

- O Dr. Annibal, Observações, di corda
.da nossa. opinião, mas autorisada com a
.doulrina. ç]"a nev. n. 8264, cito

Quesl.'l.o.-O escripto com mercial con
tendo decla1'ação de ]Jenho1' 111 ercantil, não

..se ~achando nas condições dos arts. 271
.e ~/~ do Cod. Comm. podel'ú pl'odlb::i1' os
enettos do mesmo contracto e o p1'ivi legio
depl'e{erencia, no casode(allencia do de·
.vedol'?_O presidente do Trib. do Comm.da
llahla enlende que ne tas e pecies de con
tractos devehav rentreo redoreodevedor
douse criptosdo mesmo theor, de harmonia
com os arts. 2il e 272 do Cad Com m. para
os casos ~o art~. 281 e282 do Reg. n. 737 e
p~ado mais que mlm'es ar, tendo assim de

-(lI I ocom otribunal em uma revista entre
partes lIlauá, Maç-Gregol' &r.. e os adminis
~agores d~massà fallida de Astley Wilson

'., por ISSO que estes no papel em que
e~tes se cons.tituil'am devedores pignorati
clOs.n~o haVIa drclaração de quantia certa
de dlvl~a, qualidade e valorrenl do penhor,
o que Imporlava a nullidade de um lal
papel em frente do art. 129§ 3° do r.odigo.

Entende tambem o mesmo presidente
.,ID:e,. além daquella nullidade que exclue
.()~~lto d.e preferencia aquelle documento,
.deci:ãeXiste, que não foi contemplada na
""m o, ~ versa. sobre a data do escripto
~ questao.

E' seu parecer que esta data, comquanto
anterior ii poca em que foi o e cripto
junto aos autos não podia prevalecer
contra terceiros senão do dia em que foi
junto ao auto, conforme odireito. porque
foi de de essa época que tiveram deUa
conhecimento e podiam contesta.r-Ihes os
eITeitos, não podendo aproveitar aos cre
dores pignoraticios a escripturaçã.o rner
C<'lntil em devida fórma anterior á juntada•
e equivalendo as declarações do delredor
em \;aes circumstancias Aconfi ão de que
trata o art. 171 do nego n. 737, cujos eITeitos
só prejudiC<'lm aos con fi tentes e aseus her
deiro , e nunca a terceiros.

O conselheiro presidente do Trib. do
Comm.da. Côrleé do mesmo parecer, quanto
á nece idade da dupliC<'lla dos titulos;
enlendendo, porém,que não ha nece idade
de serem idenlico na fórma e de con terem
as me ma declarações.-Vide ReI. do mn.
da J1( t. de 1863. e T. de Freitas, Coml1l•• ,
pago 631.

Questão. - Os dinheiros em penhor
seio titlllos que se podem classifica1' nos
creditos de dominio? -Vide resposla A
questão anterior.

Nota 361
Arts. 284 e .MO: Reg. n. 737, art.I72.
ConcoJ.'dancia.-Cods. Comms.arts.:

01'. 712; !la!. 45*- Cod. Nap. :2074; Hall.
1197; ParI. 858.

Nota.-O Reg. n. 2692, já cit., regulou
o modo do estabelecimento de escriptorios
ou casas de empre limos sobre penhoTes,
sendoapplicavei sua dispo içõesesancção
penal aos menCiOnados em seu art. 17.

- As caulelas prescl'iptas pelo mesmo
Reg., art. Gal e cujos modelos o acompa
nharam, satisfazem inteiramente o teÀ"io
do art. 272.

- Não altera a natureza do penhor mer
C<'lntil o facto de fixar-se no respectivo
titulo quantia certa,mas o prazo arbitl'al'io:
Acc. do Trib. do Comm. da Corte de 11 de
Fevereiro de 1867.-Rev. J1W. de 1868,
pago 344.

- Escriptura publica para garantia do
debito por letra é titulo accessorio: Decis .
de Agg. do presidente doTrib. do Comm.
da Côrte de 7 de Outubro de 1872-Gac:.Jur.
vo1. l°, pago 529.
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Art. 273. Podem dar-se em penhores bens moveis, mercadorias~
quaesquer outros eifeitos, titulos da Divida Publica, acções de compa
nhias ou emprezas, e em geral quaesquer papeis de credito negociavei
em commercio. 302

Não podem, porém, dar-se em penhor commercial escravos, nem
semoventes. 303

Art. 274. A entrega do penhor pôde ser real ou symbolica, e
pelos mesmos modos por que pôde fazer-se a tradição da cousa veudida
€art.199).aG4l

Art. 275. Vencida a divida a que o penhor serve de garantia, e
não a pagando o devedor, é licito ao credor pignoraticio requerer a
venda judicial do mesmo penhor, se o devedor não convier em que se
faça de commum accordo. ao,;

- 'ão fa.vorece, nem apl'oveita,antescom·
promene ao devedor a allegaçil0 de que não
lhe pertence a cousa que deu em penbor
para garantir a divida. O escripto do pe·
nbor mercantil que contém e denuncia as
clausulas e condições exaradas no art. 272,
prova o direito pignoralicio do credor: Rev.
n.9003de24deAgostode1878-Di7·.,voJ.17,
pag. 767 - E pozel, Rev. de 1876, pag. 136.

Queslão.-Os bancos q1te poss'ltem
acções de C01ThlJanhias como cauçcw de Cj'e
dilo têm o di1'eito de vo tcw na eleiçciodas
"espectivas dij'ectorias?-O Av. n. 92 de
1863decidio pela negativa; e representando
o Banco do Brazil contra es a decisão, foi
eBa confirmada pelo Av. n. 335 do mesmo
anno :-Os possuidores da acções, pois,
assim caucionadas, não pódem volar.

Nota 362
Art. 191, 2'pr.; Reg. n. 737,art. 276.
Concordancia.-Cod·. Comms. arts.:

Ar~. 883; Or. 751-Cod. Nap. 2072 e 2075;
Holl. 1196 e 1198; Porto 856· e 857; Chil,
.238·1. 2389,

Questão.-As accões de bancosyodem
const'ituil' penhol' me1'cantil enão sao com.
pl'ehendidas na exclusão fi,nctl do m·t. f},75?
Não obsta /{ue estes titlllos não tenham a
cla1ts1tla-a ol'dem,-nem sejam passados
ao pO?'/ador? O agia das acções, isto é,
o valO?' q1be ellas tê ln no mercado acima
do valol'l'ecolhido, póde ser vendido, ce
dido 01t dado em penhO?'?-Pela amrma
tiva resolveram a Rev. n. 5959 de 23 de
]Iarço e o Acc. l'evisO?' do Trib. do Comm.
da COrte de 9 de Setembro de 1851.
J'lJlriSp1'. Comm., pago 69.

-Podem ser dados em penbor navios
em construcção, em paiz estrangeiro: Rev.
n. 9309 de 24 de .Agosto de 1878.- Dil'"
vol.I7, pag, 767 ...·

Nota 363

- Fica derogado em ua segunda parte ~
art. 273 do Cod. Con::m.: Dec. n, 169 A
cit., art. 2§ 11.

Nota 364
-o contracto de penhor é tanto real qU8

o nO so Codigo exige tradição real ou sym
Ilolica.-Nots. 88, 93 e 400.

Conco.l'dancia.-Cods. Comms.arl.:
Porto 398; Chil. 816; Arg. 58i; Dr. 15'1;
ltal. 4.5õ-Cod. Nap. 2076.

Questão.- Um deveclo1' q1M clá _a seM
credor, em lJenhor llle1'ccmltl, acçoes dt
companlrias, inscriptas no j'egist1'o deltas,
pode dar a 1~1ll 01bt,·O selb cred01' e·m, penhor
o valol' de tctes acções, endossando-lho ~
ca1ttela q1be l"ecebelt do pl'imeiro credor'
-O presidente do Trib. do Comm. d~
Corte julga essa cautela um efJeito co~·
mercial, e, nos termos dos al'ts. 2i3 e 2711

,

um titulo de deposito e de cr dito, e que
quando o penhor do primeiro não absorre
toda a diVida, pMe ser a cautela dada 0111
garantia de qualquer outradil'jda e ta.zer-58
a transfel'encia independerale de escnpttya
publica: esta opinião prevaleceu ~o..:rndb.
do Comm. da Babia. apezar da Opllllao e
seu respectivo presidenle, que, comooutro!;
entende que es a transferencia deve •
feita por escl'iptura publica, porque a cau'
tela não tem as condições de eITeito ColD'
mercial.-Rel. do jl1inist. cla btst. de lB62.

Nota 365

Reg. TI. 737. art. 282; Ord. L, 3°, Til. 7~
§§ 7°, e 4°, Tit. 56.
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Art. 276. O credor que recebe do seu deved01,' alguma cousa em
ptlllhor ou garantia, fica, por esse facto considerado verdadeiro depo
sitaria da con a recebida, sujeito a todas as obrigações e responHabili
dades declaradas no Titulo- DO DEPOSITO MERCANTIL. 30G

Art. -277. Se a cousa empenhada consistir em titulas de credito,
o credor que os tiver em penhor entende-se subrogado pelo devedor
para praticar todos os actos que sejam necessarios para conservar a
validade dos mesmos titulas, e os direitos do devedor, ao qual ficará
responsavel por qualquer omissão que possa ter nesta parte. O credor
pignoraticio é igualmente competente para cobrar oprincipal e creditas
do titulo ou papel ele credito empenhado na sua mão, sem ser neces
sario que apresente poderes geraes ou especiaes elo devel10r (art.
387). ao""

Concordancia.- Cods. Comms. arls.:
Porto 401; ~lex. 609; Ital. 456 e 458; Chi!.
814

1
' Arg. 5%; 01'. 753 - Cad. Nap. 2078;

Boi. 1200.
-O Cad. Ital. simplificou o pos ivel o

processo da venda, dispen ando as forma
lidades do Cad. do Proc. podendo em
pr.egar, sem haver recurso, um official pu
blIco qual'luer para tal fim.

Nota. - Não se su pende durante as
ferias as causas de penhor: lle~. n. 737
de 1850, art. '729 ~ 5° : Decr. D. ltB5 de lBfJ'iI,
art. 3° §4°. VideNot. 587 ao Regul. n. 737,
art. 729, § 50.

-Na excu são de penhor não pMe o
devedor oppor embargos de DuIlidade:
ReI'. n. 9303 de 24 de Agosto de lB78-Di1·.,
vol. 17. pago 767.

- Vide Not. 587 do Regu!. n. 787 art. 729
5° .
- Os generos e direitos dado, entre cor

rentistas, pelo credor pignoraticio dentro
dos prazos fixos para pagamento das preso
taçõ~s do penbor, são Jel'ad03 a conta do
credito pignoraticio de prererencia ao aldo
devedor da conta corrente, não impor
tando ao caso que esta não ti ves e sido en
cerrada ao tempo da constituição 'do pe
nhor.
. Na especie &.1lpra a consti tuição do penhor
!lItel'l:~mpea conta-corrente e importa uma
novaçao mercantil, não se considerando
gortanto um contracto accessorio: Acc.
1809Sup. Trib. Fec1. de 31 de Janeiro de

4-Di?·., vaI. 64; pago 45,
Questão. -E' nutta a condição do

~f!1L~or ficar vendido ao C1'edO?', vencicla a
tvtda e não paga no dia dete1'minado ?_.

Deve-sefazer applicaçâo da Ord. L. 4°, Tit.
56, pr., e n!lssa conformidade, isto é, pela
afirmativa l ,decidia a ReI'. de 2!l de Abril
de 1861-Cm·on. do FÔ1'O pago 58.

Nota 366
Reg. n. 737, art. 2BI-Not.370.
Concol'dancia.-Cod . Comms.arts.:

Arg. 587; Or.7M; ItaL457; Cbi!. BI8-Cod.
Nap. 20BO; Roll.1203; Port.B61; Chi1.2394.

Nota.-O art. 279 é uma sancçãopenalde
sua qualidade de dep ositm'io .

-Em gerat o credor é ujeito ás ob1'i
~ações deum depositaria assalariado. Trib.
oe Cas., A1'. de 3 de Dezemhro de lB03.

Questão.- O prop?'ietal'io de bens
dados em penho?' póde vendel-os com esse
enc(JIrgo, e a posse do tililLto de venda da
acção 1'ep1'esent(JIrá a posse dettes?- Peja
adirmativa : nem obsta a falta da trans
ferencla, nem a do pagamento do sello, por
que aqueUa é consequencia do dominlO, e
este s6 é nece sario quando se faz t1'ans
ferencia: Rev. n. 59:'>9 de 23 de Março, e
Acc. 1'evisO?' do Trfb. do Comm. da llahia
de 9 de Setembro de lB51. - JU1·isp1'.
C01JlJTn., pago 69.

Nota 367
Art. 833; Reg. n. 737, arts. 12, 25 ~ 2°., e

373 § 2. ° ; Decr. n. B821 de 18B2, a1'1. 105,
n. 5; Dec. n. 917 de 1890 (art. 36 f);
Dec. n. 434 de 1891, art. J 75 n. 5.

Concordancia.-Cods. Comms.arts.:
Resp. 3'.n ; Ita!. 455; Arg. 586; 01'. 7fJ9
Civ. Port. 860.

Nota.-E' competente para intentar a
acção de seguro quem pos ue a apolice a
titulo de penbor, embora não seja end08
satario: Rev. n, 8338 de 23 de Agosto de
lB73.-G. h/II'., vaI. LO, pago 268.

-O proprietario de bens dado em penhor
pMe vendêt-os com esse encargo' e,
pois, entregando ao comprador acautela do
penhor, titulo do dominio de acções de
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Art. 278. Offerecendo-se o devedor a remir o penhor, pagando a
divida ou consignando o preço emjuizo, o credor é obrigado á entrega
immediata do mesmo penhor; pena de se proceder contra elle como
depositario remisso (al't. 284)3G8

Art. 279. O credor pignoraticio, que por qualquer modo alhear
ou negociar a cansa dada em penhor ou garantia, sem para ü:;so ser
autorisado por condição ou consentimento por escripto do devedor,
incorrerá nas penas do crime de estellionato. 3GlJ

TITULO XIV
Do deposito mercantil

Art. 280. Só terá a natureza de deposito mercantil o que lor feito
por causa proveniente de commercio em poder de commerciante ou por
conta de commerciante. 3':'0

Nota 370

Art. 43], Ord. L. 3.°, Til. 78, § 7.°
Concordancia.- Cod. Comm. art.;

01'. 763-Civ. Port.861 e 870.
Nota.-Tal obrigação não correrá para o

mutuante, quando Dão vencida a diVida.
-Vide Not. 276 e 365.

companbia, com a declal'acão de haver re-
cebido o valor e preço das mesmas, dev,e
este ser considerado vereladeu'o ou per
feito proprietario ex-vi do art. 191 do Cod.
do Comm.; não podendo prejudicar a falta Arls. 276 e 450; Reg. n. 737, art. 729 § 4.'
de pagamento do selio, que ó se poderia Concordancia.-Cods. Comm . arls.
pagar no acto da transfêrencia das ditas Port. ,103 ; Hesp. 305; ~[ex. 332; Arg. 572;
acções; e nem póde invalidar o contracto 01'.721.
da compra.a falta do act(l da tl'ansferencia Nota.-Da acção de deposito tratam os
dellas, por lSSO que tal.acto é sempre uma arls. 268 e segs. do Reg. n. 737 ; da
consequencla de d0I1111110 : Rev. n. 5?81 de retnlJlúção aos depositarios os arls. 236 e
29 de iii alO, e. Aec. 1'evtS01' do Tnb. do segs. do cit. Reg. .
Comm: da Bab la de 4 de Novembro de 1861. _ Antes de incorporada uma companllla
-Jwnsp1·. Com.m., pago 84.. .. e de approvados os seus e latuto , o

.-. Embora tenba o ~redor plgnora~cIO o dinheiro dado pelo subscriptor não obri~a,
d.lrello de cobrar o prlllclpal ~ reddllo do e deve ser restituido a tilulo de depOSito
titulo empenllado em sua mao, lIldepen- mercantil: Acc. da Rel. da COrte de 11 de
dente de procuração, nem_ por iss~ póde Setembro de 1874..-G. J,1II1'., vol. 4°, paa. 484.
para esse 11m usar da acçao espeCial que - Em virtude da expressa e clara djs·
é reservada ás propl'la partes contr~etan- posição do art. 282 do Cod. Comm. o de·
tes ou endos adores de letl'as e papeIs de postto mercantil, de Que trata o art. 280 do
credIto commerClaes: Acc. da. ReI. daCOrte mesmo Cod., se eITectua independente·
de 1 de Março de 1878.- Dtr., voi. ]6, mente da estipulação da retribuição no eon·
pago 369. tracto ou determinada pelo uso da praça,

e quando o depo itario a exija será el1a
Nota 368 determinada por arbitradores: Acc. da HeI.

ela COrte de 25 de Julho de 1878. - DIr.,
vol. 25, pago 60. r,

- Esta decisão confirma no sa opinião.
- Os titulos de divida que são dado em

garantia de operações de credito para le·
vantamen to áo valor necessario ás transac
ções mercantis, não constituflm deposito

Nota 369 propriamente dito. e podem tier vendidos,
devendo o pagamento ser feito pelo preço

Cod. Pen., a1't.338 § 3.°; Ord. L.5.0,vo1. 65. da cota.ção omcial e não pelo valor nomi
Concordancia.--Cods. Comms. arts.: nal: Acc. da Rel. de S. Paulo de 17 de

Ar~. 588; 01'. 71\4. Novembro de1885.-Dir., vol. 39, paa. 47~.
i'lota.-O Cod. Peno Fr., art. 408. pUlle - Questao.- Os depositantes de d,·

por abuso de confiança. nhei1'O se1'ão C'l'ed01'es de dominio? Â
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Art. 281. Este contracto fica perfeito pela trailição real ou symbo
lica da cousa depo itada (art. 199) j mas só pôde provar-se por escripto
assignado pelo depositario. 371.

Consol das leis civis opina pela negativa,
dizendo que os credores por titulo de di
nheiro não são credores d domínio, por
que esse privilegio só cabe ao deposito 1·e·
glbll1ll', quando fôr de cousas não funtrlveis ;
e que C)'edlto de domin io quer dizer direito
de reivindicar, e o direito cobra-se, e não
reivindica-se. A reivindicação só é possivel
quanto (IS cousas, cuja identidade pMe
ser reconhecida.

Não nos podemos conformar com es a
intelligencia; na expre ão - ben - do
art, 874 1.. se deve comprehender o di
nhei1'o, tanto que o art. 8i5 diz que -.0
dinheiro que vencer juro não entra na
classe de Cl'editos de domínio; firmando a
regra de que o dinheiro que não vencer
juros deve entrar ou ser comprehendido
nessa classe.

,O art. 9.· do Decr. n. 2691 de 1860. com
referencia ao art. 1". § 6.· da Lei n. 1083 do
mesmo anno, até consider:!. nes a cla. e o
porladores ou po suidor 's de notas, bilhe
tes e escriptos ao portador, pa ados pelo
bancos, nos casos de sua fallencia.
· Si odeposito regular confere sÓ'I11ente lal

htulo, o de dinheiro em muita circum
slancias o será; reiyindicar o direito que
tem o dono de uma cousa de reclamai-a;
cOlllpTel~ende todos os bens, em cuja qua
lld.lde nao se pMe deixar de classifi ar o
d!nh6il'0,abi eslá o art. 1932 do Cod. Nap.
~Ispo.ndo que-o depositario deve entregar
Identl.camente a cou li que recebeu.

As 1m, o deposito de dinheiro (leve ser
eJ~tl'egl~e nas mesmas especies em que tiver
Slílo fel to, seja no caso de augmento, seja
no .de diminUição de eu alor.

O.(!lnheu·o papel ou 11tetallico pMe, sem
dUVida, ser reconhecido em suà identidade:
Cod. Comm. Porto art. 307; e, porque sob
a capa d~ falsos depqsilos se tenha espe
culado, nao s.e de\~e concluir que o depo
Sito de dlllhelr~ nao confere o titulo justo
que Ib~ assigna o art. 8'14 § 1..
· - Vide Not. 375, onde nossa opinião,

firmando ~ ~outrina de que o cl'inheil'O
pMe con tlttlll' deposito, hoje é adoptada
pela.lul'lspl'lldencia do Sup. Trib. de J ust.
· Fmalmente :. - Nfio se considera depo

Sito o de dinheIro, quando ao depositario é
permitti,do fazer.uso delle ou empregai-o
em 0Jle~ações CIVIS ou commerciaes, vença
ou Dao Juros, sendosómente tal ,quando to
~ar o camcter de cousa não [nngivel :

ecr. n. 917 de 1890, art. 68 § 1.'

- E' de natureza ci vil receber-se di
nheiro de altruem para pagar a outrem ou
restituil-o, e o pagamento não se elIe
ctuar: isto é, mandato commum, e não de
posito mercantil: Acc. da ReI. da Côrte de
22 de Setembro de 1876 - Espozél. Rev. de
Setembro de 1876, pago 150.

- São sujeitos a setlo proporcional os
titulo de depo ito extrajudIcial: Decr.
n. i264 de 1893, Tab. A n. 22.

- Entende T. de Freitas, C01111n., pago
6..11 - que para dislinglJir- e o deposito
civil do com l1Jercial é nece~sario consultar
o thermometro - gratuito ou oneroso.

Não lla 1al : a que vem a citação de Gou·
get e MergcI', se legern hCbbemus ?-Quando
vel'ba Sllnt CtWI'Cb non admiLt'it'lIJr mentis
intel']Jl'etalio: pois seo nosso artigo dispõe
-que só lerá nalUl'eza de depo ito mer
cantil o (Iue fór feito por causa proveniente
de commercio em poder de commerciante
ou por conta de commerciante, como con
clUIr que o distinctivo d deposito mer
cantil do civil é o- g1'C~tuito ou oneroso?
O deposito mercanlil é irr guiar, art. 282 j

póde er gmtuito portanlo.
Questão. - E' permittido ao eteposi

ta'rio de dinheiros ~bsa'r dos 111esmos ? 
Não.-Ord. L.4.·, Til. 76,. 5.°; L.3.·1I.; De
l·eb. c1'ed.; Cods, Comm. arts. : Hesp.
309; Arg. 575; 01'. 724;Port. 406; Chil.810
- Cod. Nap. 1930 ; Iioll. 1'149.

- Con titlle crime de furto - a.ppro-
priar-se da cousa albeia que lhe houver
ido confiada ou con igllada por qualquer

titulo, com obrigação de a restituir, ou
fazer deJla uso detel'mÍllado : Cod. P~n.
art. 331, 2.·.

E' crime de furto:
Apropriar·se de cousa alheia que lhe

houver sido confiada, ou consignada por
9:l:lalquer titulo, com ohriga ão de .a res
tlluir, ou fazer della uso determlllado:
Cod. Peno art. 371 n. 2.

- Vide Gouget et Alerger, verbo Dépot
n. [,9.

Nota 371

Arls. 91 e 98; Reg-. n. 737, arts. 2'10 e
271; Ord. L. 3·. TIL 30 2".

Conco)'·dancia.-Cod . Comms. arts.:
Porto 408; !tal. 46l-Cod. Nap. 1919 e 1923;
Holl. 1737; Chi!. .11212.
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Nota 373

Nota 372
Art. 339' Reg. n. 737, art. 189.-Not. ant.
Concol'daucia.-Cod , Comm . art .:

Porto 404: He p. 30,1; !tal. 3 j Cbi!. 809,
Arg. 573: 01'. 72~.

Nola.-O deposito por direito civil, é,
em regra, g1'utuito.

- A acção para. pagamento das commis
sOe devida ao depo ilarios é SWIlIIlu/JI'ia:
Reg. n. 737, art. 236 3'.

- Não pMe o depo Itario reter o depo-
ito a ti tulo de de peza, ou não paga.

mento da retribuição e nem allegar qual·
quer compen ação que se não [und~
em titulo de deposito: Reg. n. 737,
art. 278.

- Declarou- e que os depositarios qu~
serl"em por e coliJa do intere adas, seI!!
intervenção do juizo têm direito ao qu~
[ór e tipulado, por con tituir uma conven·
ção particular; e que quando, na fal~ de
depo ito publico, o juizo, a seu arbllrH)
ou a contento da parte nomeia alguel~l'
éapplicavela e -eodiipostollo Av. n.312
de 1859 : A:I'. de ,1 de Outubro de 1872.-

ão velli na Collecção.
- Não é da e Emcia do depo ito mer

cantil que e e tipule expre amente II ~e
tribuição que deve perceber o depo 'Itarl

d
o:

Acc. da Rel. da Córte de 25 de Junho e
18i9.-Dil'., "01. 20, paa. 364.

Art. 282. O depositario pôde exigir, pela guarda da cousa depo
sitada, uma commis ão estipulada no contracto, ou determinada pelo
uso da praça; e se nenhuma houver sido esti pulada no contracto, nem
se achar estabelecida pelo uso da praça, será regulada por arbitra
dores. 3":'Z

Art. 283. Odeposito voluntario confere-se e acueita·se pela mesma.
fôrma que o mandato ou commissão ; e as obrigações reciprocas do
depositante e depositario regulam-se pelas que se acham determinadas
para os mesmos contractos e.ntre committente e mandatario on com
missaria, em tudo quanto fõrem applicavei . 3-"3

Art. 284. r ão entregando o depositario a cousa depositada no
prazo de quarenta e oito horas da intimação judicial, será preso até

Nota.- ;lo ha depo ito desde que deixa
de haver e cripta a ignado pelo deposi-
taria.

'ão p6de intentar-se a acçào de depo
sito contra um administrador de ma~sa
fallida, em cuja mão se fez penhora de
alguma quantia, em seu poder, prove
niente de liquidação dos ben do de
"edor, cumpnndo continuar no termos
da execução alé que sejam e gotados:
Rev. n. 7748 de 4 de Fe"ereiro de 1871.
G.lltr., vai. 2° pago 91.

- No cível e cripta particular do depo-
ito, reconhecido em juizo pela parte, ex·

pressamente ou ã r 'elia, "ate como
e criptura publica, embora o valor ex
ceda á taxa da lei: Rey. n. 8U4 de 8
de Junho de 1872 - G. 111.1'., vaI. l°,
pago 395.

- ma lelra não póde er con iderada
titulo de depo ito não 6 pela ua quali
dade, como porque ne-ta operação não con·
correm as circumslancia- exigida pelos
art . 281 e 2 do Cad. Comm.: Rev. n.
G'H7 de 4 de Outubro de 1865.-Rel. da
lustica de 1866.
Qti('sk~o.-Apro1:a por escriplo póde

substitui)··se pela confissão da parte ?
Ainda no OppOOlO- á opinião da Consolido
da leis ai!:;;; art. 4aO, nol.-Vide Not.
360, Que t. 3.·

O art. 270 do Reg. n. 737. para iniciar a
acção de deposito exiae a prova escr;pta ;
o art. 720 ' l° diz : uO aulor ó é obri
gado ajunlár document logo com a pe
tição de acçã~ando em eU o Cod.
Comm. não adillJltir acção em juizo(art .
2 1, 802 e 587).»

- O Dr. AnnibaJ, Observações à esta
nota (lronuncia· e m contrario a re po ta Art • 140 e ~eg". e 165 e segs.
que demo á quest{jo. _ão mudamo Concordancia.-Cod". Comm .arl.:
de opinião, e a Rey. n. ';14 ciL a con- RI: p. 305; Mex. 33i; Chi!. 808; Arg. 574;
firma. I 01'. 723.
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ql1e se effectlle a entrega do deposito ou do seu valor equivalente
(arts. 272 e 440). 3"-4

Art. 285. Os depositas feitos em bancos, ou estações publicas,
ficam sujeitos ás (1ispo~ições da leis, estatll tos ou regulamentos da sua
instituição. :m.

Art. 286. As disposições do Capitulo II-DO PENHOR MERCANTIL
são applicaveis ao deposito mercantil. 370

Nota 374
Art . 20 e 114.; Reg. n. 737, al'ts. 269,

272 e 525; Ord. L.4°, Til. 76, • 5°.
- SpotiatllS ante omnia 1'esttllLendll .
Concordancia.-Cod . Comms. art .:

Basp.306; 01'. 374 e 723; Cbil. 808 - Ci v.
Porto 144B.

OCml. Nap., art. 2060, s6 autori a a
prisão, cont1"ainte pa1' C01'PS, no caso
(le deposito necessario; não autori a no
deposIto voluntario, porque o depositante
deve imputar a si o prejulzo que experi
mental'.

Nota.- 'fio se suspendem dlU'anto as
férias as causas de deposito: Reg. n. 737,
art. '729 § 4°; Decr. n. 1285 de le53,
art. 3° 4°. Vide Not. 586 ao art. 729, 4°
do Regu!. n. 737.

- Opre . do Trib. do Comm. da Côrte,
ReI. do Min. da Ju L de 1865, reclama
cont.ra a everidade de to art. e 275 do Reg.
n. 737, em attenção á penalidade das arts.
257, 258 e 269 do Cod. Cri m.

- Oequivalente ao dinheiro; Decis. de
Agg. do presidente do Trib. dO.Comm. da
Cõrte de 2 de Março de 1866.-Rev.Ju1·. de
1866, Rag. 92.

- Não cabe aggravo de sentença que de
nega a pri ão do dtlpositario: Decis. de
Agg. do mesmo magistrado de 19 de Feve·
relro de H!58.-Ch/'on. do FÔ1'O de 31 de
Agosto de 1869.

- Oex.ecutado que, com annuencia do
exequente, a igna termo de depo ito dos
bens penhorado', póde ser pre o e recu a
á entrega. 'ão obsta que e tes bens e tejam
por outrem nenhorados e que haja outro
depositario ~ Decis. de Aaa. do mesmo
magistrado de 2:J de Outubro de 1857.
CMon. do FU1'O de 31 de Março do 1859.

- Na acção de depo ito commercial, o
r~o, sem prévio depo ito do equivalente,
nao.é .ouvido para allegal' incompeLencia
d~ JIHZO; do despacho que assim decide
d
nao cabe aggravo : Acc. da ReI. da Côrte
e 22 de Outubro de 1875.- Di?'., vo1. 8°,

pago 707.
d - Em fll;ce da posteriores disposiçõe
o.Cod. Cl'lm. não cabe pri ão ao depo i

larlo l·evel. Oembargo em dinheiro feito

em poder do arre lado não obriga este á
exhlbição do respectivo depo ito, se por
facto posterior ce ou a obl'lgação em que
e lava como devedor de arre tante: Ace,
da HeI. da COrte de 16 de Agosto de 1878.
Dú·., vol. 17, p~. 793.

E ta deci ão nao éj1~1'idica : - que leis
po teriore ao Cod. Crím. se anlagoni am
com a pri ão do depositario revel'? todas,
e que todos conhecem, autorisam essa pro
viaencia : é licito que o dopositario por
facto eu i1ll1tili e o d posito que as
signou? - Com razão dls e o Itlustre
redactor daG. 11L7'., vo1.21, pago 274.-«E
tudo entre nó écIecidido a sim pela1'amal»

- Nào ba constrangimento itlegal na
prisão ordenada por virtudo de sentença
de autoridade competente, confirmada em
gráo de aggl'avo, e que nào pMe ser refor·
mada por meio de habeas-col'plIS, quaes
quer que sejam as cau a allegada contra
a validade do depo ito : Acc. n. 323 do
Sup. Trib. Fed. de 23 de Julho de 1892
Di1·., 01. 59,pag. 77.

- Não cabe recurso de aggravo a decisão
que rejeita a alJegações-embora em fórma
de embargo-do depo itario judicial COI.I
tra a intimação para apresentar a quantia
depositada : Acc. do Trib. Civ. e Crim.
de 12 de Abril de 1893.- Di1·., vo1. 62,
pag, 62.

Nota 375
Aft. 278; Reg. n. 737, arts. 269,328,526

e seg'.; Reg. n. 738, arL . 147,158 e 161.
ConcoI'dancia.-Cod .Comm . arts.:

Port. 407; He p. 310; Mex. 33J; Cbi!. 812 ;
Arg. 579;01'. 740.

Nota.-O deposito me,rcantit p6~e con
sistir em valores e especles d termmadas,
con\o em din heiro: llev. n. 7975 de 13 de.
Abri1de 1872; Rev. n. 8310 de 16 de Agosto
de 1873.-G.I1//1·., vo1. l°, pago 359.

Nota 376
Ál'ts. 271 e segs., e 276.
t..:oncordancia.-Cotl. Civ. Chi!. art.

2233.
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TITULO XV
Das companhias e sociedades cOIllwel'ciaes

CAPITULO I

Das disposições geraes

Art. 287. E' da essencia das companhias e sociedades commer
ciaes que o objecto e fim a que se propõe seja licito, e que cada um
dos sacias contribua para o seu capital com alguma quota, ou esta con·
sista em dinheiro ou em efi'eitos e qualquer sorte de bens, ou em tra
balho ou industria. 3,",'"

Art. 288. E' nulla a sociedade ou companhia em que se estipular
que a totalidade dos lucros pertença a um só dos associados, ou em que
algum seja excluido, e a que desonerar de toda a contribuição nas
perdas as sommas ou efi'eitos entrados por um ou mais sacias para o
fundo social. 3"'8

Nota 377
Arts. 129 § 2° e 145,302 § 4, Til. un.,

aTt. 19~:2; Beg. n. 737, art. 20 2°; Ord.
L. 4°, Til. Mpr.; Avs. ns. 518 de 1877;
343 de 1878; 387 de 1881.

Concol'dancia.-Cods. r.omms. arts.:
Porto 10-1 e 118; Besp.116; Mex. 89 e 91; !tal.
76; Çhi!. 348 e 429; Holl. 15; Fi'. 18; Arg.
282; Dr. 388 e 389.-r.od. Nap.1832 1833;
Hall. 1655 e 1656~ Ital. 1697; Hesp. 1665;
Chil. 2053-Vid. Lei Belg. de18de ~laio de
1873 e 22 de Maio de 1886; Lei Ali. de 18
de Julho de 1884.

Nota. - Não se commlU1Ícam os lucros
illicitos adquiridos, e dá-se rp.stitu ição, oon
demnado o socio delinquente, no caso de
communicação. São cumplices do crime
os que percebem os mesmos lucros: cit.
Ol:d. ~ 3°.

- í!:'nullaa clausula do contracto social
em que se estipula ausencia de prejuizos
para um dos associados: Rev. n. 10514 de
25 de Maio de 1887 e Acc. "evisol' da Rel.
da COrte de 29 de Novembrode 1887-Dir.,
vo1. 4.3, pag. 363; vol. 4.5, pag. 560.

- Podem ser objecto de sociedade ano
n yma-todo o genero de commercio ou

industria, as em prezas agricola e todos e
quaesquer serviços de natureza commer·
cial ou civil, uma yez que não sejam con·
Irariosá lei, á moral, aos bons costumes:
Dec.n. 8821 de 1882, art. 2°; Dec. n. 434
de 1891,art. 2°.

- São da exclusiva competencia do juizo
commercial as que tões relali as .fi oxis
tenciadas companhia, aos direitos e obri
gações dos saCias entre si ou eD tre eltes e
a sociedade, a dissolução, liquidação e par
ti lha: Lei n. 3150 de 1882, art. 2° § 3°;
Decr. n. 882l cit., art. 23-Av. de 14 de
Agosto de 1884.-Not. 4.11; Dec. n. 4.3-1 cito
art.16.

Nota 378
ATtS. 3;. 313,319,326 e 390; Reg. n. 737,

:l.rt. 682 ::l1°; Decr. n. 2711 de1860. art.43;
Ord.L.4°,Tit.4.°,§9°.

t.::oncordancia.-Cods. COOlms. arLs.:
Porto 118; Ara. 283; AlI. UOZ; 01'. 390
Cod. Nap. 1855; Holl. 1672; Hesp. 1691;
Ital. 1719.

Nota. - E' o que se chama sociedade
leonina.
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Art. 289. Os sacias devem entrar para o fundo social com as quotas
e contingentes a que se obrigarem, nos prazos e pela f6rma que se
estipular no contracto. O que deixar de o fazer, responderá á sociedade
ou companhia pelo damno emergente da mora, se o contingente não
consistir em dinheiro i consistindo em dinheiro, pagará por indemni
sação ojuro legal s6mente (art. 249). Em um e em outro caso, porém,
poderão os outros oeios preferir, á inclemnisação pela mora, a rescisão
da sociedade a respeito do sacio remisso. a~9

Art. 290. Em nenhuma associação mercantil se póde recusar aos
socios o exame de todos os livros, documento, escripturação e corres
pondencia, e do estado da caixa da companhia ou sociedade, sempre
que orequerer i salvo tendo-se estabelecido no contracto, ou outro qual
quer titulo da instituição da companhia ou ociedade, as épocas em que
o mesmo exame unicamente poderá ter lagar. aso

Art. 291. As leis particulares do commercio, a convenção das
partes empre que lhes fôr contraria, e os usos commerciaes regulam
toda a sorte de as ociação mercantil i não podendo recorrer-se ao di
reito civil para a decisão de qualquer duvida que se offereça senão na
falta de lei ou U80 commercial. 3S1

Nota 379
Art. 336 3°; Decr. n. 2711, art. 4.4.

Vide Not. 328.
ConcorcJaucia.-Cods. Gomms. a1'ls.:

Porto 118, 5°; Ali. 95-Cod. Nap. 1845 e
1816; Holl. 1663 e 1661' Cbi!. 2083.

Nota.-Quanto á indemni açào do j111'O
legal sómenle, seentende- se outra cou a
não fór estipulada ou previ la.

-Quando o accionista não effeclua1' as
e!1tradas no prazo e lipulado, cabe a so
ciedade, alvo a sua acç.iio de pagamento
c~n\l'a os subscriptores e ces ionario, o
direIto de fazer vender em leilão as acções
por c~nta e risco do seu dono, á cotação
ilo dia, depois de notificado o accionisla
medlante uma lrllimação judicial, publi
cada por dez vezes. durante um mez, em
duas folbas, das de maior circulação na
Séde da comj',lanhia: Dee. n. 4.3,1' cito
art. 33.

- Quando a venda não se effectua1' por
falta de compradores, a sociedade poderá
declarar perdida a acção e apropriar-se
das en~radas feitas, ou exercer contra os
~Ub.scl'lPlores e os cessionarios os direitos
e1'Ivado~ de suas responsabilidades: Dec.

n. 434 C1t., art. 34.
VOIKa acção de commisso - Vid. Dir.,

. ~ ,pag. 241 e vaI. 45, pag. 320.
- Não ba nem póde haver subseripção

de acção condicionalmente. Quaesquer que

tenham sido os motivos que determinem
alguem a sub crever acções de uma 0
eiedade anonyma logo que a. sob cripção
é feita, o sub criptor contrahe para com a
ocieclade uma ohrigação pes oal de que

só e exime pelo pagamento inte~raL do
valor nb cripta: Acc. da COrte ae App.
de 28 de Agosto de l891 e cle 7 de Abril de
1892-Dir., vaI. 61,pag. 78.

- A. venda dos titulos que se acharem no
caso do art. 33 do Dec. n. 434 de 4 de Ju
Jbo de 180!, será levada a elIeito pelo modo
estabelecido nos artigo antecedentes: Dee.
n. 1359 de 1893, art. 141.

- ão os arts. 137 a 14.0 do Dee. n.
1359 cito

Nota 380
Arts. 18, 19,314; Reg. n. 737, art. 3~1 e

segs .. Decr. n. 2711, art. 51.
Concol'daucia.-Cods. Comm . arts.:

Porto 42 e119; Besp. 133 e 173; Mex. 43 e
123' !tal. 27; Icr. 14; BolI. 11; Chi!. 42;
Arg. 284; 01'. 392.

Nota 381
Arts. 12],154, l"/6, ]86 e 428; Til. un.,

art. 21; Reg. n. 737, art . 1, 2 e 218; Ass.
n. 17 de 17 de A~osto de 1857, e n. 18 de
18 de Dezembro ae 1865.

Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
Port.l e 3; Hesp. 2 e 50; Mex. 2 e 81; Hal. 1;
Chi!. 2 e 96; Arg. 207; Lei Belg. art. l.
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Art. 292. O credor particular de um socio só póde execlltar os
fundos liquidos que o devedor possuir na companhia ou sociedade, não
tendo este outros bens desembargados, ou se, depois de executados, os
que tiver não fôrem sufficientes para o pagamento. 38Z

Nota.-Todas as questões de Datureza
civil ou comlllercial, que recahem ob a
jW'isdicção dos lribunaes federaes, serão
processadas e julgadas de accôrdo . com a
prescripções do Dec. n. 848 de 1890. art. 97.

- r.onstituirão liquidação subsidi~ria
em casos omissos, as antigas leis de pro
ces o criminal, civil e commercial, não
sendo contrarias ás disposições e espirito
do presente Decreto.

Os estalulos dos povos cuJlos e especial
mente os que seguem as relaçõe jW'idicas
na Republica dos E lados Unido da Ame
rica do Norte, os casos de conwnon law e
eqt~ity, erão lambem sub idiarios da ju
risprudencia e proces o federal: Dec. 11.
818 cit., art. 387.

- Contllluam em vigor. emquanto não
revogada, as leis do antigo regimen, no
que explicita ou iln plicilamente não róI'
contrario ao syslema do governo firmado
pela Con tituição e aos principios neHa
con agrado : consto Fed. art. 83.

A Const. Fed. é de 24 de Fevereiro de
1891, poslerior áqueJle Dec. n. 848.

Nota 382
Arls. 350,811 e 873; Reg. n. 737, alts.

,172, 498, 529 ~ 10, 530, 531 ] .
- Vide Nol ]272, onde desenvolveremos

a queslão magna da. divisão dos palrimo
nios e applicação deste art. 292 ao estado de
faJIencia.

Concordancia.-Cods. Comms. arls.:
Porto 153; Hesp. 174; Mex. ]52; Ual. 85;
AlI. 119; r.hil. 380 e 453; Arg. 417; 01'. 478.

Nota. - Adisposição do nosso artigo
sohre credores da sociedade em C011cur~o

com os credores particulares de cada um
dos socios, são inteiramenle applicaveis ás
sociedades civis. Ha, porem, esta dill'e
rença, quando as sociedades civis não são
em nome colJecLivo, ou os socios não esti
pularam responsabilidade solidaria para
com os terceiros. Cada um dos socios só
ficaobrigado por sua pa'l'te Vi1'it, não pelo
pagamento !le toda a divida. 1sto quer
dizer que o pagamento de cada uma das
dividas divide-se pelos socios em parles
iguaes. 1J?',o .'I1J!1II1le1·O Vi1·o1'llIIn.-Consotid.
das tels CIVIS, art. 75~, noto 5.

- Nas sociedades em nome collectivo,
as obrigações a signadas com o nome in
dividual dos socios são pagas pelos seus

re pectivos nens individuaes ainda que
ejam provenientes de reformas feitas pela

firma social, pois importa isto uma verda·
deira novação de contracto: Acc. da HeI.
de I'orto-Alegre de 14 de Outubro de 18i5
-Di'I'., "01. 80 , pago 725.

Questão.-Os bens de 1'air de 111111a
sociedade de que o ma1'ido é socio, inde·
pendent do consentimento da ml~thel'pam
sua atienação ? - A Consotidação opina
pela amrmaliva, vi lo a sociedade consti·
tuir uma pessoa dislincla dos socios que
a compõem.

E ta duutrina é sã: (C Aunião de inler·
es e faz da sociedade uma abstracção, um
ser juridico distinclo dos. as ociados, que
nasce, adquire, contra.cta, tem eu patri
monio, sua dividas, suas acçôe, eus di·
reitos, um domicilio particular, comparece
em juizo, acciona esedefende, emfim, vive
e se extingue como uma pe soa pl1ysica.n
- Esla doutrina é de todos os juri consul·
tos; e o Trill. de Ca s., em 13 de Março de
18'23 e em Bde Novembro de 18~6. a 101
julgou, até fazendo applicação de tes prin
clpios ás sociedades civis.

- Gou€\et e Merget, Dict, de Droit C01n11l.,
ve1·b. socwté, ns. 123 e 124.

- Aletra acceita por um socio antes de
ser conhecida a exislencia da sociedade é
titulo de divida particular do mesmo socio,
e não obriga os credore aos elIeHos da
concordata realizada ulteriormente entre os
credores da sociedade: Hev. 11. 9289 de 31
de Julbo de 1878. - Di1·., vol. 18, pag.349.

- Asociedade em liquidação é respon·
savel pelo pagamento da letra acceila por
um dos socios : Hev. D. 9350 de Il de De·
zembro de 18i8.-Di1·., voi. 18, pago 331.

- Ahypolheca legal do menor sobr~ os
immoveis do pai não pMe ser espectall '
sada na parle que este tem como socio n~s
immo"eis que constituem o patri!!1omo
social : impossivel de eITéJlos jlU'ldlCOS
seria a bypotbeca. quando os fundos so
ciaes não podem ser penhorados pelas
dividas particulares do socio, preferindo o
credor cllirographario social ao bypolbe

t


cario: Acc. da HeI. da Côrte de 1 de Agos o
de 188!l.-Di1'., vo1. 35, pago 204.

- As disposições do art. 292 do Co~,
Comm. e art. 350, que lhe é parallela, naO
sào applicavejs aos casos de fallencia, P~l
serem inconciliaveis com os arts. 811 e8·1
do mesmo Codjgo, que mandam reunir na
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Quando uma mesma pessoa é membro de diversas companhias ou
sociedades, com diversos socios, fallindo uma, os credores della só
podem executar a quota liquida que o socio commum tiver nas compa
nhias ou sociedade solventes, depois de pagos os credores destas. 383

Esta disposlçao tem íogar se as mesmas pessoas formarem dIversas
companhias ou sociedades, fallindo uma, os credores da massa fallida
só têm direito sobre as massas solventes, depois de pagos os credores
destas.384

AFt. 293. O' socios, administradores ou gerentes, são obrigados
a dar contas justificadas da sua administração aos outros socios. 38

"

Art. 294. Todas as questões sociaes que se suscitarem entre os
socios durante a existencia da sociedade ou companhia, sua liquidação
ou partilha, serão decididas em juizo arbitral.380

CAPITULO II

Das comlJanhias de commercio ou sociedades anonymas

Art. 295. As companhias ou sociedades anonymas, 38~ designadas
pelo objecto ou empreza a que se de tinam, sem firma social,

massa fallida não só todo acLivo social,
como o do patrimonio particular de cada
sacio da firma fali ida, eudo por i o exi
giveis todas as divida pas ivas do falUdo,
:u~da que não se achem vencida , quer
sejam commerciaes, quer ch'i ; sem outra
distincção de natureza e graduação desses
titulas pa sivos queas de <]uetrata o art. 873
e segs. do referido Código,nos quae se não
encontra ~ di[erença entre credor nego
ciante e nao negociant ,e quando é certo
que oart. 87'1 de se Codigo,lJos 5°, 6° e
7°, reconheceu como cr dore cledol1lÍniodas
ma 5as fal/idas a credore do patrimonio
partioular dos socios da firma faWda : lIev.
n: 10197 de 23 Setemhro de 1885 e Acc. 1'e
vtsordaRel. de Porto Ale17re de4 deJunoo
de 1886.-Gaz. J1II1'. "ol~ 35, pago 433.

Nota 383
Concord;'l1cia.-Cods. Comms. arLs.:

P~l't. 153; Hesp. 174; Mex. 152; Chi!. 380,
403; Arg. 417; 01'. 479.

Nota 384
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 4.17; 01'. 479.

Nota 385
Arts. 162 e 290. .

P~oncordabcia.-Cods. Comms. arts.:
01'. 119; Hesp. 133 j Mex. 43, 123;

ltal. 27 ; Ali. 105; FI'. H; Holl. 11; Chi!.
42; Arg. 284.

Nota 386
Arls. 245, 739, 783; tit. 1l11t. art. 20;

Reg. n. 737, arls. iO 2°, e 411. Vid.
Not. 325.

COllcordallcia.-Cods. Comms. arts.:
FI'. 51 ; Arg. 448; 01'. 511; COil. 4.14.

- Ojuizo arl~itraj forçado tem sido sup·
pl'imido em geral: não l1a na Belgica, Ua·
lia, Inglaterra, He pauha, l'ortugaJ. Em
)i'rança a Lei de 17 de Julho de 1856 ahro
gou os arts. 51 á 63 do Cod. Comm.

Nota.- As companhias ou sociedades
anon)/mas, quer o seu ohjecto seja com
mercial ou civil, ~i'i(] l:egid~~ ':'~:~ Lei
n. 3150 de 4 de NovemJ)ru utl 18821 pelos
DeCI·s. n. 8821 de 30 de Dezem[,)ro do
mesmo anno, n. 16·k de 17 de Janeiro,
n. 850 de 13 de OutulHO, n. 992 de 11 de
Novembro de 18Ç)0 ;']). 1368 de 14 de Feve
reiro e n. 1368 de 20 de Fe"ereiro de 1891:
Dec. n. 434 de 1891, art. 3°.

Nota 387
- Anonyma- porque não é conhecida

pelo nome, firma ou designação dos asso
ctados, mas, pela indicação de seu objecto
ou por uma denominação particular.

- O nosso Codigo lião se occupou das
sociedades coope'l'ativas,especialisadas pela
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Nota 388

Nota 389
Nota. - São tempol'a?'ias: Lei n. 1083

cit., art. 2 § 2 j Decr. n. 2711 cit., arls. 5

Ar!. 157.
Nota. - E' inactmisslveI nas sociedades

anon.rmas a perpetuidade dos presidentes
e dll"ectores, como a revogabilidade ou des·
titUição é permiLtida á a embléa do ac·
c~oni la quaDdo haja para i to causa jus
tlficada: Av. n. 10<1 de 1858; Lei D. 1083
de 1860, art. 2' Il, 12 e 13; Dec. n. 2'ill
do dito anno, arls. 50 16 e 45' Avs.
ns. 68, 438 472, e 546 de 1863; Lei n. 3i50cit.,
arts. 2' e 90

; Decr. n. 8821 cit. ,arts. 6e41.
-:- T. ~e Freita , C01l11n., pago 8(H a 868,

estJgmatlsa com yehemencia a doutrina
do Av. n. 10<1 de 185!, quando affirma a
ternpo1'(1l1'iedade do admini tradores das
companhias ou sociedades anonymas : 
que lão na actualidade em presUmo, pois
q.ue a Lei n. 3150 cit., art. 9, Decr. n. ~82l
Clt., art. 41 1 expre "amente dispõem
que são tem pararia , não podendo o mano
dato exceder o prazo de eis annos.

- Não é permitLido á ociedade ano
~yma ter firma ou razão social, nem l(ua·
IJficar-se pêlo nome de qualquer dos saCIo:
Dec. n. -434 de 189l, art. 13.

- A sociedade anonyma será designada
por uma denominação particular, ou pela
indicação de eu objecto.

A designação ou denomiDação será de
clarada nos e latutos ou con tracto social,
e deverá difTerencial-a de outra sociedade.

Se fór idcntica ou emelhante, de modo
que possa induzir em erro ou en"ano,
a siste a qualquer intere ado o direito de
fazel-o modiücar, e demandar as perda e
damnos, causados pela identidade ou seme·
lhança : Dec. D. 434 cit.. art. 14.

- As sociedade auonymas serão geri
das por dous ou mais administradores.

O mandato de administrador não póde
durar mais de sei annos, e é revogavel á
todo o tempo, sem necessidade de causa
jnstificativa.

Os adutinistradores podem ser reeleitos:
Dec. n. 434 cit., art. 97.

- Sobre que tào de mandato pel'peblLO ;
Rev. n. 9604 de 14 de Agosto de 1880
Di1·. vaI. 36, pago 169-llev. n. 10332 de 1
de Agosto de 1885-Di1·. vaI. 38, pago 26 e
Acc. 1'eviso'l' da ReI. da Côrte de la de
Novembro de lBB5-Di1'., vaI. 39, pago 283.

e administradas por mandatarios revogaveis388
, socios ou não ocios, s6

podem estabelecer-se por tempo determinado389 e com autorisação do

val~abHidade do capital ocial e pela iIlimi
taçao do Dumero de sacio e Ião util ás
classes operarias; a Lei FI'. de 2J. de Julho
de 1867, arts. 48 a 54; Cad. Ital. 219 a 228 :
Cad. Arg. 392 a 402 e Porto 207 a 223 é
occupam dellas, e cumpre ao legislador Dão
de cmar do as umpto. .

Nota. - Tendo a Companhia Sorocahana
~a.estrada do ferro inteD lado uma acção pelo
JUlZO dos feitos da provincia de São Paulo
para ha,:er garantia de juros em quanlia
despendIda pelo pre ideDte da directoria em
distribuição deacções,occorreu um conDicto
de jurisdicção; e o Governo Imperial, sob
fUDdamento de que cabia li pre IdeDcia da
proviDcia dar á lei a precisa in telligencia
para sua execução, in terpretando as cl(l,u
sulas le~a;es do contra;cto celebrado com a
companma, fixar o lImlt~s do capital que
lhe era garan tido e determillar as cODdições
gemes da existencia de uma em preza de
lJ:abaUlos publiC9s, decidia proceder o con
flicto levaIllado,Julgandoo poder judiciaria
incompetente: Av. n. 75 de 1874.

- As compannias ou socieaádes aDony
mas, se distiDguem das outras especie de
sociedades peladivisãOdo C<1.pitalem acçõe
pela responsabilidade limitada dos accionis:
{as e necess.idade do concur o, pelo menos,
de sete saCIas; Dec. D. 434 de 1891 art. lo.

- Não é perDtittido á sociedade' anony
ma ter f]J'ma ou razão social, nem qualIrt
car-se pelo nome d~ qualquer dos sacias:
Dec. n. 434 cit., art. 13.

- A sociedade anonyma será designada
por.um~ denominaç~o particular ou pela
llldlcaçao de seu obJecto,

1.'-A designação ou deDominação será
declaradanos e taLutos ou contraclo soci(l,1
e deverá dilIereDcial·a de outra sociedades:

§ 2. 0- Si fór identica,ou semelhan te, de
modo que. possa induzir em erro, ou en·
g<1nO-,-- assIste á qualrT11er interessadu o
direito fi:' ) ...,,~: ~ 1110dlIJéar e demandar as
perda e damDos, causado pela identidade
ou semelhança: Dec. n. 434 cit., art. 14.

-São ~a exclUSiva ~ompeten.cia do juizo
commerClal as que toes relativas á exis
tencia das companhias, aos direitos e obri
gações dos sacias en tre si e a SOCiedade a
dissoluç~o, liquidação e partilha: Dec.
n. 434 Clt., al't. 16.

- A~ sociedades que se fundarem para
fins rellglOsos, mames e scientificos artís
ticos, politicas ou de simples recreio, se
tor:n~em a fôrma anonyma, serào em tudo
sUJeltas as leIS e decretos relativos ás so
ciedades anonymas: Dec. n. 173 de 1893.
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Governo300
, dependente da approvação do corpo legislativo quando

hajam de gozar de algum. pdvilegio30I
; e devem provar-se por

n, ó, e 27; Lei n. 3150 cit., art. 9 j Dec.
n. 882 cit., arl . 43 e <14.

- A nomeação para administrador ~~6de
recahir em individuo que não são soclos:
Dec. n.434 cit., arl. 99.

Nota 3!W

No14. - Não se podem crear, organizar:e
incorporar sem decrelo do poder executivo.'
Lei cito n. 1083, art. 2 1; Dec. cito
n. 2711, arls. 1 e 27

- Sob fundamento - que a lei creai,do
a sociedades anonymas limitou~. respon
sabilidade dos respectivos ocio~ ao valor
nominal das aCÇÕe ou quota, por que se
houverem comprom ltido no intuito de
promover a organizaçào de emprezas que
por ua natureza, iOlportancia duração
excedell1 aos limites da faculdades indivi
duaes, e llJe impõe, por! o, condiçõe
de. existeucia de tinada, a prevenir o
abuso e peril10S que pod 'riam provir da
quelladerogaçãodedireito commum-j que
e~tre as medida geral mente reputadas in
dlspensaveis ao re.~i men d tas sociedades,
~obreleva, como eul"az para re alva dos
JI1ler~se e direitos dos proprio ocios dos
lerceu'os com quem a sociedade tran. igir, o
exa.me e julgamento por parte dos mesmos
SOClO~ como foram gerido os re pectivo
negoClOs; - que incumbe ás a elllbléas
dos accionistas esse exame e julgamento,
sendo por es e motivo que o re~ulamento
appro"yado pelo Dec. n. 2711 ne 1860, e
ixpedld,o para execução da Lei n. 1083 de

8l?O, n. ,~ 11 do art. 5 termmantemente
eXige a convocação destas a emhléas, ao
menos uma vez poranno'-que, embora a
cl~da .legislação não fixasse o numero de
acclo~lstas COm que devem organ izar-se e
fUDcclOnar as companhias ou sociedad
aDonyr.nas, dep1'ehende-se do complexo de
~asddlsposiçõe , principalmente da neces

s a e de ser m fi cali aelos os actos da
llerencia pelas a sembléas geraes

1
que esle

llul!ler.o não deve ser tal que, elimJ nados o
aCCloDlslas ~eus administradores, os quae
não po~em Julgar dos proprios actos, torne
bfPosslvel a reunião das mesmas assem-

éas i-crue, organizando-se e pretendendo
funcclOnar com cinco accionistas s6ment ,
a cd~Jlanbia Mirim não atlenrle áquella
COD lção essencial das sociedades anon y_
mas, nem poderá cumprir a lettra do citado
regul~me!1to, porquanto com um numero
deacclOlllstas tão hmitado émanifestamente

10

I

impossivel preencber o logares da dire
ctoria e do con clbo fiscal e bem assim
reunir a assembléa geral ;-que, ainda Das
nações que adoptaram dispo ições mai
liberaes ácerca das sociedades anonymas,
creando um novo typo de a sociaÇÕes. a
que denominaram-Companhia de respon
salailidade limilada-, as re pectivas leis
exigem luaior numero de a cionista para.
forllllllal-as: 1'e olveu o Governo Imperial
indefel'iraal~lo7'l'sacão reqllerida pela com
"panl)ia,,\Ii.",i.rll:~Av.dê31 d.e ~utubro de.1875.
. - 'ão podem ,s~r adnllltldo ao regIstro,

an te da approvaç,:'o do 90ve1'l10, a refor
mas de e tatutos daS' socledad anonymas
que dependem desta Io~l'malidade: Av. n. 72
de 1881. "j.

- PI'o\'idencia sobre o cã'o -dJei est<'I1'
funccionando uma companhia an&!:!yma.
estrangeira sem autori ação do Governo e
archivamento de sen eslatutos: Av. de 11
de Novembro d'1 1885.-Não \'em na colle
cção: Vid. Di?'.. vol 39, pag.315.

- As sociedades anonyma , não autori
adas a funccionar no Brazil, não Podem
er admillidas em juizo a peclirem contas

aos seus mandalarios ou agentes: ReI'. n.
1136 de 26 de Abril de l890.--Dec1'. n. 52,
pag.369.

- As sociedades anonymas se podem
constituir sem autorisação do Governo,
excepto-o bancos de circulação-os ban
cos de credito real-os montepios, os mono
les de SOCCOITOS ou de piedade, as socie
dades de seguros ITlutuüs e as caixas
economicas-as ociedades que tiverem por
objecto o commercio ou fornecimento de
generos ou UbSt.'U1Cias alimentares-e as
sociedades anon ymas estrangl'iras e as suas
uccursaes ou caixas filiaes: Dec. n. 434

cit., arts. 4, 4.6 e 4.7.
- As sociedades anonyma , que depen

dem de autorisação do Governo, não poàerão
obteJ-a, senão quando o contracto ou esta
tutos forem organi ados de conformidade
com as disposições deste decreto, às quaes
são e ficam snjeitas: Dec. n . 4.3!l. cit., art.
50-Vid. al'ts. 51 e segs. e Av. 11.10 de 1888.

- O bancos de deposito e descontos Dão
poderão operar ou continuar a operar sem
haver realizadoelIectivamente no paiz pelo
menos 50 olo do seu capital.

Esta disposição é extensiva a quaesguer
agencias ou succursaes de bancos com séde
no estrangeiro. Decr. n.183 de 1893,art.21.
-Vid. Not.397.

- compete aos Juizes e Tribunaes Fede-
raes conhecer e julgar as questões movidas

CODIGO COMMEROlAL
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acto do Poder

contra companb ias ou emprezas de estradas
de ferro concedidas pejo Governo da União
e que ~e fundaram em indemnisação de
terrenos necessarios e serviços das mesmas
estradas: Decis. de Agg. do Snp. Trib. Fed.de
12 de Julbo de 1893.- Dir., vol. 62, pag.32.

H2~500

99$000

Nota 393
~onco1.·dancia.-Cods.Comms. arts.:

Port.~ • 105, 113, 171,e 172 i I:1esp.122, 152,e
155; lI1ex-;c-93,9J,e163; lta1.76, 77, 87,e9l:
ALI. 18, 207, ~~09,e 2Hl, 227; (Vid.Lei de II
de Iulho de lill::'~); Reg. art . 4.. :16, 27,~,
;,lO,e 4,3 (Lei de 18 8~ Maio de 1873) i.. nou.
86,37,e 44i ChU. 424, ..t...t26, 427,e 431 iltoum.
77,79, 114, L!2,e 123; Arl>;t.2~~
OrAOO a 405 j Fr. 29 a 31, e 40. (Lei de 24 de
Julbo de 1807).

- Aaulôrisaçào governamental tem sido
upprimida geralmenle.
Na Inglaterra pelas leis de 1856, 1857 e

1859; em França 1863, e 1867' em Genova
1861, 1868, e 1869 j em Hespanha 1868; na
Allemanha 1870; na Belgica 1873' l!a Hun·
"ria 1875 ; na Suissa 1881 ; na llalia 1882 i
em Portugal 1867 e no Brazil em 1882.

- Ocompanies AcL. de 1862 permitteas
li'lnited companies by sha7'es, que corres·
pondem as nossas sociedades anonymas m·

Nota 392 erir em sua razão social onomede pess.oas.
Nota.- Poder legislativo ou execullvo.

Lei cit. n.l083, art. 2' § 1°,2°,6° e 7°; Sello.-Carlas de autorisação a sociedades
Dee. cito n. 2711, arls.2° 3° e4°; TJei n. 3150 estrangeiras e asnas SUCCUl'saes ou caixa:'
cit., art. 3° § 1°; Decr. n.8821 cit., arts. 5°, (jliaes, para funcclOnarem na Republica
26 e 32. sendo:

Nota.-Â concessão de p7'ivilegio sempre -Bancos ecompanhias de seguros 115$500
é legislativa: Av. n. 395 de 1867. -Sociedade de seguros II1UtuOS

- Os contractos ou estatutos das socie- e as que tiverem por objecto o
dades anonymas não serão recebidos nas commercio ou o fornecimento
junlaseinspectorias commerciaes, sem que de generos alimentares......•.
conste deHes o assentamento do selJo do -Outras companhias merca,utis e
capital, na estação arrecadadora da séde da industriaes .
companhia: e sendo esta estrangeira, na -Cartas de autorisação e approva-
séde da caixa filial ou agencia na Repu- ção de estatutos de companhias
blica' Dec. n. 1264 de 1893, art. 36. nacionaes, sendo: 00

- As sociedades anonymas se consti· -Banco de circulação.. . .. ...... 22~fllV'i\
tuem, ou por escriptura publica ou por -Outras socied:tdes............. lWl""'t"
deliberação da assembléa geral, dos sub- - Se a autol'lsação róI' dada em ac o
scriptores: Dec. n. 434 cit., art. 71. . distinclo do da approvação. dos estatutos,

- A escriptura publica será assignada cobrar-se-I1a de cada um meta.de do seUo.
por todos os .snbscriptores e deverá conter -Titulos de approvação das alte-
a declaração 'da vontade de formarem a rtuacÕtC)ge.s..q.u.e.. s.e..f.a.ç.am.•..n.o.s.. e..st.a.-. S7ftMcompanhia, as clausulas ou estatutos, por "",.

Nota 391.
Nota. -São dependentes de autorisação

legislativa especial: 1°. os bancos de cir
culação e suas caixas filiaes e~encias; 2°.
as companbias que empreJJelldereíiJã&on
strucyão de estradas- de [erro e canaes de
navegaç[o, que servirC'm a mais de uma
provincia.. J

E~ta autonsaçã é extensiva á appro
\'aç3;lJ '" ,;vuLtrmação dos estatntos ou
e·cnpl ras de associações e prorogação de

._..-t,+t~fl'l+t'1I'l e duração das referida~ c~mpanbias
ou sociedades anonymas: Le1 Cit. n. 1083,
art. 2°. § 2°.; Dec. cit.n. 2711, art. l°.

- Sómente os bancos de circulação não
se pôdem constituir sem prévia autori ação
do poder Je~islalivo: Lei n. il150 cit., art.
l°. ~ l°. No~. ant.

- Não carecem de approvação do Governo
as sociedades anonymas que tiverem por
objecto a construcção de estradas de feno,
concedidas pelo poder competente: Dec.
n. 434 cit., art. 48.

-O que sejam operações bancarias. Vid.
Not.177.
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As companhias s6 podem ser dissolvidas :393 •

r. Expirando o prazo da sua duração ;394

II. Por quebra ;39'"

III. Mostrando-se qne a companhia não p6de preencher o intuito
oe fim social. 39G

-. Dec. n.1261 de 1893, Tab. A § 5°. n. 30
:a 32.

- Sello de ve1'ba e tempo em que se
paga. Dec. cito n. 126J, art. 31 e § 20

• da
Tab. A n . 1 a 5.

-Seu directores e gerentes ão obrigados
a apresentar, quando o cbefe da estação
fiscal o eXigir, os titulos de nomeação dos
re pecUvos empregados, con iderando- e
verificada a bypotbest! do art. 45 § 2', no
«ISO de recu a: Dec. n. 12.;4 cit., arl. 35.

- )tulla de 10"'000 a 50.§OOO além das
pena do Codirro Penal.'

-Imposto do:l industria e profissão:
Pagam 1 1/, D/O dos dividendos di trilmidos
aos ~ccio lIstas no exerci io an lerior ao do
laneamento. ou, se não houver dividendo,

, a s taxas correspondenles ás industrias que
~xercerem, e as que tilrerem garantia de
Juro dada pelo Estado ou pelas provincias,
pagarão sobre o rendimento liquido, exce
den!e ao garan tido.

Nao o havendo não estão sujeitos a outras
taxas: Dec. n. 9810 de 188 , art. 2°. S 1°.

Pagam as ta'Ca da Tabs. A,. B, C, I) e E
~nando não esli verem sujeita á de 1 lI! '/0:
Dec. n. 970 cit., advel'Lencia no fim da
referidas Tabellas.

- As companhias ou sociedad s que
~unCCionarem no Imperio e láo sujeitas ao
Imposlo, emhora tenham sua éde em paiz
estran geiro : Dee. n. 9870 cit., al·t. 43.
-A~enle, direelor ou gerente de banco

~u SOCiedade banca.ria, quando renumel'a
.,os no Rio de Janeiro-300SQOO.

- O presidentedo estabelecimento pagará
-como dueclor e mesmo 2{)0/. da taxa aCIma,
se tIver vencimento superior ao dedireclor.

-Idem de outra companhia ou socie
dade anonyma :200 000: dando·se a me ma
t~mbern eum o presidente: Dec. n. 9870
Clt., Tab. B. ~

-O Dec. n. 86 de 1889 allel'Ou a Tab. A
.- A autorisação concedida a vista da

~'IS~ da a ociaçào-nào di pensa a alJpro
~a~ao do con tmcto ou eslalu tos da ocie

a e: Dec. n. 43,1 eit., art. 54.

Nota 393 a
Art. 395 !'I5°.-Not. ll96.
Nota._ S'obre dissoluÇc'io e liquidação

:n~tgavel e rOl'Çada das sociedades anony
~: Dec. n. 431 cit., aJ'Is. 148 e 166.

Nota 394
Art. 335 n. 1; Dec. ciL. n. 2711, art. 35:

additou-se não f~r renovado ou proro
gado, ou o de ua prorogação ou renovação;
L.eio. 3150 cito art., 17§4'; Decr.~. 8821
Clt., art. 77 § 5°. Dec. n. 434 Clt. art.
148 n. 5.

Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
Porto 120; He p. 221; Mex. 2l6; Ilal. 189'
Ali. 2J2j Chil. 407' Roum. 191i Arg.370j
Dr. 422. Lei Belg. de 1873, art. 72 e sego

Nota.- A terminação de prazo da socie
dade a não ter havido prorogação, importa
por força da lei, a dissolução Cla sociedade:
Iicando portanto. ilJimilada e solidaria
mente respon aveis pelo actos posteriores
o que os houverem praticado, ou concor
rido com seu votos pa.ra que se pratlcas
em: Dec. n. 43.1cit., art. 150.

Nota 395
Art. 335 n. 2; Dec. cito n. 2611. art. 35

n. 2.-Vid. Not. 461 e segs., e Decr. n.
. (i93 de 1860; Lei n. 3150 cit., art. 17 § 3°;
Decr. n. 8821 cit., art. 77 §§ 3· e 4·,

Concol'dancia.-Cod . Comms. arts.:
Porto 120. Hesp. 22l; Mex. 216; Hal. 189;
Ali. 212; Cbil. ,107; Houm. 191; Arg. 370;
01'.422. Lei Belg. de 18iO, arts.72 e segs.

Nota.-As sociedades anon'ymas não são
sujeitas a falleneia, salvo a re ponsabilidade
enminal de seus representantes e socios
pelos crimes comm.ettido pessoalmente
contra a sociedade e terceiros: Lei n. 3150
cit., art. 18; Decr. n. 882t cit., art. 96;
nec. n. 434 cit., art. 166.

Nota 396
Art. 336 n. 1.
Concordancia. - Cods. Comm.

:lrts. : PorL. 120; Hesp. 221; Ilai. 189 j
Ali. 2-12; Chil. 407; Roum. 191; Árg. 370j
Dr. 42:2, Lei FI'. de 1867, art. 5-! - Cod.
Nap. 18G5' Holl. 1863.

Nota.-O cit. Dec. n. 2711, art. 35 n. 4,
additmh mais-Provada a impossibilidade
de ser preenchido, ou por insufliciencia de
capital, ou por qua.lefUer outra causa, o
intento e tim social.
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:à.rt. 296. A escriptura, estatutos e acto de antorisação das com
panhias, devem ser escriptos no registro do c0D?-mercio, e publicado
pelo tribunal respectivo antes que as companhIas comecem a exercer
as suas operações.39

""

- « No caso de ultrapassar o circulo de
suas operaçõe, U'açado pelo seus estatu
tos, ou de serem dirigidos de. um DJodo
conb'ario ás condições e regras por elles
estabelecidas ou pela Lei n. 10B3 cito »

- « A dissoluçào se pOde operar em
qualquer época e em qualquer bYPoUles.e,
antes da expiração do prazo de duraçao
marcado pelos re pectivos estatutos p~r qe·
liberaçào da as embléa geral dos aCC1011l 
tas, na fórm:L dos mesmos estatutos, por
mutuo consenso dos observando-se as dis·
posições do art. 38 áo Cod. Comm. e
do art. 58 n. 5. do Re~. n. 738 de 25 de
Novembro de 1850, ou Judicialmente nos
casos previ tos pelo artigo anlecedente,
ns: 2, 3 e 4 (iá ficam aJJontados), a reque·
rimento de quatquer dos accionistas e,
finalmente, I?or ser cassada a autorisação
no caso de Violação dos estatutos e da CI
tada Lei n. 1083)); Dec. cit. n. 2711,
n.36.

- As companbias ou sociedades anon y
mas se dissolvem: l°, pelo consenso de
todos os accionistas em instrumento pu
blico; 2', por deliberação da assembléa
geral; 30, insolvabilidade; 4°, pela cessação
do pagamento das dividas, 5', (Vid. Not.
394); 6°, pela reducçâo do numero dos so
cios a menos de sete; 7°, mostrando- e
que a soe.iedade não póde pree.ncher o seu
fim, por Insufficlencla do capItal, ou por
qualquer outro motivo: Dec. n. 434 Clt.,
art. 148.

- São estes os casos de dissolução ami
gavel ou extrajudicial:- quanto a for
çada ou judicial nos casos seglüntes: l°,
de insolvabilidade; 2°, de cessação de pa
ga mento das dividas; 3°, de perda de tres
quartos ou mais do capital social: Dec.
n. 434 cit., art. 167.

- npposto dissolvidas as sociedades
anomymas se reputam continuar a exis
tir para os actos e operações da liCJ1.1idação :
Decr. n. 8821 cit., art. 85, Dec. n. 4M
ci1., art. 156.

Questão. -Sm'á illlegal a cla1~s1~la,
nos estatutos de 1~1na sociedade a.nonyma,
de q1Le' fica autol'isada pam dissolve1'-se
ainda antes do P?'M:O ma?'cado pa·ra S1ta
dU?'ação 7-O Av. n. 198 de 1851 decidiu
pela negativa, apezar dos pareceres do Con
selheiro Proc. da Corõae da sec. do Cons
de Est. dos Neg. do Imperio e decidio
muito bem. - A allsembléa geral póde

resolver a dissolução da sociedade ainda
que não occorra nenhum dos casos men·
cionados Balei : Dec. n. 434. cito art.149.

Nota 397

Arts. 10 n. 2, e 299; Reg. n. 739, art,58
n. 5; Re~. n. 1597, ar1. 12 § 3 j Deer.
n.2711 ae 1860, arls. 14 e 19.

Coucordancia. - Cod. Coroms.
arts. ~ POrto 163; Mex. 166, 175' AlI. 210j
Chil. 22 j Arg. 319; 01'. 407.

Nota.- A sociedades anoO'ymas, para
abrirem sub cl'ipção pubtica., formarão os
seus pl'ospectus, 1I0S quaes se dev~rã.o
declal'al' os nomes das pessoas que p.reliml·
narmente se associarem para coostlLUll·a:
Dec. n. 434 ci t., art. ó.

- O que se deve mencionar nos pro',
pectos e de quaes documentos se devem
acompanhar, por quem assi~nadoS e ~r·

tidão do deposilo em dinllelro da 'd~cIOll
parte do capital para o registro na Junla
commercial: noc. n. tl3! cit., arls. 6 fi 9.

- Uma cópia anthenlica da carta dean·
torisação será archivada e publicada con
juntamente com os estatutos da ociedade
nos termos do ari. 45 deste Decr.: Dee.
n. 434 cit., art. 62.

- O registro poderá ser substituido, !9
os presidentes dos Trihunaes do Commer·
cio Oll cunservadores o juJgarem conve
niente para economia da respe~liva secre
taria e rapidez de seu expediente, pela
entrega ou deposito de um exemp!ar~U
cópia authentica das cartas de autol'lSaça~
e approvação de estatutos : Dec~. n. 2~
cit, ar1. 14. Vid. Dec. n. 434 Clt. arl...

- Antes de competentemente autonsa·
dos e approvados os respectivos estatutos
de uma companhia pelo governo, podem
os incorporadores legal mente receber quan·
tias dos subscriptores das futuras acdÇOel
-quer essas quantias sejam como a lan·
tamento do capital subscripto, quer co,!!o
ga1'antia e penho?' dos seus comprom1s:
sos para com os mesmos incorporadores,
-. e podem eptes, para certificar taes entre
gas ne capit~l adiantado, ou.de futur~~
entradas, emIltil' cautelas on tltulos equl
valentes

cl
'- e taes cautelas importam.. p~ra

os porta ores, em declaração de .acelOfo~
tas;- e nem são oppostas á LeI n. mo
de 1860, e ao Dee. n. 2711 do mes



As companhias s6 podem ser prorogadas com approvação do Poder
-que houver autorizado a sua instituição, procedendo a novo registro.aos

CODlGO COMMERCIAL

-anno; - e nem importam em cooheci
mento de dep03ito.-os incorporadore ,que
as im as emiltem, não são obrigado a
restituír, em vi ta das mesmas, a quan
tias entregue e recebidas, embora o que as
deli não queira mas incorporar- e ani. 
Approvados o estatutos de uma comp~·
nhia pelo governo, c a para o ubscn
~tor anterior das acções o direito de vir a
]lIizo reclamar o que, a titulo de penhor,
-dI'U antecipadamente: Rev. n. 8879 de
17 deillaio del8i6. G. I1l1f. vol. 12, pago
IH.-Vide a cen ura que o illuslrado reda·
elor dessa lIevista fez a tal doutrma..

- As companhias de seguro, e em geral
l1S sociedades anonymas, não carece de
prévia declaração do go erno para se con·
siderarem legalmente constiluidas e come·
çarem a exercer as re pecliva funcções:

-o art. ~o 5° da Lei u. 1083 e o art. 17 do
Dec. n. 2711 se refere aos estabelecimen
tos l:lancarios: Av. n. 310 de 1870.

Vide Dee. n. 434 ciL, arts. 59 á 61.
- As sociedades anonymas devidamente

constituidas não poderão eutr:1-r em func
ÇÕes e praticar validamente acto algum,
senã~ depois de archi"ados na Junta Com·
merCIal, e, onde não houver, no registro
~e hypotbeca da c.'lmarca :

1.°- Os estatutos ou escriptura contendo
-o contracto socialea constituição da socie
dade j

2.'- A; li .ta n.ominativa dos sub cripta·
res com IDdlcacao do numero de acções e
~as entradas de cada um .

3.'_ A certidão do conhecimento d
deposito da decima parte do capital'

4.'-:-A acl;1. da con lituição da oci'edade:
- LeI n. 1350 Clt., ar!. 3° 01°. Decr.
SSU CIt., ar!. 32; Dec. n. 4111 ci!., art. ,9.

- ~ob a mesma e0l1111/inafâo do artigo
anterl,or ..Antes Qas companhia enlrarem
~m exerCICIO serao publicado nos jornaes
.0 term~, ou do logar mais proximo, e
Jeproduzldos na cOrte no Dim'io Ofllcial
e.nas províncias na (olba que der o expe:
dlente do governo, os estatulos ou a escri.
~lura do CoulTacto sociat, com declaração
a data em que (oram archivados e dos

tllomd es. profissões e moradas dos adminiso
ra or.es.

d' NOé registro de hypotlJecas da comarca
li s de da SOCiedade será archivado um
~~emplar . da folha em que se fizerem as
s~las PUbl~c.'yõ~ eas de que trata o ar!. 39,
lêndu pel IDltlIdo a quem quer que seja
lI-as e ohter certidõe , pagando o respe-

C) IVO custo: Dec. n. 434 cit., art. 80.
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o official do regi tro dará certificado á
Colha, e, em protocoUo para es e fim
creado, Cará a competen te nota da entrada.

- Continuam sujeitos as di posições da
Lei 10R3 de 1 60, regulado pelo Dee.
n. 2711 do me mo anDO as sociedades
anonyma estran"eil'Os.

De accordo com art. 13 § 10 deste Dee.
n. 2711, embora archivados ou regis
trados na Junta' Commercial da COrte os
e tatuto da referida ociedades, devem
er igualmente regi trano com as re$pec

ctha carIAs de organi ação.ná Juntas
Commercia s de cada di tricto em que se
Ilouver de estabelecer caixas filiaes, agen
cia ou succursaes: AV. n. 65 de 1886.

Vid. Dec. n. 434 cit" arls. 4'i e 61 e Not.
390.

E' permitlido a quem quer que seja lêr
a dita follJa e obter cel'Wlões, pagando o
usto: Lei n. 3150, art. <lo , 5'; Decr. n.

882l cit. art. 33. Dec. 4;j~ cit., art. 31.
- Na Junta COlTImercial pagam 5$500

peJo archivamento de seus e talutos (de
cllo): Dec. n.. 12M de 1893, 1'a9 B,

50 n.20.
- Mais 1$000 ao Dr. ecrelario (o 0111

cio) : Dec. n. 696 de 1890, Tab. § 2.:
Qucslão.- As companhias ou socie

dades anonymas dependem da mal1'icula
pa1'a goza'/' dos {avores e isenções dos
comme1'cian tes? - O Av. n. 243 de 1859
uecidio que-os decretos do govel'Uo apJlro·
vando seus e latutos, regi trados no Tri·
huna! do Commercio, senem-Ihes de ma
tricula.-Vid.Dec. n. 434cit.,art. 79 e 80.

A companhias anonymas não serão ios,
cri1?tas no registro de firmas 01.1 razões
oClaes: Decr. n. 916 de 1890, art. 13.

Nota 398

Art.l0n.2jReg. n. 738, art. 58n. 5;
Lei cil. n. 1083, ar!. 20 § 1°: Dee. cil.
n. 2711,arts. 18 ~7 . Lei n. 3.150 cit., ar!. 6
§ 9°; Decr. O. 8821 cit., arts. 39 e 132.

Concordallcia. - Cods. Comms.
arls.: Por!. 128. 129; Hesp. 119, 223;
~[ex. 202, 208; Ilal. 100 j Hall. 36 e 37;
Chil. 427; Arg. 325' Oro 407; Fr. 37,
ahrogado e SUllStitu ido pelo art. 21 da lei
ci I. de-1867.

Nota.- Na pror"l:>gação do prazo da so
ciedade, bem como em quaesquer altera
ções dos estatutos, se obJervarão as dispo
sições deste Decretol que regem a consti·
tuição das sociedanes, que dependem da
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Art. 297. O capital das companhias divide-se em acções, e esta
podem ser subdivididas em fracções. 399

As acções podem sei' exaradas em fórma de titulo ao portador ou
por inscripções nos registras da companhia: no primeiro caso, opera- e
a transferencia por via de endosso: no segundo só póde operar-se por
acto lançado nos mesmos registro com assignatura do proprietario on
de procurador, com poderes especiaes, salvo o caso de execuçã&
judicial.'''oo .

Nota 400

01' lo uvados : Dec. n. 434 cit., ar. l7
de art. 73.
r- Não se permittirão acções que nâG
epresentem etl'ectivamente capital em di·

nl:ieiro, bens ou direito declarados no'
estatuto ou contracto social: Dec. n. 431
cit., art. 19.

- Não é permlttido e<tIpular-se n3
estatutos ou contracto sociar, de emi iG
de acção pOl' series, isto é, a divisão fiG
capital em series successivas dê acçõc:
Dec. 434. cit., art. 84.

- Podem emittir emprestimos em obrl'
gações ao portador (debentll1'es) de confor
midade com o J)ecr. n. 177 A de 1893.

- A súciedades anonymas que emitli
rem obrigações ao portador publicarão,
na 1" quinzena de cada semestre, o ba·
lanço do eu e tado no ultimo dia do ano
terior: Decr. n. 177 A cit., art. 2' § 8'.

- Nenbuma sociedade ou em preza de
qualquer natul'eza, nenhum commercianle
ou individuo de qualquer condição poderá
emitlir sem autorisação do Poder Legi I~
ti\'o, notas, bilbetes, fixas, vales, papel'
ou titulas contendo promessas de paga
mento em dinheiro ao portador úu com o
nome deste em branco sob pena de m~ll,l
do quadruplo do seu valor e de pns;IO
simp1es por quatro a oito mezes. .

Apena de prisão s6 recahe sobre o em I;'

SOl', e a de multa,' lanto sobre este, co.m1o
sobre o portador: Decr. n. 177 A CI .
art. 3'.

Nota 399

Concordancia.-Cods. Comms. arts:
Porto 544; FI'. 34; Resp. 276; Wurt. 16li i
Hesp. 160 e segs. i ~lex. 178 i Ita!. 161,
165; Ali. 207 i Holl. 40 i Cuil. 445, 449 á
451 i Arg. 326 j Oro 406 i Roum. 90 e Lei
Bel" de 187::1, arts. 9 e 135. D. Sic. 49 :
Gr~g. 34 i Sard. 45; Va\. 33.

Nota - O capital social deve ser divi
dido em acções, e estas se podem divjjir
em fracções de valor igual. A tracções,
reunidas em numero que dê valor equiY:t.
lente ao das acções, serão consideradas
como fazendo uma acção e conferil'ão o
direito que tem por Ilase a acção, como
unidade. O dono, porém, de cada fracçflo Art. 199.
p derá exerceI' separadamente o~ direito Concordancía.-Cods. Comms.arts~:
que não entram na definição antecedente- Port. 166, 168 i Resp. 160, 164; Mex. ~~
como o de alienação e de receber dividen- 180; 1tal. 164, 169' AlI. 182, 183, ""I
dos i Lei n. albO cit., art. 7°; Decr. ~13 j Holl. 40, 42; Chil. 445, 449, 451;
n. 8821 cit., art. 8° j Dec. n. 434 cit, Arg. 326, 330i 01'.406; FI'. 3ó, 36i Rou~:,
art. 18. 90, 166,-Lel Belg. de 1873, arts. 36, "",

- O capital das sociedades anonymas 39 e 76 j Lei Fr. art. 3.
pMe consistirem dinheiro, bens, cousas ouI Nota.-O Decr. n. 2733 de 1861 marC3G
direitos. As enlradas ou prestações em modo de se verificar as transacções e tra~~
bens, cousas ou direitos s6 serão admilli- ferencias de acções de companhias C:I SOCle
das pelo valor em que forem estimados dades anonymas.

autol'isação do governo: Dec ..n. 431 cit.,
art. 63.

- Sello prop01'cional-Valor: Do capi·
tal das companbias ou sociedades anon ':/
mas, suas agencias e caixas filiaes, a ilD
llortancia da ebamadas, á medida que se
fizerem j ha\Tendo fusão de duas ou mai
sociedades anonymas em uma s6, a tot:lli
dade do capital, si estiver intrgrado, ou a
parle realizada no caso contrario: Dec.
n. 1261 cit. art. 2 n. 11.

- Das acções- a média da cotação de
um anno, publicada no anterior ao da
contl'ibuiçãn i da que não tiverem sido
cotadas ne se tempo, o valor nominal;
Dec. n. J264 cit., art. 2' 12.

- Quanto a debent1l11'es, dividendos e
nota ao portador: Dec. n, 1261 cil.,
art. 2) ns. 12, 13e14.
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- O art. 10 do cito Decr. n. 2í33, que
prohibe a negociação e cotação de acçõe
de companllias que não tenham realizado
11m quarto do seu capital, é applicavel
mesmo ás companhias, cujas acções, antes
do citado Decr. e Lei de 22 de Agosto, já
eram negociadas e cotadas na praça, como
seguros, colonisação, etc., etc. : Av. n. 4.18
de 1861

-Não tem a Junta Commercial que co
nhecer da nullidade da transferencia de
uma acção, negociada antes de realizado o
quinto de seu valor em dinbeiro: Av.
n. 11 de 188~.

Vide Nots. 88, 93, 364 e ~04.

- As transacções sobre fundos publicos e
aCÇÕes poderão ser á Yista ou a prazos, CODJ
tanto que ao lempo em que forem feitos, os
Ululos, que fizer !fi objeclo dellas, perten
çam legilimamenle aos vendedores, do que
os corretores préYiamenle se certificarão
soh os prazos imposlos pelo Cad. Comm.
polo presenle Decreto e pelos demais Re
gulamenlos ou Regimenlos da respectivas
Junlas: Decr. n. 2733 de 1860, art. 2.

- As transacções sobre acçc,esdesocieda.
des anonyrnas para serem validas, é neces
sario que os respectivos titulas perlençam
ao vendedor na época da venda e que per
~ença.lll as nominalivas aquelle que os tem
1D cnptos em seu nome, no livro de re
gistro da sociedade: Acc. da Corle de App.
de 28 de Abril de 1892. Di?'. vaI. 58, pag.
5~6 e vaI. 60, pago. ~5 L
. - As aCÇÕes serão nom inali "as até o seu
mtegral pagamento, Resolvido o do paga
mento, poderão ser convertidas em acções
transCel'lveis por endo o, ou em acções ao
porlador.

A conversão só poderá ser Ceita por deli
b.eração da Assembléa Geral: Dec. n. 43,1
Clt., art. 21-
. - A. propriedade das acçõe nomina

tIvas se estabelece pela inscripção no livro
do registro.

A.cessão se opéra pelo termo de tran Ce
rencla, lavrado no dito livro e assianado
pelo. cedente e com missarias, ou pOl' seus
legllnuos procuradores, reveslidos do
poderes necess,llrios.

No caso de h'ansmissão da acção á tilulo
~e legado de successão universal, ou por
~ Irtude de arrematação ou adjudicação o
ermo .de .transCerencia para o nome 'do
le~atarto, herdeiro, arremalante ou credor
adJudlcato.rio, não poderá ser lavrado
~eufão a Vista do ai vará do juiz competenté
e ormal de partilha ou de carta de arre-

lllata~o, '
Aos inleressados, se o exigirem serão

dadas certidões dos termos da inscripção
e lranslerencia: Dec. n, 43~ cit., art. 23.

-A cessão das acções ao portador se con·
summa pela simples tradição dos titulas,
Oporlador de acçao se presume dono, em·
quan to o conlmcto não COI' fixado: Dec.
n. 43·i cit .. art. 21.

- Se o devpdor entregou como proprla
ao credor cousa pertencenle á terceiro, o
direito da extincção póde ser opposto ao
terceiro, pI'ovada a boa lé do credor, salvo
a reivindICação no ca o de perda ou furto:
Decr. n. 917 de 1890, art. 257 3.

- E' nuUa a negociação de titulas Cur
tados ou extra.viados, feita depois da inli
mação á Junta dos corretores ou da publi·
cação do edital e o adquirente só terá
acção contra o vendedor e o corretor que
liver i-nlervindo na operação: Decr. n.
149 B de 1893, art. 13.

- A venda dos li tu lo ao porlador repu
la-se perfei la com a trad iÇ<10 dos titulas
pelo corretor vendedor ao corretor com·
prador, ou pela escripturação dos valores
nos livros d'aquelle em nome desle: Dec.
n. 1359 de 1893, art. 114,

- A dos titulo. nominalivos não se
opéra só pelo Iaclo da transCel'encia real
(ao comprador) ou á ordem (ao correlor do
comprador) nos livros da sociedade emis-
Ora das acçõe ,não dependem do paga

mento de preço e da efIecliva tradição dos
titulas,

Pal'agraplIo unico. A transferenCla do
titulas nominati o poderá ser feita nos
escriplorios dos correlores em termo
avulso, conCorme modelo que expenderá
aCamara yndical. A transCerencia terá
lagar á vista de cerlilicado fornecido pela
ociedade emis ora do tilulo , no qual e

declare que a pessoa é legitima po uidora
dos me mos.

A' i ta do termo o comprador mandará
receber em eu nome os titulos nos livro
da companbia: Dec. n. 1359 cit , ar1. 1J5.

- A ac ões de companbias, que não
têm garantia publica de Juro, não podem
er valiclamente negociadas senão depoi5

de con tituicla defiOlUvamenle a sociedad ,
de realizados 4 °/ 0 do capital ub cripta:

Dec. n. 434 cit., ar1. 25.
- São irritas e nullos os contractos ({ue

violarem esta disposição: Dec. n. 43J Clt.,
'lrt. 26.

- As acções de companbias que têm
como ohjeclo a realizl\ção de melhora
mentos materiaes conceclido pelo Governo
Fedaral, sob garantia publica de jnro,
podem ser neguciadas, desde que tenham
realizado UIIl qninto de seu valor: Dec.
n, 434 cito art. 27,

- As acções de companhias que se desti
narem a explorai' concessões garantidas
pelos Governos dos Estados, poderão sei'
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Art. 298. Os socios das companhias ou sociedades anonymas não
são responsaveis a mais do valor das acções ou do interesse por que se
houverem compromettido. 4

0.

Art. 299. Os administradores ou directores de uma companhia
respondem pessoal e solidariamente a terceiros, que tratarem com a
mesma companhia, até ao momento em que tiver logar a inscripção do
instrumento ou titulo da sua instituição no 'Registro do Oommercio
(art. 296), effectuado o registro, respondem só á companhia pela
execução do mandato. 402

negociadas depois de realizado um quinto
do seu valor, se taes companbias se con
stitnirem nas respecti I'as praças; se, porém,
constituirem· se na Capilal Federal, as
aCÇÕes sempre poderào ser negociada.
depois de realizados 40 % do capital sub
scripto; Dec, n. 4iJ4 cit., art. 28.

-E' probibida a j,ransferencia dos certifi
cados, promessa oilc;LUtelas de pagamentos
parciaes do capita I das acções.

Não se compl ellende nesta ilJ'obiblção
a transmis ão por Jegado, successão un i
versai, doa~'ão, arrematação, adjudicaçà
ou venda em leilão publico por ordem do
juiz; Dec. n. 434 cit., art. 29.

- Ainda ql.lando negociadas :\s acções
subsiste a responsabilidade do cedente, p,U'a
com a sociedade, pelas quantias que falo
tarem para completar as entradas das acções
cedidas.

Tal responsabilIdade prevatecerá tão só
mente no ca o da sociedade se tornar
insoluvel porclllpa ou damnos occorridlJs
ao tempo em que o cedente era accio
nista.

E' a egurado ao cedenle o direito de
indemnisação conlra o cessionario, COlO
quem transigir, e os cessionarios ulte
riOl'es, os quaes todos são solidariamente
obrigado : Dec. n. 434 cit., art. 30.

- Cessa a responS<1.billdade do cedente,
desde que a a sembtéa geral da sociedade
approvar as contas annuae, ou no prazo
de 5 annos, à eonla da data da publicação
da cessão, se a assembléa geral não se
reunir, ou não approvar as contas annuaes:
Dec. n. 434 cito art. 31.

Nflta 40i
Concordaneia.-Cods. Comms. arts.:

Port. 105 e lí3; I-Iosp. 153 j Mex. 194 j
Hal. 76 I Ali. 207 1119 j Holl. 4.0; Cbii.424 ;
Arg, 316 j 01'. 410 ; FI'. 33 j Roum. 97- Lei
Belg. de 1873, arts. 25 e 42.

- Na Inglaterra encontram-se sociedades
por acções Un limiled companies by sha?'es

cujos accioni las sào pessoal e solidaria
menteresponsaveis pelas dividasdossocios,
o que é COI1 trario àessencia das nossas socie
dades anonYlllas.

Entre olltros, o art. 14 da C011l1Janies
Act- de 1862- Company, w!tethe?' [imilea
by g71a1'antee 01' 'l/In timited, that a capital
clivided into shan·es.-Bing, Soco anonymas

ll1 Di7·. ita l. pag. 42.
Nota - Enlende-se depois de declarada

compelentemente constituida a companllla
ou sociedade 3nOTJ YlIla, pois no caso op·
posto são responsaveis pes oal e solidaria·
mente: Lei n. 1083, art. 2°; Dec. n.2111
de 1860, art. 41. .

- Os socios são respon aveis sómente
pela quota do capital das acções que sub
screverem, ou Lhes ão cedidas. Lei n. 3150
cit., art. 2° 2; Decr, n. 8821 cil., art. 4'
Dec. 11. 4.31 cito art. 15.

- Vide Di?'., vol. 4°" pago 241, com um
interessante artigo de doutnna pelo Conse·
lbeiro Tito Franco.

- No casode insolvabilidadedasociedade,
os accionista ,que bouverem recebido di,1·
dendos nãC' devidos, serão subsidiariamenle
obrigados a reslituil-os j sendo-lbes, por
tanto, licito aliegarem b&neficio de ordem.

E la obrigação pre creverà no prazo deá
an nos, a contar da data da di tribuição dos
rlilosdividendos; Dec. n. 43·1 cit., art. 114.

Nota 402
Art. ant. ; Decr. n. 2433 dI! 1859, art. 38 i

Lei n. 1083, art. 2 § 1; Dec. n. 2711,
art. 41.

Concordancia.-Cods. Com ms. arlS.:
Porto 165;F1esp. 120; HaI. 126: AII.2H;
11011.59; Chil.441e459; Roum. 98' Fr.3~;
Arg. 324 j 01'.408.- Leis FI'. de 1867, arts.
14.,4:l, 4.4 e 213. Balg. de 1873,arts. lle 34.

Nota.- Os fundaoores ou i ncorporadores
respondem bona (ide colleclivamenle pelas
declarações dos prospectos, fazendo-se elTe·
ctiva a responsabilidade civil ou criminal,
como no caso caiba ; Dec. n.434 cito arl.L2.
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CAPITULO III

Das socteclades commm-ciaes

SEOÇÃO I

DiSpOSições geraes
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Art. 300. O contracto de qualquer sociedade commercial s6 p6de
lll'Ovar- e por escriptura publica ou particular; salvo nos casos dos
.arts. 304 e 325. 403

- Os actos allteriores á constituição
legal da socierlade e ao preellcbimento das
formalidades dos arts. 68 e 69 de te Decreto
ficarão sob aresponsabilidad dus funda·
dores: Dec. n. 43!cit. art. 86.

- Os actos posteriores.ã constitnição da
sociedade c anteriores ao preenchimento
das formaJid.ldes dos a1'ts. 68 e (j~ deste
Decreto lical'ão sob a re pon :ihilidade do
administradores, se e tes hOllverell ido
nomeados na e criptura ou pela as emlMa
geral con l.itutiva da sociedade: Dec. n.
434 ci t. art. 87.

- A assembléa g l'al con titnida a socie
dade, poderá re. oll'er que are, pon. allj·
lidade de laes actos cona por üOIl ta da
soc,edade, oqne importará a de. carga dus
fundadores e administradores: Dec. n.434,
cil. art. 88.

- 8ão os fundadores solidanamente res
ponsavei ao in teressados por perdas e
<1amuos resuHantes da inobservancia das
prcscriJJ.ç~es legaes, relativos ás condições e
COllstLlnlçao das Companhias: Dec. n. '131
-mt. arl. 89.

- A rcsponsabilidade solidal'ia pela in·
obsel'l'ancia. das forma.lidade elos arts. 68 e
6~ recallirá tão sómenle olre os a 11Iíi
ulstradores, quando hajam sido nomeados
no acto conSmuLivo da sociedade: Dec.
n. 434 ci t. art. 90.

- O adulinistradores antes de entrarem
~m exerci~i~, são obrigados a caucionar a
le Ilon alJl1lclade de sua gestão com o nu
mero de acções que se huu er fixado nos
estatnlus: Dec. n. 434 cil. art. 105.

obre as acções caucionadas terão
preferenci~ p~rá seu pagamento, a socieda
des.o~ acclolllstas e terceiros, pelas respon
sabltldades em que o administradores in
COl'J'em por fallas, culpas ou delictos: Dec.
n.434 cito art. 106..

- Os admi.nistradores não contrahem
obrigavão pessoal, il]dividual ou solidaria
nos contractos ou operaçõe , que recebiam
no exercicio de seu manda.to : Dec. n. 434
it. art. 108.
- Os admini tradore são respoDsaveis:

]0, á sociedade, peta negligencia, culpa, ou
dolo, C0/11 que s homel'emno desempenho
r10 mandato; 2°, á sociedade e aos tercei
rus prejudicado pelo exce o do mand:1.lo;
3°, solidarialllenle á sociedade e aos ter
ceiros pt'ejudicados peja violação da lei e
dos t~ LII tos: Dec. n. 434 cH. art. 109.

- Oaccionista tem sempre aI va a acção
compct nle para bal'er dos ndmlllistradores
as pertla e damno resultantes da viotação
da lei e dos eslatutos : Dec. n. 434 cit., art.
110. Vid. artS.l11, 112 e 115. Vid. Not.410.

Nota 403
Art. 121 : Reg. 737, art.159.
Concordaucia.-Cod .Comms. arts.:

Porto 113 j Hesp. 119; Mex. 93 e 94; Ital.
7; AlI. 85; Chi!. 350; Arg. 289; 01'. 393;

I~r. 39 . Holl. 38; Belg. 4; Lei de 18 de
Maio de 1873.

Nota. - A sociedades de commercio
nào podem deixal' de ser celehradas por
c. criptura pnbl ica ou particular. E' ln
admis ivel a prova. testemunha.I ou outra
qualqu r: Hev. n. 4971 de 11 de Outubro
de 1853.-hw. CO/11,m. pago 92.

- Os contractos de sociedades mercantis
rlevem ser celehrados por escriptura pu
ui ica, para evitar dllvidas, quando um lias
~ocios ou todos não souberem lêr nem
cscrever: Res. do Trib. do Comm. de Per.
na.mbuco de 27 de Agosto de um. - ReI.
de seu presidente, pago 19, no ReI. do 1\1in.
da Just. de 1875.
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Nenhuma prova testemunhal será admittiua contra e além do COll
teúdo no instrumento do contracto social. 404

Art. 301. O teor do contracto deve ser lançado no Registro d(}
Commercio do tribunal do di$tricto em que se houver de estabelecer a
casa commercial da sociedade (art. 10 n. 2), e se eRta tiver outra
casas de commercio em diversos districtos, em todos elles terá logar (}
registro: 405

- Os agentes consulares lavram escrl
pturas de formação, dissolução e proro
gação de sociedades: Decr. n. 4968 de 1872,
árl. 96 § 6, modelo n. 19.

- Os contractosde sociedade são sujeitos
a sello proporcional sobl'e o fundo dú
capital; nas prorogações sobre o accresclmo
se o houver: Dec. n. 1:!6~ de 1893, art. 2
n. 9, Tab. A § l° n.9.

- Pagam maisas notas dearclJivamento,
:í$500: Dec.n. 126lCit., Tab.B§ 5 n. 20.

- Pagam ailldade emulumentos naJunta
Commercial ao Dr. Secretario 1$000 (ofliciu) :
Decr. n. 596 de 1890, Tab. § 2.

- Embora celebrado o con tmcto, em
paiz estrangeiro, exequivel no Imperia,
está sujeito ao sello proporcional: Av. n. 387.
ele 1871. -Not. 4U6.

Nota 404
Art. 123 ult. p.; Reg. n. 737,arts. 182

~ 2, e 183.-Not. 22.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.;

Hesp. 51; llal. 44; Belg. 25; FI'. 41;
Hall. 1 difl·.: AlI. 85 difT.· Chil. 35R:
Arg. 290' Roum. 46. - Civ. Port. 2508. .

Nota 405
Arts. 8, 303e 307: Reg. n. 737, arts. 159,

673 e 693. Reg. n. 738, art. 58 n. 5, Reg.
n. 1597, art. 12 § 3. - Vide Not. 397.

ConcordanCia Cods. Comms. al'ls.:
Porto 47,57; Hesp. 17,21; Mex. 21,20,89;
ltal. 93; An. 19; Chi!. 22,355; Arg. 293,29 L:
01'. 397; Holl. 23; FI'. 42 (abrogado e 8111.)-
tituido pelo art. 55 da Lei de 2'1 ele Jul110

de 1867. ); Belg. 6 daleI de 18?3. -
Nota. - O registro tem logal' sómcn te na

Junta Commercial e não nas inspectol'ias,
Av. n. fU6 de ,/867; Dec. n. 5913 de 1890,
art. 12 § 4 -Not. 397.
, - Afalta elo registro do contracto social
torna socio solidario ao socio coml1landi-

, tario, e podem os bens deste StU' a.rrccadados
. em faUencia da sociedade m~smo a reque

rimento dQ soclo g,erente: Decis. de Agg.
da ReI. da COrte de 5 de Maio de 1874
Dir., vo1. 4, pago 801.

- A falta do registro de contracto sociar
não torna o socio commctnditGII'io respon·
savel solidario pelas dividas da sociedade:
Acc. da ReI. do Recife de 30 de Junbo de
1875.-Dir., vol., 18, pago 101.

-Asjunta docomlllercio não podem pre·
terir o archivo de um contracto social,
porque sua competencia sómenle diz res
peitu a negar o registro, por motivos de
ordem publica, aos contractus de sociedades
em commanditct·que dividem o seu capital
em acções: seria contrario aos principio
de liberdade individual garantida pela
Constituição, que podessem annullar todo
os contractos sociaes, ou negar-Ules el1eitos
para com terceiro, Q,uando pertence tal
aLtrIbuição au poder Judiciario. medianle
as acções competentes: Av. n. 518 de 18TI.

- AI' parteda doutrina do Av. caducou,
pois que, actual mente, as sociedades em
commandila se podem constituir por ac
çães.-Not. 434.

- As juntas commerciaes exercen] sim
plesmente uma funcção admlni trativa em
relação aos 1'egistl'os, pam auLhenticar e
dM publicidade nos contmctos de SOCiL'
dades commcrciaes, só podendo prolJibir o
regi tI'O das que orrenderem interesses de
ordem pulJlica e os bOlls cosLllmes, não
sendo de sua atlri bu içã.o, para o efIeito de
l'eC1lSa do registro, entl'ar na indagação M
direito sobre a natureza ela clausulas, por
el\Voll'er esLe fa.cto disCllS ão contenciosa
inoppol'tuna e SCl' da competel1Cill dos tl'i·
bllnaes jndiciarios: AV. n. 3'i3 de L8í8.

-As juntas commerciaes carecem de
com petencia para. denegar o registro de
esLaLutos e contractos que não of1'endam os
intcresses de ordem. publioo e bons cos
tumes: Av. n. 48 de 1883; Av. n. fi de
1886.

- JJc"o ser recusarlo o arcbivamenlo do
instrumen to ele prorogaç1io de sociedndo
apresentado depois<lc baver expirado a du
r3.ç50 do primitivo contl'acto: Av. n. 40 de
1886.

- As juntas comrncrcia.es não podom I!C'
negar o registro de nm contracto do some
dade em comm::md ila por não conslal' o
nome do comlnandilario: são illcompe
tentes para se ingerirem na apreciação dns
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As sociedades estipuladas em paizes estrangeiros com estabeleci
mento no Brazil são obrigadas a fazer igual registro nos Tribunaes do
Oommercio competentes do Imperio, autes de começarem as suas
operações.

Emquanto o in trumento do contracto não fôr registrado, não terá
validade entre os socios nem con tra terceiro ; mas dará a acção a estes
contra todos os socios solidariamente (art. 304).'~06

clausulas dos contractos e olemnidades,
que lbes são propria : Av. n. 10 de 1889.

- T. da Freitas, COI7I,I11., pago 666, en
tende- que so deve denegar o re~istro do
instrumento ocial quando deixa oe ser re
qudrido no prazo de que faliam os arls. lC
n. 2 e 31 do Cod.

-lista opinião não é acceitavel, não e
apoia em razão alguma, e nem ao menos
em preceden le algum: t mos a di po ição
do art. 693 do Reg. n. 737, applic3\'el.

- Não e registram contra to de socie
dades: apre eulam·se ás junla e se in
strumentos em duplicalajum fica arcbil'ado
eoutro que leva a competente averbação, é
l'emeLlido á. Alfandega, que restitue á parI,
pago osello fixo upl·a.

- Nada impelle o regi tro de contracto
de ociedad'3s commerciae que - adop
taram a me ma fU'ma de outra Já liquidada
por morte do socio principal e de que fazia
parte um individuo, cujo nome não fign.ra
na nova ociedade, succes ora da an tiga,
ainda !inflado os contractos por procura
dora, que não exhibem procuração: Av,
n. 816 de 1878.

- A firmãsocial não será matriculadaan
les de arcbivada na Junta Commel'cial um
exempl~r dG contracto da sociedade: Dec.
n.5%Clt. art. i7 § l°.

- Não será archivado na Junta contract
de Sociedadtl em commandita sem as ·igna.
tura do cGmmandHario' omillindo- e po
rém, o s~u n.~me, quando assim o requeira
na publIca<lHo respectiva e nas certidões:
Dec. n. 596 cit., art. 27 Si 3°.
:- e publicarão na folha official do Dis

tr!Clo )?ederal os contractos di tracto e
estatutos <l1'CJ1 ivados: Dec. h. 596 ci I.
arl. t9 n. 3.. '

bl '- 0_ § 1°. deste art. 29 provê sobre a puIcaçao.
- N~o oonstando o con tracto nem tend

ell~ Sido registrado a assignatura da firma
socl,al por qualqu~ dos socios obrí'ga a
oc ledade : Acc. da Rel. de Ouro Preto
~~g~~8.de Junbo de 1886-Di?·., 1'01. 41

pÓd Sem. a exllibição de contracto social
d e ser lfitell>lada acção por um dos socios
a SOCIedade capital e industria contra

outros, para haver sua quota de lucros:
Rv. n. 10526 de 28 de Outubro de 1886
Di)'" VOI.·41, pag.396.

Nota 406
Arls. 8 303 e 307; Reg, n. 737, arts.

159,673 e 693; Reg. n. 73, art. 58 § 5;
lIe~. n. Hi97 , art. J2§ 3,

Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
Port 111; Hesp .. 15; ~lex. 265;.1ta. 230; Holl.
tO ; FI'. 42: Ch I t. 468; Arg, 287; Dr, 398;
Lei Delg. 1873, arts. 128 a 130 ; Roum. 237
e seguintes.

Nota.- A falia de registro do instru
mento do contracto não accarretaa multa de
que trata a l ot. 397, quan lo as sociedades
deixam de er auonyma: as sociedades
particulares não têm e la ancção.

obre a inlelligencia da ultima parte
de te artigo-Vide Not. 416.

- O contracto de sociedade commercial
e labelecida em paiz estrangeiro com ca a
filial no lmperio deve conter designação
do capital, ou da quota de cadn um dos so
cio, pois que sem o preenchimento des a
formalidade, que é da essencia das socie
dade comm rciae , não ba contracto per
feito e legal, accrescendo que a declaraçào
do capital é incli pensavel não só para a
publicação do regi tro, mas ainda para a
formação do mappa da e tatistica, segundo
o modelo n. 52 rio Decr. n. 7001 de 187\)'
Av. n. 377 de 1881.

Quest5.o.- A {alta do ?'egisll'o do C07l<
t?'aclo da sociedade em comml1Jndila t07'1l.a
o com?rw.ndUa?'io ?'esponsa'vel? - Adispo
sição do artigo é terminante e de applicaç.<io
absoluta, como regra que não exceptua a
sociedade commanditaria.

Em su tentação de nossa opinião: Acc.
da ReI. da COrte de 3 de Setembro de 1878
-Di?'., 1'01. 17, pago 315, e Acc. idem, de
5 de Maio de 1874 ( '01. an!.)

Em contm?'io Acc. da ReI. do Recife de
30 de Junho de 1875 ( 01. ant. ).

Questão. - Fatlida 1fIma sociedade
dessa especie, deve procede?'-se li an·eca·
daçe(o dos bens do com.manditm·io ? - De\'e
proceder-se desde que e verifica a soli·
dariedade. - Not. 438 em contrario.
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Art. 302. A escriptura, ou seja publica ou particular, deve
conter :40':1

r. Os nomes, naturalidades e domicilios dos socios í 'lOS

II. Sendo sociedade com firma, a firma por que a sociedade ha de
ser conhecida; 409

III, Os nomes dos socios que podem usar da firma social ou gerir
.em nome da sociedade; na falta desta decla1:ação, entende-se que todos
os socios podem usar da firma social e gerir em nome da sociedade; 4tO

Nota 407

Nota 408

Nota 409

Art .806.
Concordancia.-Cods. Comms. arts:

Porto 114; Hesp. 1:15; l\lex. 95; llaJ. 88;
A11. 17,86;Fr. 43; Holl. 26;Chil. 352;
Arg. 291; Dr. 395: Roum. 89 - Lei Belg.
de 1873, a.rts. 4 e 7.

41.0Nota

Concordancia.'- Cods. Comms.
arts: Porto 114; l:Iesp. 125; l\lex. 05; ltal.
88; AlI. 80: FI'. 43; Roll. 26; Chi1. 352;
Al'g, 29J; 01', 395: Roum. 89. - Lei Belg.
de 1873, arts. 4 e 7.

Nota. - E' legal a estipulação, em con
tracto de sociedade, de usar-se como firma
social de nome de individuo, posto que fal
lecido e Rev. n. 100.2 de 26 de Maio de 1883 e
Acc. reviso?' ele 6 de Dezembro de 1883
Dir., vol. 31, pago 331; vol. 33, pag. 454.

- Pelo reconhecimento ele uma firma
social, o tabelliào nào pel'cebe emol umentos
na razão das pessoas que a compõem: Av.
n. 40.2 de 18ôO

de 10 de Novembro de1882- Di?'., vol. 30,
pago 53. -t

- Ainda que fo Sé admissivel em JUIZO
Arts. 312, 319 e 225; Reg. n. 737; arts. criminal queixa cm nome collectivo de

682 ~ 2, e 720 § 1- Vid. Not. 436. uma firma social, o sacio gerente e ligui·
lante, quando aparle oITeudida era aso·
ciedade, não é pes 'oa competente para in
tental·a : Acc. da, HeI, da COrte de 17 de
Agosto de 1883-Di?·., voI. 32 pag. 229.
- Uma companhia ou sociell,\úe não é
parle legitima e competente para illlentar
queixa criminal: 1\.cc. da ReI. da COrle de
23 de Outubro de 1883 -D'i?·., vo1. 31, pago
105.

- Um dos soeios em nome da sociedade
não póde dar queixa, (fuando segundo os
principios do direito, essa pessoa juridica.
de exislencia ideal, cousli tuindo um corpo
moral, todavia não se póde confundir com
os associado, isoladal11énte, ou cada um de
per si, não obstallte a firma social, sob esse
nome coUectivo, nomem oGiale, compre
!lender todos os associados para seus in
tuilo sociaes: Cod. Comm. art. 316.

- Assim sendo; e con iderando que o
'direito de queixaé personalissimo, qtbtpaS
sus est, Cod. do Proc., art. 72, e que o ju·
ramento respeclivo sómente deve ser de
ferido ao proprio queixoso, cit. Cod., art.
78, Oll a seu procurador, llfecedendo licença
(le comparecimento, Lei n. 261 de 18l~,

art. 9>1-e conSiderando que a responsabl
Jjdade penal prevista no art. 235 do Cod.
Crim. não poderia ter applicaçào nem ser
el1ectil'a em refel'encia a firma social-é
visto ter incorrido o umlllario na censura

Concol'dancia. - Cods. ·Comms. de direito: Acc. da fiel. de Porto-Alegre
arts: Porto 114; Hesp. 125; Mex. ~5; ltal: d-e 26 de Outubro de 188J. •
88; All. 86,' Fr. 43; Holl. 26; Cbil. ::l52~ Destoam desta doutrina:
Arg. 291; Dr. 395; Roum. 89- Lei Belg., - O socio gerente de uma firma socialá
de 1873, arts 4 e 7. pessoa lerritima para. intentar queixa cri-

Nota: - QueIxa .dada por .firm~ colle., minaI e prestar juramento em nome ~a
ctlva nao é adnnsslvel em JUIZO crlmlnal: mesma firma, independente de procuraçao
Acc. da HeI. da COrte de 23 de Agosto de especial e ele préVia licenca do juizo: Aco.
1891-D.r., vo1. 26, pago 550. da ReI. da Côrte de 22 de Setembro de 188~.

•- O socio ger~nte de uIl?a firma social - Dir. , vo1. 29, pag. 304..
n~o ~ pessoa lerrLlll~a para LDtentar queIxa Uma companbia ou sociedade é parte le
cnmlDal e presJar Juramento em nome da gitima para intentar queixa criminal.-ÁCo.
mesma firma, IUdependentemente de pro- da Rei. da COrte de 6 de Dezembro de 1883.
cm'ação especial: Acc. da ReI. da Côrte -Dir., vaI. 3!, pago 100.
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IV. DesIgnação especifica do objecto da sociedade, da quota com
que cada um dos socios entra para o capital (art. 287), e da parte que
ha de ter nos lucros e nas perdas; 4ft

- Â. sociedade, qualquer accioni:ta e os
terceiros ollendidos podem dar queixa pclo'
crimes previstos no art. 135 e egs. do
Decr. n. 8821 de I 83, art. 139 .

. Esta disposição está em harmonia com (lS

principius geraes de direito: a faculdade
que abi se reconhece é simplesmente no
atlinente a questões do ob,iectivo sociat

- As I e soa de existencia ideal, em
cuja classe entram o bancos ou estabelr·
cimentos de credito, podem intentar acções
criminae na medida de sua capacidatt
juridica; podendo olIerecer e jmar queixas
por seus repre entantes 1egllinlOs: Acc.
aa ReI. de S. Paulo de 5 de Maio de 188:>
-Di~· .. vol. 3R, pago 69

- A ociedade n;10 póde ser compellida a
pagar dividas de documentos firmados por
ptmho divcrso do do ocio unicamente
automado para contrahiJ·as, embora a
I tra da firma seja a do outro sacio; ma
neste ultimo ca o, póde a sociedade er
c9mpeUida a pa<1ar, provando-se que a di
Vida reverteu em ben ncio da caixa filial.

Pela mesma acçào intentada contTa a so
ciedade não póde ser condemnado indivi
dualmente o sacio devedor. que, sem estar
autol'lSado, contrabio a divida, mas, sim,
em acção, onde eja ouvido e conven::ido:
Ace. da Bel. tia Cl')rte de 2'" de Setembro
e 16 de NOl'emln'o de 18á7.- Mafra, JWI'.
dos T~·ibs., 1'01. 1, pag. 280.

- Osacio não póde propôr em seu nome
sómente a acção competente em que pre
tendaopagamentode uma dIvida commum.
Acc. da ReI. da Côrte de 6 de Março de 1886
-Marl'a,J1Ii~ dos Tribs., vaI. I, pago .282.

- N.a ociedades, em nome collectivo,
a. q11f1l!ações a ignadas com o nome io
dll'ldu~l dos sacias sào pagas pelo seus
re~peetlvos hen individuaes. ainda que
suelam provenip.ntes de reformas feitas pela
Ir!na social, puis importa isto uma verda·

delra novação de contracto: Ace. da HeI.
de ~orto-Alegre de \4 de Outubro de 1875.
-Dl1'., 1'01. 8, pago 725.

- Julgou- e de erta e não seguida a ap-
~el1ação por não ser procedente a uul
Jdade de fima petição em nome individ1~al
o~ggravado, e lião no da (iTma social :

aSStgnada, porém, por procurador legitimo,
e.etonslando da accusaçiio em audiencia a
CI ação do aggl'avante: Acc. da Rei. da
d
Córte de 17 de ~larco de 1876-Espozel,Rev.
e 1876, pag. 99.
:- t;Jma sociedade responde pela divida

cUJo Instrumento um dos sacio· assignou,

desde que pelas clausulas do contracto 0
cial e se oeio podia usar da firma no im
pedimento do outro sacio, tanto mais não
se J?ondo em duvida a origem da mesma
divllla: Acc. da ReI. da COrte de 27 de Ou·
tnhl'O de 1876. - Espozel, Re-v. de I87ü,
pago 130.

- Embora a letra ajuizada de aceite in
dividual de um dos socios, individual·
mente condemnado a pagaI-a por sentença
exequenda, todavia, como figura na escri
pturação sucial. con tituindo eu fundo
social, a firmaérespon avrl por essa me ma
obi-igação por ter ido COIl tmb ida no seu
interesse: Aec. da ReI. da COrte de 17 de
Novembro de 1876-Espozel, Re-v. de 1876,
pago 63.-.Vot. 602.

- D gerentede banco não é representante
lega.l de te, mas seu procuradur, e, corno
tal, nào póde dar queixa criminal em nome
deseu mandante, sem que preceda licença
e alvará nos termos do art. 92 da Lei
n. 261 de 18!! : Acc. da ReI. da Côrte de
26 de Novembro de 1886-Ga;r. J1w. vol.
35, pag. 467.

- O poderes dos administradores serão
definidos no e k1.tutos ou contracto social.

No ilencio ou omissão do contracto 011
dos estatuto, suhsistirão os principias se
guinte :

1. o Osadministradores reputam-se reves
lidos de poderes, para praticar todos os
actos de gestão relativos ao fim e ao ob
jecto da sociedade, e para representar aso·
ciedade em juizo, em todas as acções por
ella ou contra ella intentados.

2. o Podem nomear agentes que os au
xiliem na gestão diaria dl's nel1ocios da
companhia, sendo em todo o caso respon
savelS petas actos de laes al1entes, e con
stituir ac1vogatlos e proclU'a~ores que s
representem eltl juizo ou fóra. delle: Dec.
n. 434 de 1891, art. 101.

- Vid. Di?'., vol. 56, pago 443.

Nota 4tt
Arts. 319 e 330; Drd. Lo 4, Tit. 44, Si 9.

Not-. 405 e 406.
COllcordancia.-Cods. Comms. arts.:

Port.1l4jHesp.125; Mex. 95 ;Ital. 88;
Ali. 86 ; FI'. 4:3; Hall 26; Chil. 352 j Arg.
291 ; 01'. 395 j Roum. 89-Lei Belg. de 1873,
arts. 4 e 7.

Nota·-O DI'. Annibal, Observações, jul
gou que não foi ómente por illustração que
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V. A fórma da nomeação dos arbitros para juizes das duvidas
sociaes j 412

VI. Não sendo a sociedade por tempo determinado, as épocas em
que ha de começar e acabar, e a f6rma da sua liquidação e partilha
(art. 344) j 413

VII. Todas as mais clausulas e condições necessÇl.rias para se de·
terminarem com precisão os direitos e obrigações dos socios entre si
para com terceiro. 414

Toda a clausula ou condição occlllta, contraria ás clausulas ou
condições contidas no instrumento ostensivo do contracto, é nuHa. 4~1i

citámos a Ord. L. 4, Tit. 44. § 9, e então
lembrou o art. 3dO. Manifesto equivoco;
entretanto, que esqueceu-se do disposto
no art. 319.

- T. de Freitas, C01nm., pago 673 en
tende que póde ser indeterminada a q1bota
da entrada social, porque aqui nada se
distiJJgue sobre a designação da mesma
quota.

- A lettra ou texto do artigo não oJIerece
duvida alguma, é positivo referindo-se ao
art. 287. - Quanto, porém, á parte nos
lucros e perdas, nadase tendo estipulado,
será o caso çla applicação dosarts. 31ge 330.

- Não se deve admittir a 1'egist1'o um
contracto de sociedade sem designação do
respectivo capital, ou da quota de cada um
dos socios : Av. n. 50 de 1884- Dec. n.
596 de 1890, art. 29 § 1°.

Nota 4i2
Arts. 245, 294, 348, 739, 783 e 846 ; Ti t.

1b1t. 20 ; Reg. 737, arts. 20 ~ 1.411 e segs.
Concordancia.-Coás. Comms. arts :

Fr. 51 (abrogado o juiz arbitral forçado
pela Lei de 17 de Julho de 1856 ) j 01'. 511 ;
Cnil. i:l5.l! ; Arg. 448.

Nota. -Desde que nã,o é mais necessàlrio
o juizo aJ,'bitral, não é mister este requi
sito, n. V, salvo sendo estipulado, em cujo
caso se deve observar o disposto no art. 7°
e segs. do Decr. n. 3900 de 1867 - Vid.
Not. 386. .,

Nota 4i3
Arl. 344 e segs. - Ord. L. 4°, voi. 44

princ.
ConcoI'dancia.~Cods.Comms. arts.:

Porto J.l4 ; H.esp. 125; Mex. 95; !tal. 88 ;
Holl. 26; Chll. 352; Roum. 89 i Arg. 291;
01'. 395; Yr. 43.-Este artigo fOI abrogado
e substituido pelo art. 57 da Lei de 24 de
.Julho de 1867.

Nota.-Não havendo tempo determinado
acaba por vontade de um dos socios, s6·
mente continuando para a respectiva li·
quidaçào-Art. 335 n. 5..

Nota 4i4
Concordancia,-Cods. Comms.arts.:

Port. 114; Hesp. 125 j Mex. 95; !tal. 88 ;
Holl. 26; Chi!. 352; Houm. 89 j Fr. 43;
Arg. 291; 01'. 395.

Nota. - Pelo proprio enunciado deste e
dos numeros antecedentes se vê quaes
sejam os requisilos essenciaes. -Not.403.

Nota 4i5
Concol'daucia.-Cods. Comms. arts.:

Resp. 119; Arg. 291 ; 01'. 395: Fr. 42 (ab·
rogado e substituido pelo art. 5G da Lei de
Julho de 1867).

Nota.-Os infractores, no caso de com
panhias anonYl11as, incorrem nas penas do
art. 2 §§ I e 4 da Lei n. 1083, e Dec. n.
2711 de 1860 •

Qnestão.-Fóm dos casos dos a1't8.
302, 303, 587 e 589, é indispensavel a e:t
hibição inicial do 'instrumento do contra
cto nas acções qtbe os intentan'ilt? - O
presidente do Trib. do Comrp. da Babia
opina pela negativa, não havendo nullidade
do processo por falta dessa exhibição, senão
nos casos restrictos dos artigos do codi~O,

O Sup. Tnb. de Just., em uma ques[l!O
em que o comprador de umas letras não
acceitas, nem pagas, que exigio o seu re
embolso por meio de acção ordinaria, ex
hibio os titulos nas razões de appellação,
decidio-se pela aflirmativa, annuJlando o
processo. '.

Opresidente do Trib. do Comm. da COrte,
fundando-se principalmente na disposição
do art. 673 ~7do Re". n. 737, conforma:se
com a intelligencia d'o presidente do Tl'lb.
do Comm. da Barua,- Not. J.l6.
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Al't. 303. Nenhuma acção entre os socios ou destes contra ter
'Ceiro, que fundar a sua intenção na exi tencia da sociedade, será
admittida em juizo, se não fôr logo acompanhada do instrumento
probatorio da existencia da mesma sociedade. 4.0

Nota 4i6
Reg. n. 737, arts. 159, 673 § 7, 682 § 2.

oe 720 § 1.
<':oncordancia.-Cods. Comms. arts.

Porto 57 j Hesp. 24
Ó
' 1ta!. 98, 99 j All. 110;

Chi!. 24 j Arg. :296 j r. 399; Roum. 98,99,
Nota.-Vide Not.406.
- Com documento comprobatorio da

~xistencia da sociedade competentemente
registl'ado, deve ser instruída a acção entre
sacio , ou de te conlTa terceiro , não só
quando a intençiio se fundar na existencia
da mesma ociedade(art. 30a). mas em toda
e qualquer acção entre os dilo ocios ou
contra terceiros. Esta é a intelligencia na
tural e obvia que resulta da combinação
dos arts. 300 e 301 j pois do contrario, além
da incoberencia de se reconhecer em jnizo
como existente e validamente cunstiluida
uma sociedade sem contracto, contra as
disposições que estatuiram o modo de e
consUtuirem as sociedades mercantis, toro
nar-s6-hia ilIusoria a sancção do art. 301
do ~eg. n. 737, arts. 159, 673 § 7. e 693 :
lJeCls. de Agg. do presidente do Trib. do
Comm. da COrte de 1857.-Rev. JWI'. de
18li9, pag. 2'28.

-:- Não é applicavel a disposição deste
al'tIgo quando em nome de uma sociedade
s~ il!tel!ta uma acção para cuja procedencia
sao IDdlflerentesas condições doaclo social:
Dccis. idem de 27 de Novembro de 1857.
-Ch'f'on. do Fu?'o de 15 de Julbo de 1859.
}. - T.ornou-se, pois. controvertida a intel
Ig~nCla dos arls. 300, 301 e 303: por e ta

ulLtma de~isão .l~mos os seguin te arestos :
-« A. dlSPOSIÇllO deste artigo entende-se

Sóll?6nte com os casos em que a obrigação
deriva de conc!lções do contracto social, e
não quando ella assenta em outro titulo »:
Rev. n. 6M8 de 14 de Agosto de 1861 e
Acc. reviso?' do Trib. do Comm. de Per
nambuco de 28 de Setembro de 1863.-Jur.
Comm.) pago 95.

-«.A exhibição do instrumento compro·
h~t.or1(~ da sociedade requer-se como ha.
blll!açao dos sacias e legalisação da pro
Poslt,ura das acções, que elles entre si pos
sam tntentar no tocante á sociedade não
t<>nCreferencia a factos provenientes de
13a8sacçõescommerCiaeS)): Hev. n. 709 de
<I e Julho de ]867 e Acc. reviso?' do Trib.
1~6~omm. da Côrte de 7 de Novembro de

.-J1M'. Comm. pago 97.

o autor da CansaI. das leis civis, not.
ao art. 747, sobre a que tão firma a verda
deira intelligencia da di po ição da lei, di·
zendo:-.. As acções que esse al't. 303 veda
ao sacias en tl'e si, e con tra terceiros, se
não forem logo acompanhadas do instru
meuto pl'obatorio da sociedade, não são
todas as acções indi tioctamente, mas só
aquellas que não tiverem outra causa pas
siveI senão a ex.istencia de nllla sociedade.
E' o que bem se conhece pela palavras do
ciL. artigo-q1~e fllnda?' sua intenção na
exi tenc~a da sociedade. -E na verdade, se
e.tas palavra di tin~uem certas acções dos
ocio entre si ou CiO ocio contra ter

ceiros, como é po ivel entender que os
sacias estão privado de demandar-se re·
ciprocamente pela re tiLuição dos bens de
sua entradas sociaes, pelapartillia dos ben
!la idos em commum, e de demaqdar a
terceiros para o pagamento de dividas?
Quando não mai uma sociedade legal
mente coo tituida ou contraclada em fórma
legal, exi tio, todavia uma sociedade de
{acto - mna cOlnllllm)~ão de bens e de
inte?'e ses e ahi temo uma causa juridica
de acções, embora não lenhamos a exis·
tcncia legal de uma sociedade.

« Por outra, o art. 30B do Cad. Comm.
pl'ohibe que sem o instrumento social
rcgistrado e venl1a demandar em juizo
elTeitos futuros do contl'acto de sociedade,
por exemplo, para Cf11e um sacio realize a
promellida entrada social j porém não véda
que se demande em juizo pelo e[eilos já
produzidos, ou pelo que respeita ao pas
sado. A não ser as 1m, a.utorisava- e a
usurpação dos bens alheios. Esta é a dou
trina ele todo os escriptores fraIlcezes que
têm tratado do contracto de sociedaâe,
doutrina que tem por si a boa razão, e
mesmo o simples bom sen o, )l

- De accordo com esta doutrina: Ace.
da ReI. da Côrte n. 6i83 de 16 de Março
de 1888.-Di?'., vaI. 47, pag, 239.

O presidente do Trib. do Comm. da COrte
pedia em seu HeI. de 1862 ao ministerio
da Justiça providencias para evitar duvidas
neste sentido.

- O mesmo funccionario, em seu HeI. de
22 de Fevereiro de 1873 diz, quanto a re
forma do codigo : « Ainda o Cod. Comm.
e seus Heg . não tinbam dous annos de
execução, ejá variadas reformas e meUlora
mentos se lhe propunbam II ... Podem ser
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Art. 304, São porém admi~siveis, sem dependencia da apresentaçã()
do dito instrumento, as acções que terceiros possam intentar contra a
sociedade em commum, ou contra qualquer dos sacias em particular,

acertadas, mas, por prematuras, não deixam
de incorrer em precipitação; e a prova
nellas mesmo se acha, Era uma dessas re
formas «que no art. 30a do Cod, Comm,
em logar de-D1b destes diga- e 01b de cadA:b
tlim destes, afim de que se não entenda que
o codigo exige (como parece e se tem jul·
gado), para ser admissivel a acção entre os
socios cumulativamente contra terceiros,
a exhibição do instrumento probatorio da
existencia da sociedade, accrescentando-se
a palavra-sociedade-na pa;rte l'elativa
que tBm os p1'eponentes pa?'a propô l-a . .' »
Decorridos 9 anno maisou meDos, firmou·
se a verdadeira intelligencia do art, 30,
sem Decessidade da reforma iDdicada, e
desde 1861 a jnrisprudencia seguida e COI"
reDte tem sido - julgar-se indi. pensavel
a exbihição do instrumento pt'ollatorio
da existencia da sociedade, SÓlJleDte nas
acções que os socios ou a ociedade propo·
nham, fundada a sua intenção na exis
tencia da sociedade, e não na existencia de
uma obrigação mercaDtil de terceiros para
com a sociedade, pois das palavras do
referido artigo ({ qt(e {tunda?' sua intenção
na existencia da sociedade n evidentemE)nte
se deprebend ia ser esse o seu preceito,aliás
inutil e ociosas seriam estas palavras: Rev.
JlIIr. de 18i3, pag. 387.

- Em questões de li\ítlidações de socie
dade, não é mister apresentação do instru
mento do cODtracto, mas sim a do distracto.
Dec. de Agg. do Presidente do Trih. do
Comm. da Côrte de 20 de Junb~ de 1868
Rev. JU1·. de 1868, pag: 1756.

- Exhibição do contracto social Dão tem
logar quando em Dome de uma sociedade é
intentada a acção, para cuja procedencia
sáo indilIerentes as coDdições do mesmo
CODtractu : Accs. da ReI. da CJrte de 31 de
Julho rJe 1874. e de 10 de Novellllllo du
mesmo aDDo.-G, J11ff., vol. 6, pa~. 27,

- Os memllros de uma firma falliaa não
podem, como se fo sem terceiro, impedil'
e oppOr-se áarrecadação de beDs que dizem
pertencer a outra lirma de que ão socios,
e da qual, eDtretanto, Dào exhibem o
contracfo social: Acc. da ReI. da Côrte
de 1 de Fevereiro, de 187f>.-Di1'., voI. 6,
pag.611.

(I Havemos dito que entre os associados
a nullidatle é absoluta e irrevogavel

l
mas

que não olIende senão o futuro: el a não
póde retTal1ir-se."O contracto, aiDda que
nuHo, não deixa de cons<\rvar seu caracter
de contracto social para todos os elJeitos

ot.:corridos dlll'ante a communhão de in·
teresse Â"ante do pedido da Dullidade, cuj~
unico elleito é tornar ou restituir a cada
um sua I1berdade ante do termo que hou·
vesse sido de ignado. eria inju to que por
um vicio de fórma por mai illlpo:'lanle
que pareça, quando as e lipulaçõe têm
merecido fé, que o obj cto da sociedade
é licito, que o contracto tenha. ido livre·
mente conseDtido, um dos associados se
arrol7as~e exclu ivamente as vantagens da
exploração commulll, 011 que a parlillm
da me ma e viesse a faz I' sob dilTerenle'
base que as da convenção, Para o pa ado
a Dullidade é como. e n~o fo se pronun·
ciada, " Gouget el. i\lerger, Dict. de Droit
C011t11t •• verb, société, n. t9l.

- Aquel1e que concorre com a idéa eo
trabalbo para a operação de lucros, tem o
direito de ser t.:onsid"rado em igllaldade
do circlllll lancias ao ou tros ociu que
CODcorrem com dinheiro.-E os COUlVro·
mis$o~, garantidos l,elo'Contracto socia!,náll
podem ser re olvidos p la violencia do;
outros .~ocios, expulsando a um dentre
elles.-E o que as im solIre tal I'iolencia
tem o direito de bal'el' do qlle deste modll
procedem com elle, indemnização pelos
damDo , prejllizos e Incros cessantes.-I:
um tal pedido nào se funda na existencia,
ou iDtenção social, mas a sua existencla
em compromi os de facto ou communhão
de interesses explorados cODjunctamenle:
Rev, D. 8865 de 6de laio de 1876.-G. Jur,
1'01. 12, pa~. 713. .

- Não póoe a acção ser iniciada seno ,lxhl
bição do inslTUmento do contracto comlller·
cial. A inobservancia de te preceito con .
titoe nullidade insanavel. E induz incoOl
peteDcia do juizo commeTcial para conhecer
da acção : Acc. da ReI. da Côrte de 9 dI!
Novembro de 1886.-Dir., vol. 44, pago 129.

- Não é necessario exhibir-se o coo·
tracto social para cobrança de divida: Ace.
da ReI. de Porto Alegre, n. ·1223 de 11 de
1\1arço de 1887.

- RetrahiDdo·seo pedido á um alcancel'e·
rificado Da di olução da sociedade,por~sle
facto ter relação ao pa sado, ou a eflello;
já produzidos, não é mister a exhihição do
contracto social: Acc. da ReI. de Parlo
Alegre, D. 1258 de 11 de Março .de 1887,

- IndepeDdente de exhibiçãÜ' do con·
tracto de uma firma commercial a cobrança
de um cred ito que a mesma promove: ACdo,
da ReI. de Porto Alegre, D. 1342, de 3~ II'
Outubro de 1887, -Di1'., voI. 44, pag,551.
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A existencia da sociedade, quando por parte.dos socios se não apresenta
instrumento, pôde provar·se por todos os generos de prova admittidos
em commercio (art. 122), e até por presumpções fundadas em factos de
que existia ou exi tio sociedade. 'U'7

Art. 305. Presuille-se que existe ou existio sociedade, sempre que
alguem exercita actos proprios de sociedade, e que regularmente se
uão costumam praticar sem a qualidade social.

Desta natureza são especialmente:
L Negociação promiscua e commumj 418

II. Acquisição, alheação, permutação ou pagamento commum; 'lU

III. Se um dos associados se confessa socio, e os outros o não con·
tradizem por uma fôrma publica j 420

- o liqujdante de nma sociedade que
exi tio de facto póde demandar as dividas
activas da extincta sociedade sem que seja
misler exhibir instrumento do mandato
ou do acto da sua uomeação de liqllÍdanle :
Rev. n. 11043 de 21 de Setembro de 1889 e
Acc. reviso?' da ReI. de Parlo Alegre de 21
do Fevereiro de 1800.-Dir., voJ.50,pag. 352;
vol. 52, pag. 56 e 381.

Nota 4i 7
Reg. n. 737, arts. 13S, 139, 185 e serr .
ConcOI·dancia.-Cods. Comms. arls.

Port. 107; Arg. 297; 01'. 400; Cbll. 357 e
segs.

Nota.-E tabelecendo-se comIDunbão de
iuteres es 'lia exploraçito de motivo social,
Islo ~on tilue uma sociedade de faclo, ver
dadOlra fonte de dkeitos e obrigações:
Ace. da ReI. da Côrte de 21 de Setembl'o de
1876.-gspozel, Rev. de 1876, pago 142.

- Aexhibiçilo injcial do contracto ocial
é f6.rmula imprescindil'el em acção enlre
SOCIO ,fundando-se a il1 tenção na ex.is
tencia da sociedade: Rev. n. 891j,2 de 26 de
Agú to de 1876 e Acc. ?'etisQ?' da ReI. da

• COrte de 18 de Maio de lB87.-Di?·., vaI. 11,
pago 613 e vo1. 14, pago 83.

Sob flilldamento de existencia de com
m
d
unh~o de interesses delre, qllem decal1io

a aCçao)lllldada em sociedade, cujo con·
tracto nao fOI exllibido, ser ·a.ttendido para
o e!felto de se mandar liquidar na exe
cuçao os lucros e interesses a qne se julaa
com direito: Rev. n. 9473 de 2.l de Se
tembl'o_de 1879.-Di?'., vol. 21, pag.493.
.- Nao é necessario a exihição do con

~~cto sO~lal, registrado, para que uma
~Ima SOCial possa cobrar a im]1ortancia
e, un::a letra: Uev. n. 1002 de 26 de

MaIO de 1883 e Acc. ?'e'viso?' da Rei.' da
COrte de 6 de Dezembro de 1883. _ Di?'.,

11

vaI. 31, pago 331 e vaI. 33/ pago 454, c
Acc. n. 1224 da ReI. de Porto Alegre, de
3 de Setembro de 1886.

- Se deve exigir prova da existencia
das firmas sociaes para regularidade dos
pagamentos de generos pelo minislerio da
marinha: Av. n. 240 de 1876.

- Declarou-se qne as repartições do
mini terio da guerra não contractem for
necimento algum com firmas sociae sem
que os respectivos associados exhfbam
seus contractos, ou, no caso de os não te
rem, provem a exislencia da sociedade
lJeJos meios facultados nos 3orts.304 e 305
do Cad. ComID. : Av. n. 266 de 1876.

Vide Di?'., vaI. 45, pago 574 e vaI. 58,
pag. 615.

Nota 4i8
Reij. n. 737, art. 186, e Avs. ns. 240 e

.266 ae 1876. .
ConcoJ.'dancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 298 i 01'. 401. .
Nota. - E' responsa,rel solidaria, como

socio lacito de uma firma mercantil, a
qualquer, posto empregado publico, não
consegue elidir a presumpçào lega.I que
contra i se induz da pl'atica de actos das
especies enumeradas no art. 305 do Cad.
Comm.: Acc. ela Rt!. da Babia de 20 de
n1arço tle 1888. - Di?'., vol. 46, pago 42.

Nota 419
Coucordancia.-Cods: COl11ms. arts.:

Arg. 298 ; 01'. ,101•

Nota 420
Concordancia.-Cods. Comms. arts.

Arg. 298 j 01'. 401.
conrao C011fMEROIAL
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IV. Se duas ou mais pessoas propoem um administrador ou gerente
commnmj 4~t

V. Â dissolução da associação como sociedade j "u
VI. O emprego do pronome nos ou nosso nas cartas de correspon·

dencia, livros, facturas, contas e mais papeis commerciaes ; 423

VII. O facto de receber ou responder cartas endereçadas ao nome
ou firma social; "lO"

VIII. O uso de marca commum nas faze.ndas ou volumes; 4210

IX. O uso de nome com addição - e companhia. 420

Â responsabilidade dos socios occultos é pessoal e solidaria, como
se fossem soeios ostensivos (art. 316). 42.,.

Ârt. 306. A pessoa que emprestar o seu nome como socio, ain:la
que não tenha interesse nos lucros da sociedade, serã responsavel por
todas as obrigações da mesma sociedade, que forem contrahidasdebaixo
de firma social, com acção regressiva contra os socios, mas não respon·
derá a estes por perdas e damnos...28

Nota 421
Conc01·dancia.-Cods. Comms. arts.:

AJ'g. 2~8; 01'. 401.

Nota 422
Concordancia.-Cods. Comms. arls :

Arg. 298; 01'. 401.

Nota 423
Concordancia.-Cods. CoÍnms. arts.:

Arg. 298; 01'. 401.
Nota.-Constitue o emprego do mono

syllabo nós presumpção legal, condicional
que dispensa o On1bS de p7'ova, em favor
de quem milita para a existencia de sooie
dade em conta de pwrticipação; maxime
corroborando-se esse facto com depoimen
tos de testemunhas e cartas de negocIan
tes respeitaveis, referindo·se a P?'op7'ia ou,..
vida do que consta fazer parte da socie
dade, não sendo de presua;ir, e nem vero
simil que possa, e deva ser considerada
como simples empregado, preposto, aquelle
que por mais de 2 annos tratou da empreza
social sem ter cogitado de ajustar salario
algum, nesse lapso de tempo: Acc. da
Rei. de Porto Alegre n. 1039 de 13 de Março
de 1885. - Di?'., vo1. 40, pago 455.

- O Supremo Trib. concedeu revista
por Aoc. de 12 de ~laio de 1886 e o Acc.
revisor de 9 de Julho de 1886 decidio 
que-quem obra em nome de outrem em

virtude de manda lo por esoripIo não póde
ser reputado associado, posto que na rcs·
pectiva correspondencia epistolar tenha
levado o emprego dos vocabulos - nós
e vosso. Di?'., vo1. 40, pags. 455 e 640.

- Vid. Dir., vo1. 57,pag. 323.

. Nota 424
Concordancia. -Cods. Comms. arls'.

Arg. 298 ; 01'. 401.

~ota 425
Concordancia.-Cod. Comm. Porto

art. 569 n. 11 (ant.)

Nota 426
(;o!lcordancia.-Cods. Comms. al'lS.:

Arg. 298; 01'. 4.01 n. 7.

Nota 427
Concordancia.-Cods. Comms. arlS.:

Arg. 29t!; 01'. 401.

Nota 428
Art. 302 n. 1. ,
Concol'tlancia.-Coas. Cornms. arts"

PorI. 153, 202; Resp. 147; Mex. lO~~
ltal. 114; Ali. 168; Chi!. 1168, 37/,
Roum. 114 j Arg. ~99; Oro 402. .

Nota.-E' responsavel para com terc~l'
ros quem apparece e annuncia como SOClO,
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Art. 307. Se, expirado o prazo da sociedade celebrada por
tempo determinado, esta tiver de continuar, a sua con tinuação só poderá
provar-se por novo instrumento, passado e legalisado com as mesmas
formalidades que o da sua instituição (art. 301).

O mesmo terá logar quando se fizer alguma alteração no contracto
primordial. 41'9

Art. 308. Quando a sociedade di~solvida por morte de um dos
socios tiver de continuar com os herdeiros do fallecido (art. 335 n. 4),
se entre os herdeiros algum ou alguns forem menores, estes não poderão
.ter parte nella, ainda que sejam autorizados judicialmente ; salvo sendo
legitimamente emancipados. 430

Art. 309. Fallecendo sem testamento algum sacio que não tenha
herdeirospreseutes, quer a sociedade deva dissolver-se pela sua morte,
quer haja de continuar, o juizo a que competir a arrecadação da
fazenda dos ausentes não poderá entrar na arrecadação dos ben da
herança do fallecido que existirem na massa social, nem ingerir-se por
fôrma alguma na administração, liquidação e partilha da sociedade;
competindo s6mente ao mesmo juizo arrecadar a quota liquida que
ficar pertencendo á dita herança. 4:U

pois do contrario ficariam iUudidos aquel
les que a sociedade atlrabis e pela con
fi.ança desse sacio, co·réo debendi solida
no : Acc. da ReI. da COrle de 4 de Julbo
de 1876.-E pozel, Rev. de 1876, pago 18.

Nota 429

Arts. 8, 12, 196 e 332 ; Reg. n. 737, arl .
139{' Reg. n. 738, art. 58 n. 5; Dec. n.
271 de 1860, arts. 18 e 27; Lei n. 3150,
arls. 3 ~ 4, 5 e 6 ; Decr. n. 8821 de 1882
arls. 33,39 e 40. '
Con~ordancia.-Cods, Comms. arts.:

Porto n6; Resp. 119; Mex. 94 i ltal. 96,
109; Ali. 87 ; Chi!. 350; Roum. 114 ; Arg.
29~, 291' 01'. 396; FI'. 46 (abrogado pela
lei de Juibo de 1867, substituido por seu
art. 61.)-Cod. Nap. 1808; HolI.1688.

NOla ..-.Not. 98 do Reg. n. 737.
- Nthtl Iam nat'lU/'ale est q1wlln eo ge

n7~ quoà que dissolvere q1LD cotligantwn
es . Lei 25 D: de 7'eg . jur.
t - Os herde,lros do sacio, que sem ins.
Jumento SOCIal reconhecem a existencia
a .soCledade, podem prevalecer-se da dis

~OSIe,ãO deste art. 307. Os juizes de orphiios
08 IDveularios lambem podem prevale.

~~.se della : T. de Freitas, Comm., pag.

-; A' 'que proposito os juizes de orphãos
;;C·edmdenores nunca podem ter parte na

le a e?_ art. 308.

Nota 430
Arts. 121 e 353.
Concordancia.-Cods. Comms. <lrts.:

Arg. 428; Dr. 490.-Cod. Nap. 1868; Hall.
16118.

Nota.-A Ord. L. 4, Tii. 4l pr., não ad
mitle a condição ou convenção da conti
nuação da sociedade com os herdeiros do
socio fallecido, seguindo o rigor do direito
romano, que reprova a sociedade na con
fiança mutua dos socios que não pódeexi"tir
a re peito de um herdeiro qne os asso
ciados não conheciam-censet1~T industTia
personal.

Para que e se- salvo sendo legitima
mente enwncipados do art. 308 ? -Os me
nores em laes condições independem de
autorisação : art. 1 n. 2.

-O direito francez. entretanto, não li·
mila o principio, aiuda que o herdeiro eja
menor ou interdicto : Julgado do Trib. de
Liége de 26 de Julho de 1837.

Nota 43i
Reg. n. 737, art. 23 § 2; Decr. n. 855 de

1851. art. 9; Decr. n. :2<133 de 18:59 ,al'I. 10.
Concordancia.-Cods. Comms. arls:

Arg. 428, ; ar. 491.
Nota -Não compete ao juizo (1e ausentes

a arrecadação de bens de um membro, de
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No caso do socio fallecido ter sido o caixa ou gerente da socie·
dade ou, quando não fosse, sempre que não houver mais de um socio
sobrevivente, e mesmo fôra dos dous referidos casos, se o exigir um
numero tal de credores que represente metade de todos os creditos,
nomear-se-ha um novo caixa ou gerente para a ultimação das nego·
ciações pendentes: procedendo-se a liquidação e partilha pela fórma
determinada na secção VIII deste capitulo; com a unica differença
de que os credores terão parte na nomeação da pessoa ou pe soas a
quem dev.a encarreg'ar-se a liquidação.

A nomeação do novo caixa ou gerente será feita pela maioria dos
lOtOS dos socios e dos credores, reunidos em assembléa presidida pelo
juiz de direito do commercio, e só poderá recahir sobre socio ou
credor que seja commerciante. 432

Art. 3Ir). As disposições do artigo precedente têm igualmente
lagar, sempre que algum commerciante que não tenha socios, ou mesmo
alguem, ainda que não seja commerciante, fallecer sem testamento
nem herdeiros presen tes, e tiver credores commerciantes : nomeando-se,
pela fôrma acima declarada, dous administradores e um fi cal para
arrecadar, administrar e liquidar a herança e satisfazer todas a
obrigações do fallecido.

Não existindo credores presentes, mas constando pelos livros do
fallecido, ou por outros titulos authenticos, que os ha ausentes, serão
os dous administradores e fiscal nomeados pelo TribLlllal do Com·
mercio. 433

uma sociedade commerclal faUecido ab-in
testato. Feita a liquidação no juizo com
mercial eprovada a existencia da sociedade,
compete áquelle juizo s6mente arrecadar a
quota liquida pertencente ao sacio que
morreu sem testamento e sem deixar her
deiros no lagar: Acc. da. ReI. da Côrte de 8
de Outubro de 1869.-Rev. ltvr., de 1869,
pago 399.

Nota 432

Arts. 4 e 856; Reg. n. 737, art. 21 §§ 1
e 2, e 23 § 2.

COllcordancia.-Cods. Comms. arts :
Ar~. 428; 01'. 491.

Nota.- E' um dos privilegias dos nego
cian tes mat1'iculados : Decr. n. l~ll'1 ,.art. 2.

-Não cabe aggravo dos despachos me·
ramente administrativos, respeitanles ao
processo em que os juizes do commercio
exercem attribuição sem recurso: Decis. de
Agg. do Pres. do Trib. do Comm. da Corte
de3 de Mal'ço~e 1858.-Ch1'on. do Fôro de
1859, n. 17 ....

Nota 433
Reg. n. 737, art. 21 § 2 j Reg. 738, art

18 9.
Nota.-Ainda é Um privilegio de com

merciante matriculado: Decr. n. I59í,
art. 2.

Senão bouverem negociantes matricula·
dos, ou, no caso aflil'mati vo, désse reclI a,
serão Ulesmo os não matriculados que
deverão ser nomeados.

- O regulamento dos defunctos e a~s_en'
tes manda que se observe esta dispOSlçaO:
Decr. n. :1433 de 1859, art. 10. .

- O nomear administl'adores e fiscae;
das heranças nos casos do ar!. 310 do COO

d
'

Comm. é da competencia dos Juizes I
Direito :-Decr. n. 2662 de 1875, art. ln.
3 :Decr. n. 6835 de 1876, art. 1 n. 3. .

- Não compete a arrecadação do .JUII
dos ausentes, do espolio de commefCJanle
nos termos do art. 310 do Cad. comlD,;
Acc. da ReI. da Corte de 17 de Feveréllll
de 1888.-Di1·., vaI. 45, pago 577. .

- Pretores, Juizes da Camara comm
B93
. '

Decr. n. 1030 de 1890 e n. 1334 de I .
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SECÇÃO II

Das sociedades em commandita

165

Art. 311. Quando duas ou mais pessoas, selido ao menos uma
commerciante, se associam para fim commercial, obrigando-se uns como
socios solidariamente responsaveis, e sendo outros simples prestadores
de capitaes, com a condição de não serem obrigados além dos fundos
que forem declarado no contracto, esta a8sociação tem a natureza de
sociedade em commandita. 43'"

Se houver mai de um socio solidariamente responsavel, ou sejam
muitos encarregados da gerencia, ou um s6, a sociedade será ao mesmo
tempo em nome collectivo para estes e em c01nmandita para os socios
prestadores de capitaes. 43&

- E' neces aria para firmar a compe
tencia commercial a não exi ·tencia dos
herdeiro presentes: ÂCc. da ReI. da COrte
n. 6492 de 26 deJunho de 1888.-Di7·.,
vaI. 48, pag. 595.

Nota 434

Art. 805' Reg. n. 738, art. 110.
Coucol'dancia.-Cods. Comms. arts. :

Porto 105, 199; Besp. 122; Mex. 1M;
Roum. 77,78; lta!. 76; AlI. 150; Hall.
19.; Chi!. 470' FI'. 23; Arg. 372; 01'. 4.25;
LeI FI'. de 1867, art. 1; Lei Delg. de 1873,
arls. 2,lB.-Vid. Not. 439.
~ota.- ODecr. n. 1487 de 1851 não per

nlltte di,vidir seu capital em acções, nem
que os l1'1bs. de Comm. admittam ao re
gistro os instrumento dos respectivos con.
tractos contendo essa clausula.-Não se
gUimos a legislação franceza nesta parte.

- Actualmente as sociedades em com
mandila podem dividir em acçõe o capital
Com que entl'am os sacias commanditarios.

- Are pousabilidade solida7'ia cabe aos
gerentes e aos sacias que por seus nomes
pre.nomes ou appelJidosfigurarem na firmá
SOCIal e aos que a ignarem a firma, a não
ser declaradamente por procuração, de
vendo os nomes dos me'mos gerentes ser
lnd teados no acto cun li tlltiVO da socie
dade, não podendo ser dividido em acções
~.caplla~ com que entram oss cios sol'ida
HOS e nno sendo probibido que estes com
s~us recursos individuaes, adquiram ácções
nao sendo :'eda.!io. que se qualifique por
uma denomlllaçaa especial ou pela desi
gnação de seu objecto, mas tendo (i7'ma ou

ra::ão social, de que podem fazer parte os
nomes dos gerentes e dos sacias sohdarios :
Lei n. 3150 de 1882, art. 35; Decr. n. 8821
de 1882, arts. 14-5 e 148.

- E' pel'mitLido ás sociedades em com
mandita l arts. 311 a 314 do Cad. Comm. )
dlyidir em acções o capital com que
entram os socios commanditarios.

Não pode ser dividido em acções o ca
pital com que entram os sacias solidaria
mente responsaveis. Todavia não lhes é
probillido, com os seus recursos indjvi
duaes, adquirirem acções: Dec. n. 434
de 1891. ar!. 215.

- A. sociedade em commandita por ac
ções, salvo e tiplllação em contrario, se
dissolve pela morte de qualquer dos geren
los : Dec. n. 434 cit., art. ~26.

Nota 435

Art. 805; Reg. n, 738, art. 110.-Yid.
Not. 406.

CODcordancia.-Cods. Comms. arts.:
ParI. :100; lie p. 145; lta!. 115 ; Ali. 150 ;

Hall. 33; FI'. 24; Chi!. 489; Arg. 372;
01'. 425; Boum. 89, 90'! Lei. FI'. de 1867,
arts. 55 e sego ; Lei Be g..de 1873, arts. <1
e 7.

- Os gerentes representam a sociedade
em suas relações exteriores.

Os sacias commanditarios em suas re
lações com os gerentes, são representados
pela assembléa geral, e por elta exercem
os seus direitos de deliberação e fiscalísação;
Dec. n. 434, cit., art. 227.
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Art. 312. Na sociedade em commandita não é necessario que
se inscreva no Registro do Commercio o nome do socio commandi·
tario, mas requer-se essencialmente que se declare no mesmo registro
a quantia certa do total dos fundos postos em commandita. 0&36

Art. 313. Na mesma sociedade os socios commanditarios nãosão
obrigados, além dos fundos com que entram ou se obrigam a entrar na
sociedade, nem a repôr, salvo nos casos do art. 828, os lucros que
houverem recebido; mas os socios responsaveis respondem solidaria·
mente, pelas obrigações sociaes, pela mesma f6l')na que os socios das
sociedades collectivas. (art. 316).43'7

Art. 314. Os socios commanditarios não podem pratIcar acto
algum de gestão nem ser empregados nos negocios da sociedade, ainda

Nota 436
Reg. n. 738, art. 58 !'i 5; Decl'. n. 1597,

art. 12 §§ 13 e 14.-Vra. Not. 22. Av. de
J4 de Agosto de 1884.-Not. 411.

Concordancia.-Cods. Comms. arts:
Arg. 373; 01'. 426; Chi!. 475; AI!. 151.
Nota.-A sociedade em commandita é

uma ociedade verdadeiramente commer
cial, está sujeita ás regras de que faz menção
o arl. 302 (Cad. Comm.l,deque é excepção
o art. 312, que sómente se refere ao regis
tro do teor do contracto, dispensando delle
a inscripção do nome do sacio commandi
tario, em razão ou natureza especial desta
sociedade, em que sómente são responsa
veis os sacias ostensivos: Av. n. 31 de
1856.

- E' facultativa a disposição do arl. 14
do Dec. n. 2711 de 1860 e deve entender-se
subordinada á do art. 312do Cad. Comm ..
ob ervando·se a pratica adoptada, quando
o registro dos contractos da sociedade em
commandita fór feito de accurdo com as
disposições do Decr. n. 4394 de 1869: Av.
n. 343 de 1877.-Not. 405 e Av. n. 72 de
1884.

- Em race do art. 71 do Decr. n. 8387 de
1882 s6 é permittido sociedade em com
mandita de pharmaceutico com individuo
não prolissional para' ter botica, sendo o
primeiro sacio solidaria e unico respon
savel; e, pois, não p6de ter lagar o re
gi tro do' contracto de sociedade feito entre
elles, em nome collectivo, por appli.car-se
á bypotbese a doutrina do Av. n. 343 de
1878, na parte relativa aos contractos of
fensivos aos interesses da ordem publica.
-Pelo mesmo fundamento, ocontracto de
sociedade em commandita para estabeleci
mento de botica, 'entre um pharmaceutico
e a mulher de um medico, casada no re
gimenda communMo de bens, eautorisado

por seu marido para commerciar, não dei'!
ser admittido no registro commercial, por
orrender ao espirito da disposição do ar1.49
do cito Decr. que ficaria burlado com I
substituição do marido por sua mulher, I
titulo de commanditaria: Av. n. 1 de 1883
-Not.4.05.

- As JUlltas commerciaes são Jncompe·
ten tes para se ingerirem na apl'eciaçãodas
clausulas dos contractos e das solemni
dades que lhes são proprias: a sim del'e
er admillido a registro um contracto s0

cial com a omissão do nome do socio com·
mandital'io: Av . n. 46 de 1889.

- Não será archivado na Junta Com
mercial contracto de sociedade em com·
mandita sem assignatnra do commandi·
tario; omittindo-se, porém, o seu nome,
quando assim o requeira na publicaç<lo
re pectiva e nas certidões: Dec. n. 596 de
1890, art. 27 § 3. .

- Nas sociedades em commandita por
acções os nomes dos gerentes devem ~r
indicados no acto constilutivodasociedade:
Lei n. 3151, art. 35 § 2; Decre. n.8 I
de 1882, art. 149 ; Dec. n. 4.34 cit., art. ~19,

Nota 437
Cox'cordancia-Cods. Comms.arll.:
ParI. 204; Besp. 148; Mex. 154; ilalll1;

Al!. 153; 165; Hol!. 20; FI'. 26; Cbil. 4~.
Arg. 376; 01'. 427, 428; Lei nelg. de 18'~
arts. 18,21,22; ROUIll. 117.

Nota.-Os socios commanditarios s6 Sol

obrigam pela quota do capital das a~
que subscreverem ou lhes são concedidas:
Vec. n. 434 cit., art. 216. . '

- Os gerentes são illimitada e sohd~na·
mente responsaveis por todas as dlYlda.~
compromissos e obrigações sociaes. Qual'
quer socio, sem ser gerente, r.6de pe!o~~'
tracto contrallir responsabilidade 1t11OOI'
tada e solidaria: Dec. 434. cit., art. 217,
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mesmo que seja como procuradores, nem fazer parte da firma soc~al;

pena de ficarem solidariamente responsaveis como os outros somos;
não se comprehende, porém, nesta prohibição a faculdade de tomar
parte nas deliberações da sociedade, nem o direito de fiscalisar as
suas operações e estado (art. 290). "3~

SECÇÃO II1

Das sociedades em nome collectivo ou com firma

Art. 315. Exi te sociedade em nome collectivo, ou com
firma, quando dllas ou mais pes oas, ainda que algumas não sejam

Nota 438
Concol'dancia.-Cods. Comms. arts.:
Porto 203; Hesp. 148, 158; Mex. 156,

]58; !tal. 118; AlI. 160; FI'. 57, 28' Holl.
20, 21; ehiI. 484, 485, 487 ; Arg. 377, a78;
01'.430, 431; Lei Belg. de 1873, arts.19,
22, 23; Boum. 118.

Nota.-Socio em commandita, solidario
por actos de geslão, fica sujeito a proce o
úe fallencia.

Declarado alguem fallido, como membro
de uma firma social, ou como cOlllmandi
tario solidario por actos de ge tão, póde
uppõr:se com embargos de terceiro á arre
cadaçao de seu ben ,allegando e provando
q.ue não fOl parte de tal fLrma, ou não pra
bcou t!le actos, embora o contrario já e
tenha Julgado em ag!n'avo por elie in ter
posto: Rev. n. 8485 de 3 de Julho de 1874.
-G. JUT . .vol. 4, pago 33. /

- OSOClO commanditario não é obriaado
além do s~u fundo ocial. Attendendo"que
como OCIO tambem commandilario da
firma. liquidante não está obl'igado á di
Yld~s da. firma liquidada, quando a liqui
daçao se faz por mandato sem successão
no activo e passivo da ouG'a firma. Allen.
dendo que nem podia ser executado em
s.eus bens particulares o sacio das duas
11l'l1;las, senão depois de executados os bens
oClaes destes, segunrlo o art. 350 do Cod.

Comm.-Deu-se provimento á appellação:
l\CC. da Rei. da COrte de 12 de Dezembro de
1876.-Espozel, [{eu. de 1876, pago 199.

- OSSOClOS commanditarios, ainda que
responsaveis solidariamente por I?raticarem
rClO~ de gestão, não estão sujeitos á fal
dendCla, nem se lhes pMe attribuir a quall-
a ~ de fallidos. - Importam actos de

gestao-adlllissão de caixeiros-direcção de

negocias durante a molestia de outro sacio
-retirada de dinheiros-intervenção na
escripturação do estabelecimento: Acc. da
ReI. da Côrle de 3 de Setembro de 1878.
Di?'" vaI. 17, pago 315.

- Osacio commandilario, arguido de ter
praticado actos de gestào social, não se
considera incurso na respoQsabilidade so
lidaria do art. 314 do Cad. Comm. por eJIeito
ómente da declaração ofllcial de tal res

pon abilidade no processo da fallencia.
A responsabllidade social do sacio com
manditario, na hypothe e predita, não
pMe er provada e decretada senão por
meio de acção ordinaria, contra elle pro·
po ta pelo credores do fallido.-Antes de
juJgada definitivamente a mencionada ac
ção/ e de ter sido assim condemnado o

OCIO commanditario como solidaria, os
eus bens não podem, a titulo ue medidas

de segurança, ser al'1'ecadados para a mas a
fali ida, nem tão pouco ser objecto de ar,
re to: Acc. da ReI. da COrte de 1 de Juibo
e 20 de Outuhro de 1879.-1111'., '01.20,
pags. 509, 579 e 582.

- As sociedades em commandil,' nor ac,
çõe , embora não lhes seja vedado 'quali
ficarem-se por uma denominaçao especial,
ou pela designação de seu objecto, devem
ter firma ou razão social.

§ 1.0 Da firmas só podem fazer parte os
nomes dos gerentes e dos socios soli
daria.

§ 2.· Ficam illimitada e solidariamente
re ponsaveis os sacias que, por seus nomes,
~renomes, ou appellidos, figurarem na
Iirma social, ou que delta rezarem, assi
glll\ndo·a, salvo se o fizer como procura·
dores e com eXRressa declaração: Dec.
n. 434 cit., art 218.

- Entretanto, si a commandita não fOr
por acções, o texto do art. 314 deve ser
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commerciantes, se unem para commerciar em commum debaixo de uma
firma social. 439

Não podem fazer parte da firma social nomes de pessoas que não
sej am sacias commerciantes .440

Art.. 316. Nas sociedades em nome collectivo, a firma social assi·
gnada por qualquer dos sacias gerentes que no instrumento do contracto
fôr autorizado para usar della, obriga todos os sacias solidariamente
para com terceiros, e a estes para com a sociedade, ainda mesmo que
seja em negocio particular seu ou de terceiro; com excepção sómeute
dos casos em que a firma social fôr empregada em transacções estra·
nhas ao negocio designado no contracto.44~

observado: o sacio commanditario que Nola.- Na IngJatena os paq·tnership
fOr empregado nos negocias da soc.iedade not ?'egisl1'ed têm sacias respünsaveis SOo
-ou procul'ador-,mesmo com declamção lidaria' e indefinidamente, não ol~stan.le
expq'essa, incorrerá na solidariedade social. quaesquer clausulas do contracto; pão

- As sociedades em commanditas por exigem firma sorial,(vrrne' enem lãoJlOUCO
acções são sujeitas ao processo da fallencia, dependem de escl"i~to e das fOl'maltdades
na conformidade do Dec. n. 917 de 24 de de registro ou publIcidade.
Outubro de 1890: Dec, n. 434 cit., art, 231. - A sociedade com firma social não se

- O administrador provisol'io só é re8- póde dizer em conta de participação, ma
ponsavel como mandataria e pela execução em nume collectivo; e os seus socio,
do mandato: Dec. n, 434 cit., art. ,225 l3 4. tendo esta fallido, devem ser declarados

- A fallencia de sociedade em com-o devedores solIdariamenteq'esponsaveiscom
mandita simples ou por acções accaneta a a massa fali ida do~ devedures della: ReI'.
de todos os sacias -gessoal e solidariamente n, 829 de 9 de Julbo de 1873 e Acc. revisor
Tesponsaveis. . do Trib. do Comm. da COrte de 2t de Se-

§ 2.' Os sacias commanditarios, gue nos temlll'o de 1873.- DM'., vo!. 1, pags. 16ge
termos do ar!. 314 do Cad. coarm., se 1473.
tornarem solidarias não incindirão nos O Acc. q'evisor decidia dill"erentemenle.
eITeitos da fallencia, mas responderão in - Not 453.
solidlllm por todas as o1:Jrigações sociaes:
Dec. n. 917 cit, art. 72 § 2.

Wota 439
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 105,153; Resp. 126; Mex. 100; Ital.
76,105; FI'. 20; lioll. 16 j Cbi!. 365: Arg.
301; 01'.453; Rou m, 105; Lei llelga de 1873,
ar I. 16; Ali, 17,85.

- Na Inglaterra, nada impede as socie
dades em nome collectivo e em com·
mandita exercerem sua industria sob uma·
denominação determinada. pelo o1:Jjecto a
que' se destinam- Bing, Soc, Anonymas em
Viq'. HaI. pago 43.

Nota 440
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 1~~,154i Resp. 126; Ital. 76/..105; FI'.
21' Cbl!. 365,366; Arg. 301; 01'. 450; BOllm.
105; Lei llelg. de 1873, art. 15,16; AlI.
17, 85.

Nota 44f
Art. 343; Reg. n. 737. art. 28.- No/s.

456 e 557.
Conco~·dancii.\. -Cods. Com ms. arI5.:

Porto 152,154; Hesp. 127,128; Mex. 105;
ltal. 105; All. 112; Cl1il.370,371,374; ROllm.
451 i FI'. 22; Arg. 302,303; 01'. 451; Boll.
17; Lei Belg. de 1873, art. 17.

Nola.- A socil~dade com contracto re·
gistrado, no qual se estipula qlle a firm~
social não póde ser empregada em Danç.'li,
é responsal'el pa.ra com terceiro de bOalé
p là fiança prestada por um dos socio,
usando da firma social: ReI'. n. 10,639 de
9 de Julho de 1887.- Diq'., vaI. 44 pago 80.

- A sociedade civil. em cujo co~trac!o
se acba esti pulado, que a firma sOCIal 010
pócle ser usada em transacçoes (1ue depeno
dam de ti tulos,não é responsal'el, -para COD!
terceiros de Ma fé, pelo pagamento d~ uma
conta de fornecimento que o seu sacIO ge
rente, usando da firma social, reconlJec;
verdadeira: Acc. da ReI. da aOrte n. 688
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Não havendo no contracto designação de socio ou socios que tenham
faculdade de usar privativamente da firma social, nem algum excluido,
presume-se que todos os socios têm direito igual de fazer uso delIa:·""

Contra osocio que abusar da firma social dá-se acção de perdas e
damnos, tanto da parte dos socios, como de terceiro j e, se com o abuso
concorrer tambem fraude ou dolo, este poderá intentar contra elIe a
acção criminal que no caso couber. 443

SECÇÃO IV

Da sociedade de capital e industria

Art. 317. Diz- e ociedade de capital e de industria aqutlIa que
se contrabe entre pe soas que entram por uma parte com os fundos
nece sarios para uma negociação commercial em geral, ou para alguma
operação mercantil em particular, e por outra parte com a sua industria
s6mente. 444

O socio de industria não pôde, salvo a convenção em contrario,
empregar-se em operação alguma commercial, estranha á sociedade;
penaàeserprivadodosll1cl'osdaql1ella e excluido de ta. 44G

de 13 de Setembro de 1887.-Dir., vo1. 44,
pago 518.- Vid. a Rev. n. 11251 de 8 de
Novembro de 1890-Di1'., vo1. M, pag.174.

Nota 442
Arts. 302 § 3 e 3J3.
Concortlancia._ Cod .Comms. ar[s-:

Porto 152' Ae p. 129' Mex. 105; ltal. 107;
All.l00; Holl. 17: Chil. 381; Arg. 30.2j
Oro 457; Roum. 107.

Nota.-Vld. Acc. da ReI. de Ouro Preto
de 26 de Junho de 1886. - Di1' vol üpago a8. ., . ,

Nota 443
Arts. 333, 343 e 805' Rerr n 737 arts185 e 186. 'o'···

~on.cOl'dancla.-cod. Comms. arts.:
POlt.lol.i He p. 128; !tal. 105,107; Ali.
~~~ h9~bu. 367; Roum. 107; Ârg. 307;

. Nota..- Não ha antinomia entre a ul
[I~na dISposição e a excepção final de le
;lIllgO, a qual prevê o caso de um socio ge
re~te contraclar pal'a seu paTticular mas
~'ttadfirma social, qualquer negocio' per-

I I o no contracto social, a excepção

acaulela o abuso de um gerente empregar
a firma social em transacções estranha ou
vedadas no contracto social. Decis. do Ag~,
do Preso do Trib. do Comm. da Côrte ae
1857. - Rel}. J1UI'., de 1869, pago 224.

Nota 444
Concordancia. -Cods. Comms. arts.:

Arg.3 3; Oro 435.
Nola.- A mulher em sociedade de ca·

pital e industria com seu marido, por este
facto não fica constiluida em obrigação al
guma de fJagar as dividas anteriores do
mesmo, mórmente quando se não prova
que houve simulação e que di so provi.
esse prejuizo a seus credores: Acc. 1'evis07'
do 'l'nb. do Comm. da Bahia de 23 de Maio
de 1864.-J1w., COI1l1lt., pago 104.

Nota 445
Concordancia.-Cods. Comms. art .:

Porto 157, 158; Al'g 384; 01'. 436' Besp .
138; Mex. l\2; Chi!. 406 j Ital. 112, W:! ;
Roum. 112, 113; AlI. 96,97.

Nota.-A sociedade de capital e industria
é uma sociedade i1Teg1bla1', visto a respoll
sabilidade limitada que tem o que concorre
com a ind1tst1'ia sómente.
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Art. 318. A sociedade de capital e industria póde formar·se
debaixo de uma firma social ou existir sem elIa. No primeiro caso,
são-lhe applicaveis todas as disposições estabelecidas na secção a&deste
capitulo.446

Art. 319. O instrumento do contracto da sociedade de capital e
industria. além das enunciações indicadas no art. 302, deve especificar
as obrigações do sacio ou sacias que entrarem na associação com a sua
industria sómente, e a quota de lucros que deve caber-lhes em par·
tilha.

Na falta de declaração no contracto, o sacio de industria tem
direito a uma quota nos lucros, igual á que fôr estipulada a favor do
sacio capitalista de menor entrada.44

':>"

Art. 320. Aobrigação dos sacias capitalistas é solidaria, e estende·
se além do capital com que se obrigarem a entrar na sociedade.448

Art. 321. O sacio de industria nãoresponsabilisa o seu patrimonio
particular para com os credores da sociedade. Se, porém, além da
industria, contribuir para o capital com alguma quota em dinheiro,
bens ou effeitos, ou fôr· gerente da' firma social, ficará constituido socio
Eolidario em toda a responsabilidade. 449

-Apenas os Cods. Arg. e ar. consagram,
como o nosso,uma secção a essa sociedade.

- E' que a sociedade em nome collectivo
a comprebende, ao contrario da em COOlr
mandita, em que o commanditario s6mente
pMe contribuir com dinbeiro ou equi·
valente.

Vid. Bev. n. 11084 de 23 de ovembro de
1889-Dir., 1'01. 58, pago 233.

Nota 446
Concordancia.-Cods.Comms. a1'ls.:

Al'g. 385; 01'. 437.
Nota.-No primeiro caso do nosso artigo

temos a sociedade em nome collectivo,
ainda que com algnm oualgUlls socios de
indus/h'ia; no segundo, um mandatario
verdadeiro, gerente ou caixeiro, de que
dá testemunho o arl. 328.

Nota 447
Arts. 302 n. 4, e 399.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 118: Resp. 140 e 151; Mex. 126;
AlI. 106 e 109; Chi!. 383 e 447; Arg. 387 ;
01'.439.

Nota.-Bem como o nosso codlgo, todos
os da ConcQ1'dancia não preveniram a
hypolhese de ser apenas wm só, sacio ca
pitalista. .

- Sem a exbibição do contracto social
pMe ser intentada acção por um dos socios

da sociedade de capital e industria contra
outros, para baver sua quota de lucros.
Na ausencia do con tracto e de pro,'a con·
traria es a quota é na razão da metade. O
dinheiro que um sacio empresta a outro,
vencendo juros em conta corrente, não é
capital de se socio : Bev. n. 10526 de 2 de
Outubro de 1886.-Dú·., vo1. 41, pag.391l.

Nota 448
(~oncol·dancia.-Cods.Comms .ar[5,;

ParI. 558 j Arg. 386; 01'. 438.

Nota 449
Art. 314.
Concordancia.-Cods. Comms. arts,;

Arg. 388; 01'. 440.
Nota.-O socio de industria da sociedade

Callida não pôde ser relJabiJitado sem e;x.
lJilJir quitação dos credores: Acc. do Trlb,
do Comm. da Côrte de 16 de Maio de 1870,
- Rev. hvr. de 1870, pago 359.

- Esta decisão deslôa do disposto no
art. 321.

- Socio de industria não tem responsa
bilidade pelas dilJerenças encontradas no
balanço que precedeu á extincção dasoc1e•
dade e servia de base a transacções: Ace,
da Bel. da Côrte de 17 de Agosto de 18'16,
- Di?'., vaI. 10, pago 257.

- À faUellcia da sociedade em nome
collectivo do capital e industria acarreta I
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Art. 322. O socio de industria não é obrigado a repôr, por motivo
de perdas supervenientes, o que tiver recebido de lucros sociaes nos di
videndos; salvo provando-se dolo ou fraude da sua parte (art. 828).4&0

A.rt. 323. Os fundos sociaes em nenhum caso podem responder
nem ser executados por dividas ou obrigações particulares do socio de
industria sem capital; mas poderá ser executada aparte dos lucros que
lhe couber na partilha. 4".

Art. 324. Competem, tanto aos socios capitalistas, como aos cre
dores sociaes, contra o socio de industria, todas as acções que a leifa
culta contra ogerente ou mandatario infiel ou negligente culpaveL4""~

SECÇÃO V

Da sociedade em conta de participação

Art. 325. Quando duas ou mais pessoas, sendo ao menos uma
commerciante, se reunem, sem firma social, para lucro commum, em
uma ou mais operações de commercio determinadas, trabalhando um,
alguns ou todos em seu nome individual para o fim socia.l, a associação
toma o nome de sociedade em conta de participação, accidental, momen
tanea ou anonyma : esta sociedade não está sujeita ás formalidades
pl'escriptas para a formação das outras sodedades, e pôde provar-se
paI' todo o genero de provas admittidas nos contractos commerciaes
(art. 122).4"3

de todos os sacias pessoal e solidariamente
responsaveis: Dec. n. 917 de 1890, art. 72.

Nota 450
Co~cordancia.-Cods.Comms. arts.:

!tal. 181; Arg. 389: 01'. 441; Chi!. 155.

Nota 45i
Concordaocia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 390; 01'. '142.

sociedade, promover contra este a medida
do arresto, pondo em deposito. em poder
de terceiro, os bens, valores e effeitos que
constituem o acervo ou massa social,
ainda não liquidada; .ficando por esta
fórma retirado da administração e geren
cia da sociedade o sacio de industria a que
rÔra commettido pelo contracto social o
encargo da gerencia: Acc. da ReI. da
Babia de 2 de Agosto de 1889.-Di1·., 1'01.
51, pag. 199.

Nota 453
Nota 452

C
Art. 300; Reg. n. 738, art. 58 §5.

oncol'daocia.-Cods. Comms.arts.: Coocol'daocia.-Cods. comms.arts.:
Arg.391; 01'.443. Porto 22-1 e 228; Resp. 23ge2!l0; Mex.

NOLa:- Antes de eITectuada a liquidação 268' !tal. 233 a 238; All. 266; FI'. 47 a 50;
da socled.ade d~. capital e ind~l trias com Hall. 57 a 58; Chi!. 518; Arg. 395 a 397;
firma .tSOCl~l. é Ja credor da so '1Cdade, peja 01'. 444 a 447; Lei Belg. de 1873, arts. 3,5;
ImP.ol anCla de sua entrada social, o socio 14 e 108; Roum. 251 e 256.
~~pllaltsta que mostra ter oportunamente' Nota.- A legislação iUgleza não conbece
,:alizado t11.\ entrada, existente em dinheiro esta especie de sociedade: toda a associação

merca~ol'las. . em participação não póde deixar de ser
fa ~m dClrcumstanClas taes, contestado o uma sociedade ordinaria-patne1·ship.•

c ~ .a entra~a . social, assiste ao sacio _ O mandato para compra de um carre·
capItalIsta o dIreIto de, como credor da gamento a risco e perigo àe quem dirige
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Art. 326. Na sociedade em conta de particIpação,o sacio ostensivo é
o unico que se obriga para com terceiro: os outros sacias ficam unica·
mel'lte obrigados para com o mesmo sacio por todos os resultados das
transacções e obrigações sociaes compl'ehendidas nos termos precisos
do contracto."""

Ari:,. 327. Na mesma sociedade o sacio gerente responsabilisa
todos os fundos sociaes, ainda mesmo que seja por obrigações pessoae
~e o terceiro com quem tratou ignorava a exi tencia da sociedade i
salvo o direito dos socios prejudicados contra o sacio gerente."""

.dIt. 328. No caso de quebrar ou fallir osocio gerente, é licito ao
terceiro, com quem houver tratado, saldar todas as contas que com elle
tiver, posto que abertas sejam debaixo de distinctas designttções, com
os fundos pertencentes a quaesquer das mesmas contas: ainda que os
outros socios lJlostrem que esses fundos lhes pertencem, uma vez que
não provem que o dito terceiro tinha conhecimento, antes da quebrai
da existencia da sociedade em conta ele participação. 4titi..

uma carta de ordem e de seu destinatario
constitue uma soc.iedade em conta de
parti ci pação: Rev. de 13 de Maio de 1853.
-~Iafra, Jm·. dos T1'ibs., vol. 2, pago :l-!5.

- Não constitue sociedade em conta de
participação, mas com nome collecti"o o
contracto pelo qual negociantes de praças
dlfJerentes consignam reciprocamente mel"
cadorias, divididos os lucros a titulo de
commissão: Rev. n, ~2J)0 de 9 de Julho de
]873, e Acc. ?'eviso'1' 'do Trib, do Comm.
da Côrte de 22 de Setembro de ]873.- G.
hw" vaI. 1, pags. 2:t8 e 358.

- O Acc. ?'eviso?' não manteve a doutrina
do Sup, Trib.-Not.440.

- Sociedade em conta de participação
depende de prova plena quanto ao COll
sacio, para obrigal-o á entrega da metade
dos lucros, liquidando-se estes no ingresso
da execução: Re\'. n. 8100 de 8 de Novem
bro de 1873.-G. Jwr" vaI. 2, pag.156.

- Sobre-se as associações em conta de
participação assumem o caracter de verda
deira sociedade-um bello trabalho do Dr.
J. Pereira MonteiJ'O.- Di?'., vai. 30, pago
48!.

- Um ajuste para obras de estrada de
ferro por empreitada e de durar;ão com
capital adiantado por emprestimo é socie
dade em conta de participação rnomentanea
e accidental ; disl?ensa a exhibição do in·
strumento da sOCiedade.: Rev. n. 106119 de
13 de Agosto de ]887.-Di?·, vol. 42, pago
347 ; vaI. 44, pag. 349.

-: Na sociedade em conta de partici
pação sómente os sacias o tensivos e ge
rentes poderão ser declarados fallidos:
Dec, n. 917 de 1890, art. 72 § 3.

- Os sacias não ostensivos da sociedade
em conta de participação serão admittidos
ao passi vo pela parte dos fundos com que
contribuiram, se provarem que nào foi
ab oJ'vida pela perdas conforme a quota
de cada um: Dec. n. 917 cit., art. 73 § 8.

Nota 454
Concordancia.-Cods. Comms .arts.:

ParI. 226,229; Resp. 242; ~lex. 269,270;
!tal. 235; AlI. 269; Chi!. 510; Roum.
253; Arg, 398; 01', 448; Lei Belg. de 1873,
urt. 3,108.-Cod. Nap. 186<, 1863; Holl.
1079,1680.

Nota 455
Arl. 316.
(~oncord.ancia.-Cods. Comms.arls.:

Porto 2<6 e 229; Hesp. 212; Mex. 269,
270j ltal. 23'íj Alt. 269j Chil. 510; Roum.
253; Arg. 398; 01'.448; Lei Belg. de 1873,
arts. 3 e 108.

Nota 455 a
Conco1'dancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 229; Hesp. 243; Cllil. 511j Arg. 401;
01'. 451.
Not(~.-Ql~id, ?~O caso de fallecel' o sacIO

geTente ?-Póde Se?' liquidante dos nego:
cios sociaes, e faZe?' a subseql~ente p(j,rtl'
lha,o socio não ostensivo? -Respondi ne
gativamente, sem prejuizo de algu~a dls·
posição testamentaria em contrarIO: T.
de Freitas, Comm., pag.689.
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SECÇÃO VI

Dos direitos e obrigações dos sacias

113

Art. 329. As obrigações dos socios começam da data do contracto
ou da época nelle designada; e acabam depois que, dissolvida a socie
dade, se acham satisfeitas e extinctas todas as responsabilidades so
ciaes. 4<>6

Art. 330. Os ganhos e perdas são communs a todos os socios na
razão proporcional dos geus respectivos quinhõesno fundo social; salvo
se outra cousa fór expres amante estipulada no contracto. 4<;;'"

Art. 331. A maioria dos socios não tem faculdade de entrar em
operações diversas, das convencionadas no contracto, sem o consenti
mento unanime de todos os socios. Nos mais casos todos os negocios
sociaes serão decididos pelo voto ela maioria, computada pela fórma
prescripta no art. 486. 4<;;8

Art. 332. Se o contracto social fôr da natureza daquel1es que
só valem sendo feitos por escriptura publica, nenhum socio pôde res
ponsabilisar a firma social válidamente sem autorização especial elos

--: No caso de fali ir o ocio gerente da
s~Cledade ef!! conta de participação, é Ji.
Cito ao terceiro, com quem bou ver tratado
saldar, todas a~ contas que cam elle ti ver,
p.osto que abertas sejam, debaL'\:o de dis
lmetas de Ignações com os fundos perten
centes a quaesquer das mesmas conta ,
alOda que os ou tros sacias mostreOl que
~es fundos lhes pert ncem, uma véz quc
nao p~ovem que o dito terceiro tiuba
~onbeClmento\ antes da fallencia, de ex
~~l~ a sociedaae: Dec. n. 917 de 1890, art.

õi 7.

Nota 456
Arts, 339 e scgs.
.Concol'daucia. - Cods. Comms.

alt .: Arg. 403; 01'. 46;J-Cod. Nap. 1813·
Beso. 1679; ltal. 1707. '
s Nota.-A respon abitid1de individual do
,aclo pela~ obrigações que contrabio du.
lal!le a e~lslencia da SOCiedade perdura ele.
~olsde dls olvida esta: Rev. n. 9217 de 22
e~lalO de 1878.-D'i?·., vaI. 17, pago 478.

Que~ fez parte de uma firma social
~ef!1 por ISSO exi me- e da respon abLlielade
~IJdana pelas obrigaçãe contrabldas pela
lil~~n~ firm.a em tempo anterior á Sua re-

a. Acc~ da Rei. da Côrte de 8 dI} Abril

ele 1881 e de 28 de Fevereiro de 1882.
Di?'., vaI. 25, pago 467 e vaI. 28, pago 32
NoLs. 4'i6 e 47'1.

Nota 457
Al'ls. 302 e 319-0rd. L. 4, Tit, 49. 4..
Concol'dancia. - Cods. Comms.

art . : Porto 118,119; Arg. 408; 01'. 470;
Uc p. 140, Vil, Mex. 126; Cbil. 382, 3 3
Cad. Nap. 1853, 1855; ltal. 1717; Boll.
1670.

"Nota. - Os accionistas beneficiarias de
uma companhia anonyma. alvo con
venção em dispo içào eslaluaria, sào
equiparado ao accionista de capital; e
como e tes têm igual direito em uma quota
dos juros garantidos pelos poderes publi
cas, geral ou pro\'incial, á companhia, e
por ella percebidos: Rev. n, 9850 de 26 de
Abril ele 1882.-Dú·., vaI. 28, pag. 438.

Nota 458
(:oncordancia.-Corls, Comms. arts.

Port. 151; Arg. 412; 01'. 473; Mcx. 114,
121; Hal. 108 j Chi!. 390; Ro~m. 108.
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ulltros socios, outorgada expre<;samente por escriptura publica
(art. 307). 4<>8 ..

Art. 333. O socio que sem consentImento por escripto dos outros
socios, applicar os fundos ou efi'eitos da sociedade para negocio ou uso
de conta propria ou de terceiro, será obrigado a entrar para a massa
commum com todos os lucros resultantes e se bouver perdas ou damnos,
serão estes por sua conta particular, além do procedimento criminal
que possa ter logar (art. 316). 4<;;0

Art. 334. A nenbllm socio é licito ceder a um terceiro, que não
seja socio, a parte que tiver na sociedade, nem fazer-se substituir na
exercicio das funcções que nella exercer, sem expresso consentimento
de todos os outros socios, ; pena de nullidade do contracto; mas po
derá associaI-o á sua parte, sem que por este facto o associado fique
considerado membro da sociedade. 460

SECÇÃO VII

Da dissolução da sociedaqe

Art. 335. As sociedades reputam-se dissolvidas: 40.

I. Expirando o prazo ajustado da sua duração ;402

. Nota 458 a
Concordancia. - Cods. Comms.

arls.: Arg. 295; Hesp. 119; 1I1ex. 94; ltaI.
96; Chi!. 351 ; Roum. 96.

Nota.-Deve ser an'c!tivada a escriptura
de dissolução, em parte, de uma sociedade
commercial embora contra o dispo to no
art. 332, assignada sómente por um dos
socios e o procurador dos herdeiros de
ontro, sem autorização dos ausentes, pois
que ás juntas commerciaes não cabe entrar
na indagação do direito sobre a natureza
das clausulas do contracto, por envolver
est/) facto discussão con tenciosa: Av. n.
343 de 1878-Not. 405.

Nota 459
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

ltal. 110; Arg. 415; 01'.477; Chil. 4.04;
Hesp. 136; Porto 157; Ali. 96, 97; Roum.
112, !l3-Cod. Nap. 1847; Hol!. 1664.

Nota 460
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 161; Hesp. 147; lI1ex. 120 j Hal. 79,
105; Chil. 404; Arg. 418; Dr. 477; AU.
98, 104; Roum. 80, 105- Cod. Nap. 1861;
Hall. 1678.

Nota.-O art.334 do Cod. n<io é exten
sivo ao socio que faz ces [o de ua ([Hola
social a outro socio. Rev. n. 7698 de II
de Setembro de 1870.-R~v. Jm·. de 187a,
pago 119.

Nota 46i
Vide Nols. 364 eseas. e 4.0~.
Nota.-Regra gerar, applicavel a toda a

sentença ou deci ão: quando a razões de
um pedido qualquer sào invalidadas porou,
tras contrarias ou de recusa; a consequen
cia necessaria é que o pedioo não proc~!
Ora, pedir um dos SOClOS a dissoluçãO)!"
dicial da sociedade com outro, que U:lO
impugna, e antes allega e prova mutuo
consenso entre ambos para tal fim, a~ella
esta razão e accusada aqueHa pelo Jnlt~
não póde elle mais ordenar tal di soluçãO,
seria acceitar o principio e tirarconsequedo
cias di\'ersas. Entretanto, para ser JU 1
cialmente decretada a di solução d~ SO
ciedade commercial, não basta pedll~a e
justif1car desintelliaencia entre o~ ~OcIOS:
é essencial a prova de sua impo slbl!ldatl8,
a) por não preencher o intuito ~ Ii~ SO
cial, como nos casos de perda lDtel.ra do
capItal social, ou deste não ser sumCle~le.
b) por inhabilidade de algum dos .sOCl~;
ou incapacidade moral ou civil, Julga
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II. Por quebra da sociedade ou de qualquer dos sacias; 403

III. Por mutuo consenso de todos os sacias; 4841 •

IV. Pela morte de um dos sacias; alvo convenção em contrarIo a
respeito dos que sobreviverem; 4G"

Nota 462
395 n. 1- Ord. L. 44 § 8- Nol..

por sentença; c) por abus~, prevaricaçã~,
violação ou falta de cumprimentada obl'l'
gações sociaes ou fuga de algum dos sacio .
-Fóra deste meios, não na meio, não ba
sociedade dis.olvida judicialmente, e i ID
pelos modos amigaveis ou naturaes eguin·
les: a) expirando o prazo: b) por quellra
da sociedade ou de qualquer sacio: c) por
mutuo consenso; dI pela morte de um dos
sacias; e) por vontade de um delles,sen do
a sociedade celebrada por tempo indeter
minado: Hev. n. 8850 de 24 de Março de
1876.-G. Jur., vaI. n, pago 483,

-Sello proporcional: Nas dissoluções
de sociedades a quantia que se repartir
pelos sacias, ou a parte que couber a al
gum ou alguns deltes.

No de retirada de um ou mais sacias,
continuando a sociedade com o me 1110
contracto, a importancia que for levan
tada: Dec. n. 1261 de 1893, art. 2 n. 10.
-Vid. Av. n. 12 de 1888.

Art.
391.

Concordancia.- Cads. Comms .art .:
ParI. l:lO; Hesp. 221; Mex. 133, 206;
llal. 189, 190' AIJ. 123; Cbi!. 407; Roum
191; Arg. 422' 01'. 484; Lei Belg. de
1873, art. 7~: Lei FI'. de 1867, arI. 37 _
Cad. Nap. 1865; Hall. 1683' CLli!. 2098.

Kota.- Findo o tempo convencionado
para a duração da sociedade, não se fazendo
contracto expre so de proro!!"ação, ma
havendo uma prorogação de facto, depoi
da guat [aBeceu um dos sacias j a disso.
luçao. em tal caso reputa-se no dia desse
falleclmento, ou no do vencimento do
prazo? Resolvi gue no dia do fallecimento:
T deFreitas, Comm., pago 691.

- Dispositio {acta p7'O certo tempO?'e
nUm illud non extendit1I11': straccba
DCCIS. 27 n. 8.

Nota 463
A!t. 295 n. 2-Not. 395.
Concol·cJancia._Cods. Com ms. arts.:

Porto 120; Resp. ~21 ; Mex. liJ3, i06; Ual.
189 j AI!. 123; Arg. 42J; 01'. 484; Chil.
~g7; ~onm. 191 ; Lei Belg. de 1873, art.
18-6;5 Lel FI'. de 1867, art. 37- Cad. Nap.

j Hall. 1683; Chil. 2100, 2106.

Nota..-Se o fallido fizer parte de alguma
sociedade como sacio solIdaria ou com
manditario em commandita simples, ella
se reputará dissolvida (art. 335 n. 11 do
Cad. Comm.); e em sua liquidação in
tervirão os syndicos e o curador fiscal
com os poderes do art. 353 do Cad.
Comm: Dec. n. 917 cit , art. 19.

Nota 464
Lei n. 3150 de 1882, art. 17 n. 1; Decr.

n. 8821 de 1882, art. 77 n. 1.
Concol·dancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto HO; Hesp. 224.; lex.133, 206; 1~1.
189 ; AI!. 1~3: Arg. 422; 01'. 48,1; C111 I.
407; Roum. 191; Lei Belg. de 1873, art.
72; L i FI'. de 1867, art. 37-Cod. Nap.
1865; Hall. 1683' Chi!. 2107.

Nota.-Não póde um sacio de seu 7notu
pl'o]J1'io, na ausencia de outro, ~issolver
a sociedade, sem que o ausente seja ouvIdo
sobre a dissolução; fazendo-o é tal disso
lução insolita, illegal e contraria aos prin
ci(Jios de direito c?mmercial e não dei~ar
de jultTar-se subSistente a mesma socie
dade até o teD1(Jo em que o sacio ausente
comparece em Juizo para tratar da dis 0
lução e liquidação: Rev. n. !l109 de 28 de
Maio de 1856-Mafra, 111,1'. dos Tribs. vaI.,
1, patT. 279.

- ao póde o juiz soccorrer·se do art.
335 n. 3 do Cad. Comm. que manda con·
iderar dissolvida a sociedade, quando ella

já o e tá-por mutuo accOrdo ál todos os
ocios: Rev. 11. R350 de 24 de l\larço de

18i6-G. hw., vaI. 11, pago 483.

Nota 465
Art. 308; 01'. L. 4, TiL. 4, § 4.
Concordancia.-Cods. Comms. al'ts.:

Port. 123; He p. ~2~; Mex. 133, 206:
lla/. 191; Al!. 123; Roum. 191; Arg. 422;
01'.484.; Lei FI'. de 1867,art. 37; Lei Relg.
ele 1873, art. n-Cod. Nap. 1865; Hall.
16133 j Chil. 2103.

Nota.-Não se dissolve pela morte da
mullJ.er de qualquer dos sacias ainda que
os berdeiros sejam menores. Posto que
e dissolva a sociedade pela morte de qual

quer sacio, os actos praticados antes da
noticia da morte são validos e obrigatol'ios:
Consolo das leis, art. 758 S1. Not. 17.
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V. Por vontade de um dos socios, sendo a sociedade celebrada por
tempo indeterminado. 466

Em todos os casos deve continuar a sociedade, s6mente para se
ultimarem as negociações pendentes; procedendo-se á liquidação das
ultimadas. 46":

Art. 336. As mesmas sociedades podem ser dissolvidas judicial
mente, antes do periodomarcado no contracto, a requerimento de
qualquer dos socios : <ln a

L Mostrando-se queé impossivel a continuação da sociedade por
nãop04er preencher o ~ntuito e fim social, como nos casos de perda
inteira do capital social, ou deste não ser suf:ficiente ; 468

II. Por inhabilidade de alguns dos socios, ou incapacidade moral
ou civil, julgada por sentença; 469

- E'· da com petencia dos pretores a
decretacão da dissoluCào de firma social e
consequente liquidaç,,10 por morte de um
dos sacias, processando o feito até a sen
tença da liquidação exclusive e attendendo
ao valor da causa: Acc. do Trib. Civ. e
Crim. de 24 de Maio de 1893-Di1'., vaI. 63
pago 371.

Nota 466

Ord. L. 4, Tit. 44, § 5.
Concordancia.-Cods. Com ms. arts.:

Porto 120; Arg. 422; ar. 484; Chi!. 407;
AlI. 123; Roum. 191; Hesp. 224;- Cad.
Nap. 1895; Hall. 1683 j Chi!. 2108.

Nota.-O contracto social estahelecendo
prazo certo para a duraçào da sociedade,
póde esta ser dissolvida por vontade de
um dos sacias, se algum dos artigos do
mesmo contracto assim o permitte: Rev.
n. 10112 de 12 de Dezembro de 1883.
Di1"., vaI. 33, pag. 195.

Nota 467

Concordancia.-Cods.Comms. arts.:
Port. 122 ; Arg. 422; 01'. 484; Cllil. 407;
Resp. 227 e seg.; Hall. 3~.- Cad. Civ.
Chil. 2115.

Nota. - Filnit1/J1' q1bi'dem soeietas, sed
'I'lon obligatio soeietatis.- Nots. 396 e
476 a.

- Vide Di?'., vaI. 46, pag. 21.
- Supposto dissolvidas, as sociedades

anonymas se reputam continuar a existir
para os actos e operaçôe& de liquidações :
Dec. n. 434 cit., art. 156.

Nota 467 a
Nota.- Não existindo contracto social.

!l. dissolução ela sociedade s6 p6de ser
pedida por acção ordinaria: Acc. da HeI.
da Côrte de 30 de Novembro de 1885-Dir.,
vo!. 39, [Jag .'154.

- Quando se b'ata de dissolução de 50·
ciedade nas bypotbeses deste artigo, disso
lução dependen te de audiencia da parle con·
traria, da di.scussào e prova do [acl~5
que legitimam a dissolução, a decre~1çan

desta é da competcncia da camal'a pelo
valor da alçada e nã.o do pretor: Aee. do
Tril). Civ. eCrim. deôdeJullhodel891
Jomal do Convln. de 17 de Junbo de 1891.

Nota 468
Ord. L. 4, Tit. 44, § 8; Decr. n.211\

de 1860, art. 35 n. 3.-Vid. Not. 397.
Concordancia.-Cods. Comm .artS.:

Port. 120; Hesp. 218; l'ilex. 131; lia!.
189; Ali. 128; Clli!. 407 j Roum. 188;
Arg. 419; 01'.481- Cad. Nap. 1871; HolI.
Hi81; CIli1. 2100.

Nota.- Mostrando-se que a sociedad!
não p6de preenclJer o sell filD, por msnl·
ficiencia de capital, ou por qualquer 01l17~1
motivo: Dec. ·TI. 43,1 cit., art. 148 § .

Nota 469
Concordancia.-Cods. comms. arls.:

Porto 120; Hesp. 218; Mex. 131 j Ital I ,
Ali. 128; Chi!. 4.ú7; Houm. 188; Arg·
419; 01'. 481-Cod. Nap. 1871; Hall. 1681í
C·hi!. 2106.
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III. Por abuso, prevaricação, violação ou falta de cumprimento
das obrigações sociaes, ou fuga de algum dos socios. ,..,.0

Art. 337. A sociedade formada por escriptura publica ou parti
cular deve ser dissolvida pela mesma fôrma de instrumento por que foi
celebrada, sempre que o distl'acto tiver logar amigavelmente. ,..,..

Art. 338. O di tracto da sociedade, ou seja voluntario ou ju
dicial, deve ser inserto no Registro do Commercio e publicado nos
periodicos do domicilio social, ou no mais proximo que houver, e na
falta destes, por annuncios affixados nos logare publicos; pena de

Nota 470
Ord. L. 4, Til. H, § 8.
Conc01·tlancia.-Cods. Comms .arts.:

Porto 128 j Hesp. :218; Mex. 131; !tal.
103; AU. 123, 128 j Chil. 407; Boum.
138{' Arg. 419'

b
01'. 41:ll.-Cod. Nap. 1871;

llol . 1864.; C iI. 210l.
Questão.-A al/sencia, e pOI' motivo

d~ ,~el'vlç_O p'l~b~ico, lambem da?'á, Ioga?' d
~tssol1tçao Jltdtcial ?- Certamente se ella
:mportar preterição de serviços necessario
,I s~cledades: Troplou", § 991; Bourgeois,
Soclétés, pago 135.-A im, não manfemo
a solução dada na anteriores ediçõe ;
aceentuando, porém, agora, que a ausencia
(m~smo a fuga de cJue faz menção o nosso
~rll.go), póde não autorizar o procedimento
JUdICial, se por venhlra circumstancias
occorrerem que o deixem de juslificar.

OCod; Felippino, not. á Ord. L. 4., voI.
44 § 8dl~-qu~não é applicavel ao direito
commerclal a ClrCUIll tancia a que e refere
a mesma Ord.-como o Dr. AnnihaJ, 11re
occupou-se e ao pé da leUra (la SCI·tpta
est lex; ita lex estO): o caso não com
porta a disLinccào que adoptam.
- .9 D~. Annlhal, Observações a esla

questao, discorda a nos a opinião, pare
c~ndo-1be que as cau a que dão lagar á
dISSOlUÇão Judicial da: sociedades antes
do. prazo estipulado, 30 expressás neste
codlgo Que, deixando de mencionar a au
sencta como ~àusa jn. la de dis oluCão
anteCIpada, nao autoriza esta contra a
vontade dos outro ocio. Podemo e tal'
em ~rro; mas o no so douto cal! /Ta deve
~onsl~era~ que o termos do nos <i art.
1{6 ~ao sao taxativps, r~as exelllplifica
d·~os. p dem ser di olYldos- nào quer
rIzer q~e sómen te. o possam ser por taes
t~~tosd-' nem o legislador podia ser casl/is
I o, evendo ter em vista outra muitas
?potheses que podem occorrer para es e
acto, sendo que o art. 1871 do Cod Nap
r~~~e do dispo~tl?_no nosso art. 336, Sl1[.
[ oa. nos a OPlUlao, deixando ao criterio

12

dos juizes o conhecimento da legitimidade
gravidade de outras cil'cumstancias seme

Ibantes.- Nemo lJotest prClJcise cogi ad
(actlbm.

- Vid. Di?'., vaI. 57, pago 89.

Nota 47i
Arls. 3~9, 343e4J4; Ord. L. 3, Til. 59

pr., e!': 3 e 11.-Not. 3~9.

Queslão.-A disposi9ão deste artigo
deve ser applicada em ngor com 1'elaçào
ris as~ociaçoes em conta de participafão?
ConSiderando que e ta e pecie de SOCIedade
não é sujeita ás fOJ'lm,Jidade prescriptas
para a formação das outras suciedades j
considerando que pMe provar-se por tOdo
genero de prol'a Cod. art. 825, Reg. n. 737,
art. 13 , pouco importa que em sua origem
e tenha ou houvesse can tituido pai' es

criptl1l'a publica ou parhcular: as modifi
cações ou dis olução poderão igualmente
er provadas por testemunhos ou por um

complexo de presumpções geraes, precisas
e cuncordantes.

ODr. Annibal, Observafões a e ta que tão
pensa que a respo la deVia ser aUinnativa,
porq11e o codigo não distingue, e falia das
sociedades em ger>\l: a. im é, porém, para
os ql1lJ nUo procurarem harmonizar a dis
posição de te artigo com a do art. 300; os
que as combinwl'em, pensarão comnosco.
I!: ta sociedades, por sua indole accidentat,
e capam ao principio e-tab lecido no art.
337, repelindo aquelle da cito Ord.

A' Con ol. da,s leis, art. ;,j70, Nota vai até
mai longe da no sa. opinião.-Como esse
contTacto pode-se fazer por escriptura pu
blica ou particular, parece que tambem se
pMe di tratar por qualquer desta duas
fÔl'ma, e pela da e criptura particular;
mbora tenlla. sido feita por e criptura

publica. Mas o art. 337 do codigo dá a
perceber o contrario, que nada tem de
razoavel.

CODIGO CO~U.fERCUL
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subsistir a responsabilidade de todos os socios a respeito de quaesquer
obrigações que algum delles possa contrahil' com terceiro em nome da
sociedade. 41""z

Art. 339. O sacio que se despedir antes de d1ss01 vida a sociedade
ficará responsavel pelas obrigações contrahidas, e perdas havidas até
ao momento da despedida. No caso de haver lucros a esse tempo
existentes, a sociedade tem direito de reter os fundos e interesses
do socio que se despedir ou fôr despedido com causa justificada, até
se liquidarem todas as negociações pendentes que houverem sido
intentadas antes da despedida.41""a

Nota 472
Arts. 329 e 343; Reg. n. 738, art. 58 § 5;

Decr. n. 2711 de 1860, art.36.-Not. 456.
-Lei n. 3150 de 188z, art. 6 n. 4; Decr.
n. 8821 de 188';!, art. 39, Dec. n. 917 de
de 1890, art. 74.

Concordancia.-Cods. Comms. al'ts.:
Port.' 123; Hesp. 226; Mex. 136; ltal. 103;
Holl. 25, 29; Chil. 22, 250; Arg. 429;
01'. 492; FI'. 42; Roum. 96 e 100.

Nota.-A falta de publicação nos periodi
cos do domicilio social importa subsisten
cla da responsabilidade; salvo se provar-se
sciencia da parte, r:aso em que esta suppre
áquella: Rev. n. 6164 de 24 de 1Ilaio de
1862; Acc. f'evisor do Trib. do Comm. do
~laraDhã() de 15 de Dezerr.bro do mesmo
anno.-Jwl'. Corrvrn., pago 109.-Videl\ev.
n. 6281 de 29 de Novembro de 1862.-Jwr.
Corrvrn., pago 113.

-Perdura a reg.ponsabilidade dos actos
do consodo praticados mesmo depois da
dissolução da sociedade, se ella nao teve
vigor na fórma da lei: Acc. do Trib. do
Comm. da Côrtê de 17 de Setembro de 1873.
-G. JWI'., vol. 3, pago 159.

- O regish'o da dissolução da sociedade
é sempre necessario para que cesse a res
ponsabilidade do socio para com terceiros,
podendo a notiCia provada da dissolução
da sociedade dispensar a puhlicaçào da
mesma dissolução: Acc. da ReI. da CÔrle
de 13 de Agosto de 1878.-Di1·., vol. 17,
pag.l06.

- Oregistro do distracto social só é ne
cessario pal'a o efTei lo de exonerar os socios
das responsabilidades pelos actos poste
riores ao distrato, mas não é uma solemni
dade da validade do acto,que fica subsistente
não obstante a falta do mesmo registro:
Acc. da ReI. da Côrte de 3 de Dezembro de
1878. -Dir., vol. 18, pa l1 • 358.

- Está ujeito aos eifeitos do de pacbo
de pronuncia o membro da firma social
que nem recorreu da abertura da fallencia

da mesma firma, nem provou o distrato
social e sua responsabitidade para com os
credores, por assentimento expres o, ou
tacito, destes na "esa,lva, que aUega ler
obtido de oulro ocio contra toda a respon·
sabitid~de futura: Acc. da Rei de Beh\m
de 3 de Oulubro de 1882.-Di1·., vol.3'd,
pago 238.

- Orde)lar o arcbi "amento de um exem·
piar dos contractos das sociedades coJ!l
merciaes e dos estatutos das companhias
011 sociedades anonymas: Dec. n. 596 de
1890, art. 12 § 4.

Nota 473
Ord. L. 4, Til. 44, § 6.
Concordancia. -Cods. Comms. arls.;

Port. -137; Hesp. 219, 235; Mex. 132;
ltal. 187,188; AlI. 127, 13,131; Chi!. 367;
Arg. 420; Roum. 189. .

No'ta. - DissolVida e liquidada uma socle·
dade em que por duvidas entre os SOClo;
se tenha partilhado a massa social, os In~
cros ou rendimentos futmos della slio di·
visiveis, não já na razão do estipulado po
contracto que regula só duran te sua e1l5
tencia (ainda que, por exemplo, apezar.ib
dilJerença das entradas, se haja convencIO
nado que os lucros sejam iguaes) ma.~ como
rendimentos de propriedade commllJ!l,
consignando-se a cada socio na pl'OpO~o
daquella que lhe couber na massa: DOOIS.

de Agg. do Presidente do Trib. do com~·
da Côrle. -Chron. do Fot·o de 1859, n. Ia.
-O annuncio em que o socio de uma s0

ciedade commercial (a quem, segundo o
contracto social, era conferido a faculdade
de retirar-se, quando lhe aprouvesse.
declara que deixa de fazer parte da firlllJ
~ocial, constitue prova real contr~ qo
não militam presumpções de renuncia v~
luntaria da mesma sociedade por pi II
desse soclo: Acc. da Rel. da corte

l
de21de Novembro de 1879.-Dir., 'vo. ,

pago 420.
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Art. 840. Depois da dissolução da sociedade, nenhum socio póde
válidamente pôr a firma social em obrigação alguma, posto que esta
fôsse contrahida antes do periodo da dissolução, ou applicada para
pagamento de dividas sociaes:~"-4

A.rt. 341. Uma letra de cambIO ou de terra, sacada ou acceita
por um socio depois de devidamente publicada a dissolução da sociedade,
não pôde ser accionada contra os outros socios, ainda que o endossado
possa provar que tomou a letra em bôa fé, por falta de noticia; nem
ainda mesmo que prove que a letra foi supplicada, pelo socio sacador
ou acceitante, á liquidação de dividas sociaes, ou qne adiantou o
dinheiro para uso da firma durante a sociedade; salvos os direitos que
ao socio sacador ou acceitantes possam competir contra os outros
socios.4"-õ

Art. 342. Fazendo-se participação aos devedores, depois de
dissolvida a sociedade, de que um socio designado se acha encarregado
de receber as dividas activas da mesma sociedade, o recibo passado
posteriormente por um dos outros socios não desonel'a o devedor.4"-0:.

Art. 343. Se, ao tempo de dissolver-se a sociedade, um sacio
tomar sobre si receber os Cl'editos e pagar as dividas passivas,
dando aos outros socios resalva contra toda a respon abilidade fu
tura, esta resalva não prejudica a terceiros, se antes disso não
convierem expressamente; salvo se fizerem com aquelle alguma nova
ção ~e contracto (art. 438). Todavia, se o socio que passou a resalva
contmuar no giro da negociação que fazia objecto da sociedade
extiocta, debaixo da mesma ou de nova firma, os socios que sahirem
da sociedade ficarão desonerados inteiramente se o credor celebrar,
com o socio que continúa a negociar debaixo da mesma ou de nova
firma, transacções subsequentes, indicativas de que confia no seu
credito. 4"-0 lO

-.0 socio C[ue se despedi r antes de di 
sol~da a sociedade ficará responsavel pelas
o~lgaÇÕes contral1idas e fundos havidos
a o momento da despedida, que será o
da data da respectiva averbação doreaistro
do commercio (arls. 338, 339 do "Cod.
Cpomm.): Dec. n. 917 de 1890, art. 74.,
aragrapllo unico.

Nota 474
AConcordancia. -Cods. Comms. arts.:

rg. 430; Dr. 4.93; Chi!. 367.

Nota 475
Ar~8~r?ro~ancia.-cods. Comms. ar/s.:

, r. 494.

Nota 476
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

A.rg. ~3'2; Dr. 495.
Notu.-Para a reivindicação de um pre·

rlio é competente o cessional'io da firma
social dissolvida: Bev. n. 8445 de 4. de
Março de 1874.--G. Jwr., vo1. 2, pago 461;
Dir., vol. 6, pago 416.

Nota 476 a
Beg. n. 73'1, art. 321
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 433; Dr. 496.
Nota.- Os direitos de terceiro não são

prejudicados pela responsabIlidade assu
mida por um dos socios de receber epagar
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SECÇÃO VIII

Da liqlúdaçáo da sociedade 4"l'0 b

Art. 34'1. Dissolvida uma sociedade mercantil, os socios auto·
rizados para gerir durante a sua existencia, devem operar a sun
liquidação debaixo da mesma firma, additada com ii. clausula-emligui·
dação; salvo havendo estipulação diversa. no contracto, ou querendo
os socios, a aprazimento commum, ou por pluralidade de votos, ~ID

caso de discordia) encarregar a liquidação a algum dos outros sacIo
não gerentes, ou á pessoa de fõra da sociedade. 4"l'''l'

as dividas sociaes, salvo ca o de novação.
Acc. da ReI. da CÔrte de 19 de Outubro de
1876.- G. 11111'., vol. 5, pago 2~0.

- Arresto tem o direito de perlir o ex
socio de uma firma dissolvida, em Jiquida
~ão, o qual continúa.a usard~ firma da so
iedade, para garantia de dlVld:l; da ~al é

reconhecido credor no seu nome lUdlvldual,
:Iesde que aobrigação estabeleceu-se de facto
'ob a razão da dita firma: Acc. da Re\. da
Côrte de 19 de Agosto deI879.-Di?·., vol.
21, pag. 352.

- O recebimento de qua.ntia em pa.ga
mento não constitue uma transacção nos
Lermos finaes do art. 34.3: Acc . da ReI. da
côrte de 8 de Abril de 1881 e 28 de ~'eve
reiro de 1882- DiT., vol. 25, pag, 567; vol.
28 pag.32.

- Ainda mesmo provada a dissolução
da sociedade mercantil pelo socio que e
retira com ?'esalva fOl'DeClda pelo SOClO re
manescente, e ta não o exonera da respoll-
abi lidade sociatr~ara COIl! o credore , que,

expressa, on ta~Jlamente,_ nella n.ão con
vieram. E o SOCIO que a 1m e retira antes
de liquidada a sociedade está sujeito aos
elIeitos da fallencla requerida pelos cre
dores dissidentes: Acc. da ReI. de Belém
de 2 de Outllbl'O de 1882.- Di?'., vol. ao,
pago 350-Not. 472. Vid. Di?'., vol. 44,
pago 271

Nota 476 b
Nota.- Sobre liquidação amigavel, ou

rorçada, das com panllias on sociedadesano
nymas: Lei n. 3150 de 1882, art. 19 e
seg.; Decr. n. 8821 de 1882, art. 81 e se~.j

Oec. n. 434 cit, arts. 148 e 166. Vide Di?'.,
vo!. 48, pago 595.

Nota 477
Art. 332 § 6. - Not. 382.
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

PorI. 130 e seg.; Hesp. 227, 229; Mex. 13i
eg.; Ita!. 197; An. U19; Holl. 32j Arg.43I;

Or. 451; Rounl. ]99 e 200.
Nota.- Quando na liquidaçilo do con·

tracto não se definem as funcções de CAàa
socio, eleve a mesma ficar a cargo de q~elll
fez sacrificios pecuniarios : Rev. n. 866~de
9 de Julho de 1875.- G. J1II1'., vo1. 7, pago
428.

- Socio liquidante de companbia on s0
ciedade anonyma é competente, ou pesSill
legitima para appellar, art. 738 do Reg. n.
737 : Rev. n. 9232 de 4 ele Maio de 18'18,
DiL, vol. 16, pago Hl e Acc. ?·evisor. da ReI.
da Oôrte de 8 de Abril de 1879.-DII·., vaI.
19, pago 308 _

- E ta deci ão do Sup. Trib. nao par!<~
acertada, quando reconhece no liquidat
a le~ilirnidade para appeIlar sob fuo j
mento do art. 738 do Beg. n 737; actua·
mente esta solução nã.o memce com§m~n;
tario ex-vi do disposto nos arts. 88
121 do Decr. n. 88'.!1 de 1882.

- Juiz do civel não é competente p3~
o proces o de reclamaçllO contra a conns!]'
de divida e garantia lle l1ypo_tl1e~, d t
que tat divida filia-se a uma ll~ru.ldação~.
sociedade commercial e no JllIZ~ ~.
mercial reclamou-se contra a i1qUld3Çilp'O
Rev. n. 95~1! de 29 de Janeiro de 1880. Ir'l

vol. 22, pag. 66. 'edadt
- Não tem logar a fal1encia da soc! ~1

em liquidação, se não prova-se ter-~eddadl
cessação de pagamen to antes do peno~ d
liqu idação: Acc. da ReI. da Côrte de .
Abril de 1881. - Dir., vol. 25, pago 66D.
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Art. 345. Os liquidantes são obrigados:
1. A formar inventario e balanço do cabedal social nos quinze

dias immediatos á sua nomeação, pondo-o logo no conhecimento de
todos os socios; pena de poder nomear-se em juizo uma administração
liquidadora á custa dos liquidantes, se rorem socios; e não o
sendo, não terão direito á retribuição alguma pelo trabalho aue. hou
verem feito: 4':18

II. A communicar mensalmente a cada socio o estado da liqui-
dação, debaixo da mesma pena: 4':19 ,

III. Ultimada a liquidação, a proceder immediatamente á divIsão
epartilha dos bens sociaes,se os socios não accordarem que os dividendos
se fação na razão de tantos por cento, á proporção que os ditos bens
se forem liquidando, depois de satisfeitas todas as obrigações da socie
dade. 480

- Não é caso de damno irl'epamvet o
despacho que ordena diJlicrencias para o fim
de saber-se qnal do dou socios de uma
firma social era o gerente da mesma, não se
lraland@ ainda da nOUleaçao de I essoa es
tranba para a liquidação social: Acc. da
n~l. da COrte de 2ô de Ago to de 1881.
Du·., "aI. 27, pago 536.

- No juizo da liquidação de uma ocie
dade commercial que e opéra por falleci
mento de um dos socios,e na qual o con uI
ponuguez r pre en ta berdeiros ansen le.,
não~odem e ses henleil'os pedir para serem
haiJl~ilados.,s~1l1 terem promovido sua habi
Iilaçao no Jll1Z0 do orphão: Acc. da TI I.
da COrte de 3 de Outulll'O de 188,1,- DiL,
vaI. 36, pago 281. .
_- Cabe aggravo e não appellação dadeci
ao que não recebe artigo de eonh'ariedade

para tornar ordinal'io o incidente de lon
vaçã.o elp pe soa que se deve encarregar da
IlqUldaçao de uma ociedado eommereial
d!I'~I'ge~tes ambo o soeios, pois que tal de
el ao nao é de{initiva- &I't. 669 15 du
Reg. n. 737 de 1850: Ace. da ReI. de Porto
Alegre de 19 de Dezembro de 1881 sob n. 260.

- Credor que penIJora os fundos liquido
(lUe seu devedor tem em uma oeiedarle
commercial de que faz parte não fica ub
rogado nos d!reitos desre, pàra que po a
r~qduerer a dJssoluçào e liquidação da so
Cle ade.

Os fundos penborados ão execuUveis
Como qualquer outTa espeeie de bens.
. A.sulJl'ogação só tem lugar depois da ado
Judlcação: Deeis. de Agg. da Rel. da COrte
~~~ gr Ilevereiro de 1888. - Di?'., voi. 46,

- A.s dividas dos sacio solidario em
Uma sociedade. em nome eolleclivo, só
podem ser solvida depois da liquidação

legal da sociedade: Acc. da ReI. de Ouro
Preto de 12 de Junbo de 1888 - Di?'., vol.
51, pag. 87.

- Oliquidante de uma sociedade que ex
i tio de tacto pôde demandar as dividas da
ex lincla sociedade ,em que seja mi ter
exIJibir instrumento de mandato ou do acto
de sua nomeaçã ele liqnidante: Rev. n.
11013 de 21 de Setembro de 1 9 e Acc. ?'c
visO?' da R~I. de Porto-Alegre de 21 de
Fevereiro de 1890-Di?·., vol. 50, pago 352;
vo1. 52, pago 381.

- oPl'e liquidação de sociedades ano
aymas: Dee. n. 434 oit- arts. 157 e sego
- Vicl. Not. 467 a.

Nota 478
Dec. n. 432 cit., art. 159
Conco1·dancia.- Cad. Comms. arts.

Port. 132, 133; Resp. 230; !tal. 200, Chil. il3j
Arg. 4a6; Dr. 499: !lal. 200.

Nota.- Viola. a expres a. e terminante
disposição do art. 345, n. 1, o Accordão que
julga a liquidação social sem ter se proce
eI ido ao inventario e l)alanço: Rev. n.
9687 de 30 de Julho de 1881. -Di?'., vo1.
26, pag. 601.

Nota 479
Dec. n. 8821 cito arts. 93 e 124.
Concordancia. - Cods. Comm.

art .: Porto 139~ Hesp. 230; Âl'g ..436; Dr,
499j CJJiI. 413; ltal. 200 .

Nota 480
Vide Nota. 473.
Concordancia. - Cods. Comms.

art .: Port. 140; He p. 232j Arg. 436; Dr.
439; Chi!. 413j A11. 142; ltal. :108.
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Art. 346. Não bastando o estado da caixa da sociedade para pagar
as dividas exigiveis, é obrigação dos liquidantes pedir a08 socios os
fundos necessarios, nos casos em que elies fôrem obrigados a preso
tal-os. 4S1

Art. 347. Os liquidantes são responsaveis aos socios pelo damno
que á massa resultar da sua negligencia no desempenho de suas fuo·
cções e por qnalquer abuso dos effeitos da sociedade. 4SlB

No caso de omissão ou negligencia culpavel, poderão ser desti·
tuidos pelo Tribunal do Commercio ou pelo juiz de direito do com·
mercio nos logares fór"a da residencia do mesmo tribunal, e não terão
direito á paga alguma do seu trabalho; provando-se abuso ou fraude,
haverá contra elies a acção criminal que competir. 4s3

Art. 348. Acabada a liquidação, e proposta a fôrma da divisão
e partilha, "e approvada uma e outra pelos socios liquidados, cessa
toda e qualquer reclamação da parte destes, entre si reciprocamente e
contra os liquidantes. O socio que não approvar a liquidação ou a
partilha é obrigado a reclamar dentro de dez dias depois desta lhe ser

Nota. - E' nuUa a sentença que con
demna o socio sobrevivente a pagar em di
nbeiro, com juros, aos herdeiros do faUe
cido, o capital demonstrado no balanço,
dependente de liquidação: Rev. n. 10528
de 5 de i\larço de 1887. - Dir., voi. 43,
pag.ll.

Nota 48i

Decr. n. 434 cit., art. 161.
CODcordancia.-Cods. Comms. arts.:

Port. 136; Resp. .218; !tal. 186; ChiI. 405 j
Roum. 188; AlI. 144; Arg. 437; Dr. 500 ;
Lei Belg. de 1873, art. 116.

Nota 482

Decr. n. 88Z1 de 1882, art. 95 ; Dec. 165:
CODcordancia.-Cods. Comms. arts.;

Port, 141, 434 cit., art. 144; Resp. 231 j
Mex. 143 j rtal. 205 ; Chi!. 410; All. 140,
205 j Boum. '203 á 205; Arg. 440 j 01'. 503;
Lei Delg. de 1873. art. 119.

Nota.-Nas liquidações judiciaes por falo
lecimen to de algum dos sacias o juiz
deve evitar a venda em leilão dos bens
sociaes, uesde que disso resulte prejuizo
aos sacias e exercitar o seu pmdente arbi·
trio em ordem a conciliar os interesses
destes: Acc. da ReI. da COrte de 13 de Ju·
nho de 1879. - Dir., vaI. 19, pago 534.

Nota 483

Titulo un., art. 17 ; Reg. n. 737, ar!. 21;
Reg. n. 738, art. 18 § 10; Dec. n. 131
cito art. 191.

Concordancia.-Cods. Comms. am.
Porto 141,144(' Resp. 231; Mex. 14Sil~.
201, 205; Chi. /410; Roum. 203 a 21l.i;
Arg. 440; Dr. 503; Lei Delg. cit., 119.

Nota.-Os tribunaes de commercio con·
tinuam a ser exclusivamente competenl~,
nos lagares de sua residencia, para desti·
tuir os, liquidantes das sociedade~ mer:
cantis dissolvidas, quer essas SOCiedade:
sejam matriculadas,quer não: Ass. n. 6de
6 de Julho de 1857.

- Os conservadores de commercio} DO!
lagares de sua residencia, tambem tem a
mesma attribuição ou competencia: DOO!·
n. 1597, art. 12 § 4. di

- Esta attribuição é actualmente
competencia dos juizes de direito : D~
n. 2662 de 1875, art. 1 1). 4; Decr. n.
de 1876, art. 1, n. 4.

- Na capital Federal aCamara Commel'
~~. .

- Decr. n. 1030 de 1890, art. lOS j DOO!
n. 1334 de 1899, art. 26 n. 1 e 28. til

- Contém damno irreparavel, e
por isso lagar a aggravo, o despaCdbO:
nega a desti tuiçãu do liquidante ede lliociedade: Acc. da ReI. da corteI 2l,
de Dezembro de 1879. - Dir., vo.
pago 101.
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communicada; pena de não poder mais ser admittido a reclamar, e de
se julgar por bôa a mesma liquidação e partilha,484

A reclamação que fôr apresentada em tempo, não se accordando
sobre elIa os interessados., será decidida por arbitros dentro de outros
dez dias uteis; os quaes o juiz de direito do commercio poderá pro
rogar por mais dez dias improrogaveis. 48G

Art, 349. Nenhum socio pôde exigir que se lhe entregue o seu
dividendo emquanto o passivo da sociedade se não achar todo pago
ou se tiver depositado quantia sufficiente para o pagamento; mas
poderá requerer o deposito das quantias que se fôrem apu
rando, <186

Esta dIsposição não comprehende aquelles socios qne tiverem
feito emprestimo á sociedade, os quaes devem ser pagos das quantias
mutuadas pela mesma fôrma que outros quaesquer credores. 487

Nota 484

Art. 444; Decr. n. 434 cit., art. 164.
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Porto 141 ; Hesp. 233 ; Mex. 146; !tal. 208,
tI5,216; ChiJ. 414' Arg. 441 j 01'. 504;
Lei Belg. cit., 121; RouUJ. 210 e 217.

Nqta.- Não convindo ás partes que se
proltra decisão por arhi Lro , Lei n. 1350 de
1866 e Reg. n. 3900 de 1867, a acção deverá
ser ordinaria: Acc. do Trih. do Corom. da
COrle de 21 ae Setembro de 1863.
~ Não se dá acçào criminal entre socios

ou mtere sados em uma casa commercial
sem quo préviamente se proceda ~ liqui~
dação d~ mesma, e e faça certo o de [alque,
e o motivo que o originou: Acc. da ReI.
dacôrle de 5 de Setembro de 1876.- Dir.,
vol. ll, pago 730.
.- Das decisões sobre duvidas que se sus
c~lam no processo das liquidações das so
Ciedades co~merciáes não se dá appeIlação,
s~menle cabida das sentenças que julgam
a ~al a partilha: Acc. da ReI. da COrte de
6 e Dezembro de 1881 - D..•· vol 27pago 134. • ..., • ,

-. Quando sobre o modo de liquidação e
parLIlha de um.a .sociedade, promovida em
processo adrnll11strativo, verifica-se des
accordo entre as [lartes manda-se que se
[a"a a I' 'd - ,

y IqUI açao pOI' acção ordinaria:t:ti da R~l do Recife de 18 de Maio de
. - Dtr., vo1. 40, paa. 4(>8.

dada OsaCio que para liquidação da. socie
, , annue em que lhe sejam dados em
~~alUento letr~ , de acceites de terceiros,
co quaes, por JS o lhe sào debitados em

nlã corrente, torna-se proprietario das

letras; e só aos acceitantes, e nunca ao
liquidante póde pedir o pagamento dellas.
Ojulgamenloem contrario importaviolação
doart.:N8do Cod. Comm.: Rev. n. 10661 de
6 de Julbo de 1887 e AClj. l'evisol' da Rei.
da COrte de 1::1 de Dezemhro de I 887.-Dil'.,
vol. 44, pago 336; vo1. 45, pago 407.

- Vide Dil'., VOI. 57, pago 476.

Nota 485

Reg. n. 737, art. 411 ~ 2.
Concordancia.-Cuds. Comms. arts.:

Porto 141; Re p. 233 . Mex. 146; Hal. 208,
215,216; Clli!. 414 i AlI. 142; Arg. 441 j ar.
50!; Lei Delg. Cit., 121; Roum. 210 e
217.

Nota.-O JUIZO arbitral é sempre volnn
tario :-Not, 325.

Nota 486

Dec. n. 43.1 cit., art. 162.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 137 ; Hes p. 235; Mex. 144; Ital. 201;
Arg. 442; 01'. 505; Lei Dalg. cit., 118;
Roum. 203.

Nota 487

Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
PorL 137; Re p. 235; Mex. 14.4 j ltal. 201;
Arg. 442; 01'. 505; Rouro. 203.

- Vide Di1'., vol. 57, pago 604.
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Art. 350. Of; bens particulares dos socios não podem ser ex
ecutados por dividas da sociedade, senão depois de executados todos
os bens sociaes. 488

Art. 351. Os liquidantes não podem transigir nem assignar
compromissos sobre interesses sociaes sem autorização especial dos
socios, dada por escripto; pena de nnllidade. 489

Art. 352. Depois da liquidação e partilha definitiva, os livros
de escripturação .e os respectivos documeutos sociaes serão deposi·
tados em casa de um dos socios que á pluralidade de votos se
escolher. 490

Nota 488
Arts. 192, 309, 310 e 811 ; Reg. n. 737,

arts. 497 e n3I § 1.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 153 j Resp. 2~7; Mex. 151; !la!. 206;
Arg. ~4.3; ar. 506; Lei llelg. cit., 122;
Roum. 106 e 208 - Cod. Nap. 1165 e seg.;
HolI. 1376.

Nota.-Quem sujeita. os proprios bens
particulares para dar á concordata a ga
rantia de realizavel, não póde invocar o
favor do art. 350 do Cod. Comm. nem do
art. 531 Reg. n. 737 que se não aju tam á
natureza do contracto e á validade da hy
potheca, regulando apenas para o caso o
que está estabelecido no § 9 do art. '.1 da
Lei 1237 de 1861: Rev. n. 9651 de 23 de
Outubro de 1880. - G. J1IIr., voI. ~9, pag.
495 ; Di1·., voI. 24, pago 233. -Not. 437.

Nota 489
Dec. n. 434 cit., arts. 160, 193.
Concordancia.-Cods. Cornms. arls.

Porto 134 j Hesp. 231; M:ex. 142; !tal. 205:
Chil. 411 ; AlI. 137, 138 ; Arg. 444 j 01'. 507·
Roum. i05. - Cod. Nap. 1988. '

Nota. - Os syndicos nas companhia,
ou sociedades anonymas, para transigircm
sobre as diVidas e negocios da liquidação é
necessal'io que tenbam poderes expres os,
concedidos pelos credores. Decr. n. 8821
de 1882. al't.123, Dec. n. 474 cito art. 193.

Vid. art. 160 sobre liquidantes na liqui
dação amigave!.

Nota 490
Art. 1O§3.
Concordancia. - Cods. Comms

arts.: Port. 143; Mex. 149; Ital. 209
Holl. 35; Arg. 446; 01'. 509; Roum. 2U.

Nota.- ACCÓRDÃO EM RELA CÃO, ETC. 
Depois do sorteio legal de juizes adjuntos,

expo ição do Jeilo e di cuss:io - dão pro
villJento ao aggl'avo inlerpo to da deCl .
de Os. 44, uslenlada á /1s. 57 que denegou
a exl1ibição da e cri pluração mercanlil dI
extincta ?'a::ão social «CI1. Reuler &C."
-sob fundamento de. em virL11de da di,
solução de fi., "eri Iicar-se o aggravan~
não ser mais sacio do aggravado e im u
c'reclor, desl'ade verificando-se não ler,de
modo algum, o aggravanle, art. 18 du
Cod. Comm., coml1111l1hão, arlmini lração,
sociedade ou geslão mercantil na ca a~lD'
IIJercial, cuja exhibição judicial dos lIVrO
requer.

Porquan to é certo que a disposição du
ci t. art. 18. l' prud uzida no al'l. a:il do
Hea. n. 737 de 1850, não pMe er IOI'~
cada paTa. deixar- e de l'ec nbecer odi
reito do aggravante á exbil~iç;io inlenlIDll
pelo facto da exlincção da suciedade CIlIIt
o aagl'avante e o aggravatlo, opera~a em
30 8e Abril de 1883, em con equenCla di
principio -:- socielatis enect~ dll~'al, tI;
tincla soctetate clonec pertmentlu Sl~
exacta (stracclJal, ou como di e o p'reil
dente Favre.- Finitlw qniclem SOClt!lJI,
secl non obligatio societalis, pois qu'
não e póde contestar que, me mo cxhn·
ela uma sociedade, difTcl'cntes relaçOr )6
ridicas se manlenham int~ressando!
agindo de fórma a estabeleccr um prulon·
aamento de direitos e obrigações 1'8 peelr
vas ; e ainda lndul~itavelmenle J'eco~~;
cendo e anccionando este facto· e "edr;
o art. 352 do ciL Cod. dispõe-I! ~pol:
da liquidação e partilha deJiniLiva~ os hvr
de escri pturação e os respecll vos o
cumentos sociaes serão depositadOIS/~
casa de U1l1 dos socios que a plura I a
de votos se escolher», oque se deve entendff
de accõl'do com o al't. 10 § 3° do mes lD.o
Cod. e seriam estas disposições salularei,
res"uardoras de dir itos de todo Wl
prestimo se porventura 'o deposito r~t
j'ido não 'tivesse como foi, sido o~den ~
por lei, para o depositariO ser obl'lgado
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A.rt. 353. Nas liqtúdações de sociedades commerciaes em que
houver menores interessados, procederá á liquidação e partilha com
seus tutores e com um cnrador especial que para este fim lhes será
nomeado pelo juiz dos orphãos ; e todos os actos que com os ditos tutor
e curador se praticarem serão válidos e irrevogaveis, sem que contra
elies em tempo algum se possa allegar beneficio de restituição; ficauda
unicamente direito salvo aos menores para haverem de seus tutores e
curadores os damnos que de sna negligencia culpavel, dólo ou fraude,
lhes resultarem. 4'U

suaexhibição oucoOlmunicação, quando os
demais ocios o exigissem para resol \'e
rem duvidas futura - Ferreira Borges,
Soc., § 178; Forja de Sampaio ao art. 747
do Cad. Comlll. Porto ; Parde u, vol. 1,
n. 1083; Bourgeois Soe., pa17 . 160, ohre·
levando notar ser e ta a legis1ação estran
geira a comparar.

Nem em 1J0ntrario de ta doutrina pódo
prevalecer a di po ição alJegada, dos
arts: 3i8 e 444, 2° memb. do cito Cad.,
mtetramente inaplicavcl á acção vertente
de exbibição, que absolutamente não é,
Ilem .p6de er, por f6rma alguma- a ?'ec!a
maçao-, a que se referem, o im a pre
pamtoria da acção competente, a1't. 351
do Reg. n. 737 de 1850, a rescüo1' ia. ci t.
Reg., art. 681 4', da Iirruidação e parti-

, Ihaami~avel., a que pretenderam as parto,
como dito fica, endo que o art. 3ó2 cito
c~mbinado com o art. la 3° se pl'e ta
num. no caso de intelligenc.ia contraria a
,"evltavel .antagonismo com as disposi
ções Sltpl'a mvocadas, quando é corrente
que toda a ~onLJ'adicçao e incompatilJili
da~e na tet nao é cousa admú,sivet. 
1.:1 de 6 de Ago to de 1770 U; Lei do
lJ de Dezembro de 1774.

AssIm o jUlgam e mandam que o juiz
aqlW relorme o de pa ho com que A17l7l'a
I'OU oAggrav.ante_e couceda-Ibe aexhiblção
com a commIllaçao requerida, pagando as
cUstas o Aggra\'ado.

Porto-Alegre, <14 de Fevereiro de 1885.
-S.olL::a. Martins, prosidente.- H'on o
GUl1nwl'aes._ Sampaio vencido por en·
(ender que achando-se' liquidadá a ocie.
dade de .(fUe s~ trata extincla e parti lhados
~s b~veles SOClaes em vu"tude da e criptura
e distrato de fi. em que _se declara que

de sua data em diante nao seria admis
Ivel reclama.cão itlguma, entre o oeio ,

n.e~!lurn d':l·~lto üu!l::t b AggraY3.nte de exi
~II ~ exlllblçao dos livros e mais escriptu
da~o da ~ocledade extincta, i to que não
~vla mais figurar como ocio e Silll como

Rledor do Aggravante pelas letras de fis. a
s., ecomo tal de nenhum modo podiam

apro\'eilar ao Aggravante os arts. 18 do
Cad. Comm. e 357 do Regulamento Com·
mercial n. 737, como bem entendeu o JuiZ
a quo no de pacho a~gravado.

Nem ob ta o dI pO;LQ no art. 352 do
Cad. Com m. em que se funda o accórdão,
pois que e a disposição deve ser enten·
dida ae accôrdo com os art . 358 - 44.4,
ultima parte, art. 10 3° do Cad. Comm.,
que não autori am de modo algum a dou
t!'ina do accórdão, vi to que a conserva·
ção dos livros de escripturação e do do·
cumento sociaes só é obrigatoria em
quanto não pre creverem as acçõe que
lhe pos am ser relativas, e a prescripção
na b 'pothese ujeita já se havia operado
por força das citadas dispo ições, como
do auto se evidencia.-01·tando.

-Quando o art. 352 do Cad. Comm.
manda depo itar em poder de um do
'ocio , depois da liquidação e partilha de
fiuitiva, o livros da escriptnracão e o
respectIvos documentos sociae , tem por
fim pol·o ao alcance e dispo ição de quem
1felles tenha neces idade de vorilicar di·
reito que lhe compilam ou obrigações
que lhe incumbam: Decis. d'Agg. da ReI.
da Côrte n. 6317 de 27 de Março de 1888.
-Di?' , 1'01. 46, pago 376.

- Natureza do pl'oresso da liquidac<10.
Despacho que manda rateiar pelos credo
res o liquido da mas a é ca o d'appellação
e não de aggravos: Decis. d'Aggr. n. 6il1lJ
da ReI. da Côrte de 13 de Abril de 1888
Di?'., vaI. 47, pago 251.

Nota 491

Art. 911; Reg. n. 737, arls. 594. § 1, e
679.

Dec. n. 917 de 1890, arts. 19 e 153.
Concordancia. - Cods. Comms.

arts. Resp. 13.1; FI'. 63; Arg. 445; 01'.
508.

Nota- ão compete ao juizo de ausentes
a al'1'ecadação de 1lens de um membro de
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TITULO XVI

Das leb'as, notas pl'omissorias e creditos mercantis

CAPITULO I

Das letras de camúio 49. Q

SECÇÃO

Da f6rma das letras de cambio e seus vencimentos

Art. 354. A letra de cambio deve ser datada e de
clarar: 49

"

r. O logar em que fôr sacada: 4

uma sociedade commercial fallecido ab
inlestato. Feita a liquidação no Juizo
commercial e provada a exi tencia da so
ciedade, compete áquelle juizo sómente

- arrecadar a quota liquida pertencente ao
ocio que morreu sem testamento e sem

deixar herdeiros no logar: Acc. da ReI.
da Côrte de 8 de Outubro de 1869.- Rev.
J1VI'. de 1869, pago 399.

- E' competente o juiz do commercio,
etc.• para liquidar uma companhia dis
solvida por fallecimento de qualquer socio,
embora existam menores estrangeiros:
Acc. da ReI. da COrte de 4 de Maio de 1875.
-Di1·., vol. 7, pago 569.

- Deve-seproceder no juizo do inventa-
rio á partilba s6mente dos bens particula
res do casal com exclusão dos da casa
commercial ques6 deverão ser sobre parti
lhados depois de sua respectiva liquida.
ção com um curador ad insta?· do dis
postonoart. 353 r10 Cod. do Comm., attento
o proloquio Juridico- onde ba a mesma
razão deve haver a mesma disposição: Acc.
da Rel. de Porto-Alegre de 18 de Setembro
de 1883, n. 7~6-Not. 635.

- Este artigo refere-se ao caso de li·
quidação de sociedade commercial em !J.ue
houverem menores interessados : DCls.
de Agg. da ReI. da COrte n. 6192 de 26 de
Junho de 1888.-Di?·., vol. 48, pago 595.

Questão.- O Juiz:o de orphãos é
competente para ante elle se p?'oceder a
liquidação de sociedade com'1llercial?
Pela negativa decidio a Rev. n. 6170 de 'i

de J unho de 1862 e Acc. 1'evisor do Trib.
do Comm. do 1I1aran.hão de 18 de Dezem·
bro do me mo anno. - Jw·. Comm.,
pags. 163 a 169.

Nota 491 a
A citação da legislação belga neste titulo

XVI refere-se a lei de 2 de Maio de 1870 j e
da legislação allemã a da lei de 25 de

ovembro de 1848, lei geral sobre cambio.

Nota 492
Arts. 425, 426 e 427 j Reg. n. 737, arl.

20 § 4; Av. n. 253 de 1863- Nots, 206e
348.

Concordancia.-Cods. Comms.arts.:
A.l'g. 599; Resp. 444; lIlex. 651; !la!. 251;
Porto 282; Belg. 1; Holl. 100; Cbil. 633;
Oro 789j Roum. 270; Fr. 110; Ali. 4..

- A 10110vação é sobre letras de cambiO
(cambiale-Iettera di cambio ou vaglia cam·
biaria) é radical pelo Cod. !tal. Não ficou
fiel ao Cod. FI'. que suppõe um valor
remeltido de praça á praça, operação que
os antigos cambistas qualificavam de ca~'
bio vl'ajecticio em opposição ao cambiO
manual ou real, dando a consequeoCla
que a letra de cambio deve eXpl'lmlf o
fornecimento do valor, COlldição da sua
existencia e um dos elementos do ~~~
tracto; e donde resulta, ainda, a obrIgaI"'"
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para o sacador, de fazer uma provislio em
mão do sacador para que este possa ser
constrangido a pagar ao portador a somma
representativa do valor fornecido pelo
vendedor.

Com o tempo, uma outra concepção da
letra de cambIo substituio áquella daanLiga
escola commel'cial. No novo systema, a
letra não snppõe um contracto anterior,
de que ella era o ti tulo ou instrumento:
é uma obrigação ordinaria de pagar ou
lazer pagar uma obrigação á ordem que
em vez de ser pagavel pelo subscriptor, é
por nma terceira pessoa: é um Simples
papel de credilo.

E' o que está a prevalecer nas nações
mais commerciaes do mundo, como a
Inglaterra, Allemanba, Belgica, Estados
Unidos, etc.

Uma secção especial foi consagrada a
eventualidade da perda da letra de cambio.

- Aordem em 1'endas, instituição da
antiga legislação das Duas-Sicílias, é uma
cambiale pagavel em rendas, in titu.ição
nUI sobre tudo nos paizes agricolas.

- Tambem se occupa o Cod. do cheque.
Vld. cil. Cod. arts. 251 á 339; 339 á 4!U e
lntroducção por Mr. Eduardo Turrel.

- Tambem se occupa o Cod. da letra
de cambio subscripta por pessoas inca·
pazes ou com as ignaturas falsas e bem
assim da perda dos mesmos titulos: arts.
327 li 338.

- Na Inglaterra as letras de cambio, bill
a( exohange, de menor valor de 20 schill.
(25 Ir.), são nullas: quando são para o
territorio europeu se chamam in land bill;
quando para o exterior (o1'eign bill:
precisam dos mesmos reqUisitos.
, -Na Allemanha, art. 7, a liquidação de

11M'os in, erida em uma letra de cambio
reputa·se não escripta.

Nota.- As letras de cambio conside
ram-se escripturas publicas: Lei de 20 ele
Junbo de 1774, § 41; Alv. de 15 de Maio
del776, ~ li Alv. de 16 de Janeiro de 1793.

-. As Tetms de cambio são o principio
maIS fecundo da riqueza e prosperidade
nnlvers~l...E são protegidas em todas as
nações clVlhsadas: Res. de 23 de Maio de
1801.
.- .As questões relativas a letras de cam·

blo pertencem á jurisdicção commercial
em razão s6mente do acto: Reg. n. 737
art. 19 § 4. '.

R-Compete·lhes a assignação de dez dias:
eg, n. 737, art. 247§ 3.
~ Em questão sobre letra de cambio,

pedld~ que não pMe ser feito pela acção
espeCial de assignação de dez dias. Pedido
aue póde ser objecto de semelhante acção,
caMo para a execução a liquidação do

exacto valor do pedido: Aoo. do Rei. da
Bahia de 26 de Julho de 1885-Di1"., vol.
61, pago 170.

- São sujeitas, quer as sacadas no im
perio, quer em paiz estrangeiro, ao se110
proporcional na razão da segninte

TABJ:LLA
Valor Bello

Ião excedendo de 200$.. 220 réis.
De mais de 200$ até 400$.. 440 J)

)) de 400$ até 600~.. 660»
I) de 600S até 800:1\.. 880 D
» de 800$ até 1:000$. . l$lOO ))

e assim por diante, cobrando-se mais 1$
por conto ou fracção de conto de réis :
Decr. n.126 4de1f:l93 j Tab. A§ n. 1 j 2 e 23.

- Os bilhetes de alfandega gozam de
todos os'privilegios concedidos pelo !Iv.
de 13 de Novembro de 1756 § 22, e Til. 16,
p. 1 do Cod. do Comm. no que lhes fôr
applicavel: Decr. n. 2645 de 1tl60, arl. 587.

- Os bilhetes e outros titulos de credito
emittidos pelo thesouro federal e demais
repartições de fa'lenda da União, excepto
as letras sacadas a lavor de particulares,
ainda que o sejam para movimentos de
fundos entre repartições publicas, são isen
tos do sello proporcional: Decr. cil. n.
1261 cit., art. 10 n. 2.-Vid. Not. 615.

- Dos titulos de contracto em virtude
do qual se passarem letras na mesma data
delle. e que não constituem por si s6
obrigação nova, cobrar-se-ha o selto da
dillerença entre o valor do contracto e o
das letras devidamente selladas: Decr. n.
1264 ciL, art. 2 n. 8.

- Das letras passadas por differentes
vias, s6 uma destas ficará obrigada a sello,
sendo:

A. que se apresentar ao sacado, ou ao
escrivão do protesto por não acceita, quando
não (/'lr sacada á vista

A que hou.ver de ser acceita, protestada
ou exequível no BraziJ, passada em outro
logar.

A primeira via das que fOrem ~acadas á
vista, ou sobre paiz estrangeiro: Decr. n.
1264 cit., art. 4.

- Os papeis serão sei lados, collocando-se
a estampilha e inutilisando-a com data e
assignatura, escriptas parte no papel e parte
no sello.

E' competente para inutilisar o sello :
Nas letras de 'cambio e da terra, o accei

tante; nas que (Orem sacadas á vista, oú
sobre paiz estrangeiro, o sacador j

Nas que protestarem por falta de acceite,
o eecrivão do protesto. Decr. n. 1264 cit.,
art. 17 § I, ns. 1 e 2.

- São letras de cambio a que se sacam
de uma para outra provincia do imperio,
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II. A somma que deve pagar-se, e em que especie de
moeda:"'!»'"

e como taes se deve pagar o sello respe
ctivo: Avs. ns. 380 e 344de 1861 e n. 235
de 1863.

- Desde a ]O edição, sempre fizemo
notar que a assignatwl'a do sacador é in·
dispensavel em uina letra de cambio, assim
se tem decidido.

-S6 nas letras de cambio ou da terra
é indispensavel a firma do sacador (arts.
354 § i e 6 e 36~ e sego e art. 425), nas
acceltas e pagavels na mesma praça, como
meras notas promissorias, não é preciso
saque, e são pagaveis ao dono ou portador
dellas, porque se consideram tilulos ou
obrigações ao portador, nas quae a sim·
pies entrega importa tradição: Deci . de
Agg. do Preso do Trib. do Comm. da Côrte
ReI. do nlinisl. da Just. de 1858.- Rev.
JWI'. de 1869, pago 229.
'- Nem como letras da terra podem ellas

produzir ohri~aç,ão contra o acceilante, e
hoje seus heroeiro , por lhes fallar a indis
pensavel (Lssignatwl'a do sacador por argu
mento deduzido do art. 362 do Cad. Comm.
Rev. n. 6078 de 10 de Agosto de 1861 e
Acc, 7'elJiso7' do Trib. do Comm. do Mara
nIlão de 5 de Junho de 18132.-JIL7·. C01nm.,
pags. 155 e 156.

- A letra passada e acceila na mesma
provincia deixa de ser da terra desde que
falta a assignatlM'U do sacador. Deve. pois,
ser accionada np fôro comDlU01: Decis de
Agg. do Pre . do Trib. do Comm. de 6 de
MaIO e 13 de Outu])ro de 1865.-Rev.11M'.
de 1865, pags. 249 e 251. :

- Letra da terra deve ser assignada pelo
sacador e a nuta promissoria por com
merciante para que sejam ajuizada no furo
commercial: Dec. do Agg. do Preso do
Trib. do Comm. da Côrte de 13 de Maio
de 1872.-G. 11M'., vo1. 1, pago 198.

- Escripto passado com todos os requi
si tos da letl'a de terra, menos o da ussi
gnat7L7'u do portador, ainda que o acceite
seja /lrmado por commerciaute, s6 póde
ser ajuizado no fôro civil: Acc. da ReI. da
CÔrte de 14 de Novembro de 1873.- l'H7·.,
vaI. 2, pag. 171.

- Letra da terra sem assignat/M'o, é ti·
tulo civil: Acc. da Bel. da CÔrte de 16 de
Dezembro de 1873.-Di7·., vaI. 3, pago 44.

- As letras da terra quanto ás enuncia·
ções de pessoa procisam, como as de cam
bio, de sacado7', sacado e portador, soh
pena de não serem afôradas no commor
cial: Acc. da ReI. de Porto·AJegre de 7 de
Dezembro de 1874.-Di7'., vaI. li, pago 116
-Vid. vaI. 8; pago 304 e vaI. 13, pag 563.

- Letra de cambio ou da terra carece de
assigllatwl'a do sacador: Acc. da ReI. de
S. Paulo de 1875.-Dt7'., voI. 91 pago 5~7.

- Nas letras da lerra, sati tOltas as de·
mais cundições do art. 354, podem haver
só duas lLrmas-a do sacador, que é ao
mesmo lempo portador, e a do acceilante
deledol': Acc. da ReI. da Côrte de4 de
Dezembro de 1877.-Di7'-, vaI. 15, pag.396.

- Letra da lena nào é aquella que lhe
faUa a assignatura do sacador: Acc. da
r. I. da Côrte de <15 de Fevereiro do 1881
Di7·.. vaI. 25, pag. 97.

-E' letra de cambio o titulo que, expres·
sando um saque emanado de uma perfeita
tran acção cambial, apresenta no eu con
tracto o conjunt,) dos requisito eYigido
no art. 351do Cad. Comm. muito embora
não tanlla elle a fórma commum da lelra
lIe cam bio: Acc da Rei. da Ballia de 26 de
JuJho do 1885.-DIÍI'., vaI. 5l, pago 170.

Vid. Di7'-, vaI. 62, pago 5.

Nota 493
Reg. n. 737 art. 60 e 62.
Concordancia.-Cods.Comm .ar15.:

Arg. 599; lIe p. 444.; Mox. 651; Hal. 251;
Port. 282; Belg. 1 . Hall. 100; Chil. 633;
Dr. 789; Ronm. 270; FI'. 110; AlI. 4.

Nota.-A jurisdicção commercial ares·
peito das letras de cambio resulta ómenle
dos actos: Decis. de A~g. do Presidenledo
Tril . do Comm. da Corte ele 22 de Março
de 1858.- -CMon. do Foro de 1859, D. 19.

- A designaç,llo ou numeração do logqr
do saque é que completa a elata (n. 4), soli
pena do disposto no final do nosso artigo
no caso de sua omis ão. que acarretaria a
impossibilidade de constatar-se a ~pacdl'
dade juridica do sacador por OCcaSIUO o
saque, etc.

Nota 494
Art. 132.
Concordancia.-Cods. Comm .arls.:

Al'g. 55!); Hesp. 444 ; Mex. 651; 1m!. 251;
Porto \178: Belg. 1; Hall. 100; CIJil. 100 i
01'. 789; Bonm ..270 i. FI'. no; Ali. 4. 1

- Os Cods. Fr., 11011., Port .. \Vu)' ..
FIUllg., Prns. e llelg. não exigem que se
mencione a especie de moeda.

Nota.-Letra da terra não se diz VIGiada
pela falta de especialisação da moeda f~
que se tem de fazer o pagamento, art, •
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do Cod. Comm.: Decis. de Agg. do Pre .
do Trib. do Comm. da Côrle de 3 de
Fevereiro de 187~. - G. In1·., vol. 1,
pago 212.

- A falta de enunciação da especie de
moeda em que a somma deve ser paga,
ubenlende-se pela obrigação de pagar em

moeda, peso ou medida,' seglllldo o u o
nos respectivos contractos: Acc. da ReI.
da COrte de 23 de Murço de 1874., - Di1' .,
voI. 4, pago 31.-Vid. vaI. 9, pago 562.

-A som ma que deve pagar-se é o objecto
da obrigacã0

6
' sem ella nâo haveria cau a:

costuma·se p r no alto do instrumento por
algarismo, e por e:vtenso no cor~o: em
ca o de divergencia dá-se o previsto no
arL. 359, não ficando p1'e;udicada a letra:
e considerando - e verdadeiro o valor por
extenso.

-: Não são letras da tEl'ra, e devem ser
accIOnados no fOro commum. o titulos
em que se e tipllla juros e que menciunam
a pb·rase-dinheiro demal recebido-sem
rleclarar a e pecie de moeda: De is. de
Aggr. da Bel. de S. Paulo de 21 de Olrem
bro de}885.-Dir., vol. 39, pago 5;).
. - Nao se con idera. letra da terra o

lltulo em que e e lip1l1a o pagamento em
~l1tra cousa que não soja dinh iro: Decis.
.1

0 Agg, da ReI. da Fortaleza de 26 de
.~goslode1887.-Di1·., 01. 30, pag, 53.

III, O valor recebido, especificando se foi em moeda, e a sua
qualidade, em mercadorias, em conta ou por outra qualquer ma
neira: 49G

Rev, n. 681 de 14 de Dezembro de
1864.

- oDir., vol. 18, pago 307, se affirma
que d01'lnitei no extraclo de tas decisões: o
q11andoq1te bonus deve appllcar-se ao autor
das, aliás, mui bem desenvolvidas razões.
T, de Freila ,Comm.,pag,713,fez orne mo
extracto depois.-CerLamente a l' decisão
julgou que o valor recel~ido em moeda cor
rente preencbia o fi m da lei' emquanto que
a 2' Julgou que além do valor recebido
e de\' ia e pecilicar

l
sob pena de nullidade

a moeda e suaqua idade.
- Letra, que apenas declara valo1' rece

bido, sem e pecificação de qual seja elle,
vale como letra: Deci . de Agg. do Pre
idente do Tnb. do Comm. da Côrte de 7

de Outubro de 1872. - G. 1itr., vol. 1,
pago 203.

- A declaração valol' 1'ecebido preencbe
o fim da lei : Acc. da ReI. de Porto-Alegre
de 17 de ~Iarço de 1875.-Dir., vol. 7,
pago 310.

- Não é falta de designação de causa
cerla da obrignção omittir·se a especificação
do valol' recebido, pois e ta cau a e tá
~omprebendida na e~"pressão valol' rece
bielo : Acc. da ReI. da CÔrte de 22 de
Aguslo de 187~.-Di1'., vol. 11, pago 803.

- Satisfaz-se a exigencia n. 3 e art. 3M
com a imples declaração valo1' 1'ecebido ;
este valor se não é por outros termos es
pecificado, se enlende sempre ser a me ma
moeda, segundo os usos commerciaes e m
telligencia pr;üica dos tribunaes: Acc. da

Nota 495 ReI. da Côrte de 4. de Dezembro de 1877.-
A Di1·. vo1. 15, pag. 396.

116.rt. 132.- Vid. Reu. Jm·. de 1865. pago - Letra de caml~lo, quando nella não se
e pe itica valor recebido, e enlende ser em

Concordancia._Cod .Comms.arls.: moeda corrente: Acc da ReI. da Côrte de
Arg. 602, 603; He p. 44.5; lI'lex. 651' 19 de Dezembro de 1882.-Dir., voI. 30,
Hal. 251; Belg. 1; Holl. 100; Chil. 635 ~ pago 34.9.-Nols. 522 e 523.
01'.792,793; .Fr. 110; AU. 4.. '- O p:t<Tamenlo da letra de terra, que

- Pelo dlrello fTancez é in ufficiente declara valaI' 1·ecebido. sem especificar se
ovalor 1'ecebido sómente: GOllget et ~ler- em dinheiro ou mercadoria, é e i8;i\'el em
gel', verb. Let. de ohange n. 65. dinheiro' e não póde ser i1Judiuo como
No~a. -Uma vez que se declare o valor ai legam de uullidade da e criptura, origem

recebido e que fôr em moeda corrente da divida: Rev. n.10,928 de 2J de Novem
~em-se ulficientemenle preenchido as con~ hro de 1888 e Acc. 1'euisor da Re1. do Rio
2~ç~es e~ fim da lei: Rev. n. 6300 de de Janeiro de 6 de Dezembra de 1889.-Di1'.,
114 e Ab1'l1 de 1863.-lwr. Comm., pago vo1. 48, pago 247; vol. 51, pago 547.

, . - A declaração e valor recebido eu-
ê ;;;-. ~lé.m da declaração.do valor recepido. lende-se em moeda cOlTente: Acc. da Cam.
moe~ae~ que se especifique, se fOI em IComm. de 18 de Setembro de 189l.-Di1·.,
denUll'd adslla qualLdade, etc., sob pena vo1. 56, pago 44.3.

1 a e, art. 680 ~ 2 do Reg. n. 737 i Vid. Not. 605.
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IV. A época e o lagar do pagamento: 4.90

V. O nome da pessoa que deve pagal·a e a quem, e se é exigível
á ordem e de quem: 4.9')'

Nota 496
Art. 430; Reg. n: 737, arts. 60, 62 e 15~

§ 5.-Not. 209.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
Arg. 599; Resp. 444 ; Mex. 651; !tal. 21>1 ;

Porto 282; Belg. 1; Hol. 100; ChU. 633;
01'.789; Roum. 270; Fr. 110; All. 4.

Nota.-E' requisito principal nas letras
e nas obrigações que lhes são equiparaveis
-um prazo fixo para o pagamento: Rev.
n. 7994 de 6 de l\larço de 1872; Acc. revisor
do Trib. do Comm. do Maranhão de 29 de
Setembro de 1873.-G. Jwr., voI. 1, pags.
61 e 348.

- Letra dada ao pagamento, tendo prazo,
sofire desconto, e este varia, segundo a t:l.xa
dapraçae credito das firmas, e s6 o liqnido.
é levado á conta: Acc. do Trib. do Comm.
da Côrte de 15 de Selembro de 1873.- G.
Tm·., voI. 2, p~. 391. .

- Aenunciaçao de pagamento em um
logar firma a competencia do juizo como
[ô1'o do contracto: Acc. da ReI. da Côrte
de 17 de Março e 28 de AIJril de 1876.
Espozel. Rev. de Março e Abril de 1876,
pags. 98 e 55. '

- E' de todo indilIerente para a qnali.
ficação juridica da letra a circumstancia do
logar de seu pagamento ulterior, o qual
poderá ser, ou não, o mesmo do accelte:
Acc. da ReI. de S. Paulo de 12 e 29 de
Outubro de l880.-Di?·.• vol. 24, pago 261.

- o portador da letra da terra p6de ac
cionar o acceitanteno fôro do logar em que
este prometteu pagar, ainda que não seja
o de seu domicilio: Acc. da ReI. da CÔrte
de 30 de Novembro de 18S0.-Di!'., voI. 24,
pago 401.

- Ologar do acceite, em falta de enun
ciação em contrario, enlende-se que é o
logar do pagamento: Acc. da ReI. da Côrte
de 20 de Junho de l882.-Di·1'., voI. 28,
pag.438.

- T. de Freitas, Comm" pago 715, pensa
que a indicação do prazo não é essencial,
pois que nenhuma razão se poderia pro
duzir contra a liberdade dos actos ju·
ridicos.

Penso que não ha acerto em tal
opinião: as formalidades exigidas para
provar-se a falta de pagamento, os pro
testos, em tempo devido, tornam da es
sencia da letra as enunCiações da época
fixa e o logar do pagamento. Esta doutrina

confere com a franceza-GOllger et IIlerger
cit., n. 52 e seg., e tambem com a pormo
gueza-Fo,rjas de Sampaio, voI. 2, flag. 53
diz: II Ovencimento é o termo da obrigação,
quer este seja um prazo da data, ou na
occasião mesmo da apresentação. A falia
desta indicação reduz a letra a tilulo
simples de obrigação a f:J.vor do tomador,
ou a um mandato conferido pelo sacador
ao sacado. D

Nota 497

Concol'dancia.-Cods. Comms. arts.:
Arg. 599 j Resp. 444j Mex. 651; !tal. 251;

Porto 278; Belg. 1; 1:1011. 100 e 105; Chi!.
632, 633; 01'. 789, Roum. 270; Fr. 110,
111; Ali. 4.

Nota.-São unllas as letras que não ex·
pressam-o nome de pessoa a quem devem
ser pagas, ou em favor de quem são pas·
sadas, em face do art. 354 § 5 do L:od, do
Comm., que considera formalidade essen·
cial a existencia do sacador da letra.
Apezar dessa nullidade não ter sido decla·
rada expressamente, todavia deve ser
considerada como comprehendida nas
nullidades de pleno direito de que trata o
art. 784 do Reg. n. 737 de 1850 : Acc. de 16
de Fevereiro de 1855. - ~la[Ta, Jw·. dos
r-ribs., vol. 1, pago 177.

- P6de dizer-se nullas as letras que não
expressarem o nome da pessoa a quem
devam ser pagas, ou em favor de quem
são passadas, apezar de não considerar o
art. 354 § 5 do Cod., como formalidade
essencial a existencia do sacador da letra;
assim como, comquanto não e,ste/'a expres·
samente declarada na lei a nul idade das
letras em que falta essa solemnidade, co~
tudo ella se deve considerar com prebendlda
nas nullidades de pleno direito, de que
trata o art. 648 do Reg. n. 737 de 1850;
Acc. de 16 de Novembro de 18f>2.-Mafra,
Jwr. dos Tribs., voI. 1, pago 181-

- Não constitue formalidade essencial
das letras de cambio, ou da terra, a se·
parada menção do portador, o possuidor
dellas, ou o seu mandatario; podendo II·
gurar naquella qualida.de, não s6 um ter·
ceiro por sua, ou alheia conta; mas tamhem
o proprio sacador, quando seja a pessoa
declarada, a quem se deve pagar,ou quandO,
com subro~ação dos respectivos direitos e
acções, tenua sido o pagador: Acc. da Rei.
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VI. Se é sacada por primeira, segunda, terceira ou mais vias, não
sendo unica :a08 Faltando esta declaração, entende-se que cada um
dos exemplares é uma letra distincta. 400

Se uma letra de cambio tiver nomes suppostos de pessoas ou de
logares onde e por quem deva ser paga, só valerá como simples credito:
todavia, os que nella intervierem, e tiverem conhecimeuto da supposição
da pessoa ou do logar, não poderão allegar este defeito contra terceiros,
e valerá como letra regular ...00

Art. 355. A letra de cambio pôde ser passada. Goa

I. A' vista: ..oe

da COrte de 21 de Julho de 1876.-Espozel,
Rev. de Julho de 1876, pag. 92.

- E' letra da terra a pas ada e acceita
em um mesmo logar e sacada á ordem do
proprio sacador: Acc . da ReI. de . Pau lo
de 12 e 29 de Outubro de 1BSO.-Dir., vol.
21, pag. 261.

- Aletra de cambio acMa á ordem do
sacador é n'Ulla, se o endosso do sacador
rOl' datado do lagar onde se deve eITecluar° pagamento: Gouget et Merger, cit.,
n.89.
,- Não é necessaria ou indispensavel a
concurrencia de tres pes oas distinctas na
letras de cambio; nem ouIra cou a se
deduz do art. 354 n. 5 do Cod. Comm.
(O qual preceitua que nellas se declare o
nome da pe oa que deve pagai-a e a quem:
Acc. da ReI. da COrte de 29 de Outubro de
1886.-Di9·., 1'01. 4.1, pago 5 3.

- A letra da terra é valida ainda Inesmo
que nella só figurem sacador e acceitante:
becis. de Agg. da ReI. de S. Paulo de 12 de
Agosto de 1887. -Di9·., vaI. 48, pag. 599.

- Nas letras da terra, sati fei tas as con
diçOesdo art. 35ido Cod. Comm., bastam
duas llrmas, a do sacador, <{ue é ao OIe mo
tempo portador, e a do acceilante, devedor:
Acc. da ReI. de Ouro Preto de 20 de De
zembro de 1888. -Di9·., 1'01. .53, pago 237.

- Incompetente é o juizo commercial
para !l0nbecer da questão que versa sobre
11m titulo de divida~ por não ter sacador,
não póde ser consiaerada letra da terra:

. HeI'. n. 11243 de 24 de Janeiro de 1891.-
Da·.,vo1. 54, pago 413.
. Questão.-A lelm de cambio sacada

U urde-'!l' do sacado?', sem SIYf' transferida
u
é

tercewo, ou senáo depois do vencimento,
wm .litlll0 commerctal?-N!to passa de

u~a simples obrigação civil, a menos que
seja asslgnada por commerciante : ReI'.
n: 6078 de 10 de Agosto de 1861; Acc. 9'e
IIlsor do Trib. do Comm. do Maranhão de
5 de Junho de 1862, e Rev. n. 6799 de 14
de Abril de 1866.-1wr. Gomm., pags. 615
a 159.-Not. 492.

Nota 498
Concordaneia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 599; Resp. 4.18; Mex. 651; !tal. z77;
ParI. 286; Belg. 1; Hall. 103; Chil. 627;
Dr. 789 ; Roum. 299; FI'. 110; Ali. 4.

Nota 499
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 599; He p. 418; Mex. 651; Ilal. 278;
ParI. 286: Belg. 1: Hall. 103; Chil. 627;
01'.789 j Roum. 299 ; FI'. 147; AlI. 4..

Nota 500
Art. 129 § 4, e Nots. 194 e 52<1.
Concordancia.-Cods. COlOms. arts.:
Arg. fiOI; Hesp. 450; ~lex. 451, 460; lia!.

25 ~ ; Purt. 281; Holl. 102; Chi!. 6.11 ; Dr.
791; Roum. 273; FI'. 112; Ali. 7.

Nota 50!
Art. 424-.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. ti09; fie p. 451' Ilal. 252; Bel. 20 ;
11011. 149; Chi1. 6.12; 01'. 805; Roum.271 j
FI'. 1~9; All. 4.

Nota 502
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. llOf) ; FIe p. 451; Mex. 4.55; ltaL 252 ;
ParI. '282; An. 4' Belg. 20; Hall. 149;
Chil. 61t; 01'. 805' FI'. 129 j Roum. 271.

NOtlt.-OS titulas sem prazo de venci·
menta (quanto á 9'evalidação) e os passados
com a lausula á vista conSIderam-se ven
cidos no dia em que fôrem pagos, protes
tados ou accionados poi'falta de pagamento:
Dec. 8946 de 1883, art. 33 § un. - Prazo
indeterminado.
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II. A dias ou mez de vista: ..03

III. A dias ou mezes de vista precisos: G04

IV. A dias ou mezes da data: ..o ..

V. A dia ou mez certo e prefixo. ..06

Art. 356. O vencimento das letras que fôrem sacadas a dias ou
mezes de vista, principiará a contar-se do dia immediato ao do seu
acceite ...o,," O prazo das que forem passadas a dias ou mezes da data
começará do dia subsequente ao da sua data ...08

Art. 357. O pagamento da letra á vista é exigivel no acto da
sua apresentação, e só póde ser demorado por vinte e quatro horas,

Nota 503

Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
Arg. 609; Resp. 4.51; Mex. 455; !tal. 252;
Porto 282; AlI. 4' Belg. 20; Hall. 149;
Cbi!. 6i7; ar. 805;Fr. 129; Roum. 271.

Nota 504

Concordaucia.- Cods. Comms. arts.:
Arg. 609; Hesp. 451; Mex 455; Ital. 252;
Porto 282; AlI. 4; Belg. 20; Roll. 149;
Cbil. 6<17; Oro 805

d
' 1'1'.129; Roum. 271.

Nota.-Prazo in etel·mirrado.
- Nos saques de letras do tbesouro 

de dias de vista - deve preceder li. palavra
vista a palayra p"ecisos: Av. n. 128 de
1851.

Nota 507

Arts. 4.07 e 424; Reg. n. 737, art. 381.
Concordancia -Cods. Comms. arls.:

Arg. 611; Ilesp. 452; Mex. 456; !tal. 281;
Porto 310; Ali. 32; Belg. 22; Iloll. 151:
Cbil. 6,[4; Oro 807; Fr. 131; Roum. 305.

Nota. - Para intelligencia do.arl. 356 o
Pres. do Trib. do Com m. da COrte pedio
ao governo se declarasse-qoe o dia para
os protestos das letras de cambio sacilda
a dias precisos deve-se contar eto do aeeei/e:
R I. do ~Jini t. da Just. de 1851.
Dies a q1W non computattlll' in terllllllo.
Dies ad quem eompl~tatl~T in termino.

Nota 508

Nota 506

Nota 505

Concordancia.-Cods. Comms. arls.;
Arg. 609; Ilesp. 451; Mex. 455; !tal. 225:
Porto 282; Ali. 4; Delg. 20; Hall. 149 ;
Chll. 647; Dr. 805; Fr. 129; Rouro. 271.

Nota.-Prazo determinado.

Concordaucia.-Cods. Comms. arls.:
Arg. 611; Hesp. 452; ~iex. 456; Ual. 281;
ParI. 310; AlI. 32; Belg. 22 i Hall. 152;
ClJiJ. 649; Dr. 808; 1'1'. 132; Roum. 305.

Nota.-Em sessão do Tribunal do Com
mercio da COrle de 19 de Maio de 1851 SC
julgou iocontroverso, por unanimidade,
que, na conformidade da parte I" do arl.
356 do Cod. do Comm., o prazo de taes
letras deve ser contado do dia sub equente
ao da data do aeceite; pois que só a. res
peito das que ào positivamenle sacadas a

Concordancia.-Cods. Cc.mms art .: dias 00 mezes da data, se deve contar o
Arg. 609; He p. 451; Mex. 455; Ital. 252; prazo do vencimento do dia sUbsequenltC
Porto 282; AlI. 4; Delg. 20; Holl. 149; ao do respectivo saque, como clal'amen e
Cbil. 64.7; 01'.805; FI'. 129; Roum. 271. Ucou determinado na pane 2." do ~esmo

Nota.-Prazo dete1'lnirICLdo. art. 356; e essa doulrina está nos Ass.
-Os dias de g?'aça ou c07·tezia, nos ven- ns. 2 e 3 de 7 de Junho de 1856. .

cimentos das letras, qualquer que seja a A. declaracão de fallencia torna exigivelS
forma em que-pos am serconcebido ,foram todas as dividas activas e passivas do raIll
abotidos, ainda que tal uso tivesse funda-o do, commerciaes ou civis, observadas as
menta nos Alvs. de <15 de Agosto de 1672 e regras de desconto pela taxa legal, quandO
15 de Julho de 1714. : Ass. n. 2 de 7 de uutra não tive.r sido estipulada: Coil. arl.
Julho de 1856. 831 ; Dec. n. 917 de 1890, art. 23.
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se DISSO convier ao portador: GOD as letras a dias ou mezes certos e
prefixos serão dadas no dia do seu vencimento. G~O

Art. 358. Os mezes para o vencimento de letras são taes quaes
se acham fixados pelo kalendario gregoriano. O dia 15 é sempre repu
tado o meio de todos os mezes. Gil

Os prazos são con tinuos. e contados de data em data. Se o dia do
vencimento fôr feriado pela lei, reputa-se a letra vencida no antece
dente. GS"

Art. 3E9. Havendo differença entre o valor lançado por alga
rismo no alto da letra e o que e achar por extenso no corpo della, este
ultimo será sempre con iderado o verdadeiro, e a differença não preju
dicará a letra. "'3

Nota 509

Art. 407; Beg. n. 737, arl. 381, Not. 506.
Concol·cJancia.-Cods.Comm . arts.:

ÁI·g. 610 i lie p. 452; ~lex. 456; !lal 283,
284; Porto 310; Ali. 31 ; Belg. 21 ; Holl.
150; Chil. 649; Or. 806; Fr. 130; Boum.
305.

Nota 51.0

Arts. 376. 399 e 4<9.
ConcOI'dancia.-Cods. Comms. art :

Arg. 512; Hesp. 452; Mex. 457; .!tal. 289;
Po~'t. 309; AlI. 3ó

Ó
' Belg. 2.1; Holl. 149 ;

Chll. 643,' Oro 8 8' Fr 135' Boum305. ' . , .

Nota.-Pagamento fundado em letra não
se pede sem que seja esta exhibida i-nem
perde seu vigor se de facto não for pro
vada a sua substituição: Bev. n. 2874 de
H de Agosto de 1873-G. J1w., vol. 1,
pago 252.

Nota 5H

A;t. 407, Not. 506.
c..:oncol'dancia.-Cods. Comms. arts:

Árg. 613' He p. 451; Mex. 457; Ital. 285;
POI:l. 309.311; All. 82; Belg. 23; BoI!. 152;
~~t 645; 01'. 809; Fr. 182; Roum.

Nota.-A I' parle do nosso artigo cor
responde ao art. 132 do Cod. Fr. e Namur,
ao art. 23 da Lei Belga, diz: que e a dis
POSiçãO tevantãra a questão de saller-se qua.l

13

o vencimento de uma letra, sacada a 28 de
Fevereiro, a um ou muitos meze de data
em anno não bissexto: P01' ex.: sacada a 3
mezes, Q vencimento é a 28 ou a 31 de
Maio? - Affirma elle que os autores e a
juri prudencia variam.

Bedarride. n. 271, informa que a Côrte
de Pariz decidia que a ~1 de !\laio. porém
que a Côrte de Cassas ão sempre Julgou
quea 28.

-Entre nó -a 28.
-O antigo kalendario ou Juliano. est

ainda em usona Russia. Grecia e no Ori ente
A data des e }{alendario até 1900 relar
dam 12 dias e 13 depoi : Derobey et Ba
chelet, Diat. de géograpbie et d'histoire,
verb. kalend1·ier.

Nota 51.2

Reg. n. 737, art . 381 e 730, Kot. 500.
Concol'dancia.-Cods. Comms. arts:

Arg. 613; He p. 455: Mex. 46l:!; Hal. ~91,

Porl. 310; AI!. 33, 91; Betg. 25, 48; 1I0ll.
154; Cbi!. 636; Oro 09' Fr. 13!.

O Cod. Be1!. no dia seguinte.
Nota.-As im uma letra datada de 20 de

Fevereiro e pagavel a 2 mezes de ua data
e vence a 20 de AllriJ ; e uma letra a 60

dias de sua data, 29 de Junho, Se vence a
28 de AgostO.

Nota 51.3

Concordancia.-Cod . Comms.art ':
Arg. 615; lIal. 291; Porto 279; ALI. 5,
Chil. 636; Oro 8; Boum. 313.-Cod. Nap.
U37; Holl. 1966.

CODIGO CO~ThIERCLAL
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SECÇÃO II

Dos endossos rila..

Art. 360. As letras de cambio pagaveis á ordem são transferi,
veis e exequiveis por via de endosso (art. 364). 614

Os endossantes anteriores são responsaveis pelo resultado da letra
a todos os endossados posteriores até ao portador (art. 381). "Ui

Nota 5t3 a

Nola,-As letras de cambio pagam·se ás
pessoas, a quem pelos endosso perten
cem. Decr, de 26 de Outub1'O de 1796.
])09'so insc1'ibi sotet, Heinnecius, Elem.
j1t1'. camb. cap. 2, n. '27.

Nota 5i4
Arts, 587, 635 e 675.-Vide Not. 522.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 624,; Bes/). 461; Mex. 477; Hal. 256;
PorL. 301; AlI, 9; Belg. 26 ; Holl. 131;
Cllil. 655; 01'. 790: FI'. lil6; Roum. 277,

Nota. - Em virtude dos arts. 360 do Cod.
elo Comm. e 325 3 do Reg, n. 737, não
lia locrar embargo contra o acceitante de
uma letra de terra que estiver endo sada, ou
contra um devedol' que, para garantia da
diVIda, tiver e1ado fiança mercantil; salvo
pfovalldo· e e justificwdo-se tam bem con tra
o endo~sante ou fiador os requl itos da
'di: Ass. n. 11 de 9 de Julbo de 1857.

- Dá-se l1ullidade manifesta em julgar
se contra as prascripções do art. 360 não
Iran f rivel uma letra exequivel por via de
endosso: Re", n. 6747 de 4 de Outubro de
1865.-Rel, do 1l1inist. ela Just. de 1866.

- As letras de cambio ou da terra só por
endosso são -transferi veis, conforme o
alt. 360, não sendo legal o saql1e ~m b7'anco
como meio éle trallsferencia: Acc. da ReI.
da Corte de 18 de Outubro de 1878.-Di1·.,
vol. 18, pag. 30.].

- Não é acertada esta decisão: o modo
de transferencia por endosso não exclue
as regras de direito comlDum: é uma fa
culdade ou privilegio de que se pMe u ar,
nJas não uma obrigação: quantas ti an 
ferencías por herança ou successão, quan
tas pOl' cessào? - Alauzet, n. 1345;
Namur, Let, 'de change, n. 118,

Em referencia ao saque el1t branco, (le
accordo; não bavendo sacador, não pMe
baver saque.

A propriedade da letra da terra pódcser
transferida por outras formas, que não I
do endosso: Decr. n. 10664 de 6 de Julho
de 1887.-])i1'" vol. 44, .pag, 336,

- Responsabilidade da ociedade pelo
pagamen to de letras sacada e endos adIS
pefo presiden te, autorisado pelos estatuto'
a contrabir obrigações: DCCls. de Aggr, do
Cons. do Trib. CIV. e Crim. de 11 de Março
de 1892,-Dir., vol. 60, pago 233,

Quest.ão.-póde ser IJrans(el'ivel por
endosso uma letm antes ou depois da
ap1'esentação edo acceite?-O Cod. Comm.
Rus., art. 315, responde alIlrmativamellle,

Nota 5t5
Arl. 258, 381, 382, 3li6 e 422, -Vide

Not. 492.
Coucordallcia.-Cods. Comms, arll.:

Arg, 6t4; Hesp, 461; Mex, 477; ftal. 256;
Port. 301; Ali. 9; Belg. 26; HoU, 133;
Chil. 655; Or. 821 ; FI'. 140; Roum,2TI.

Nota,-Os co-obrigados com o falhda
em divida não vencida ao tempo da ral·
lencia darão fiança ao pagarem no ve,nel
mento, não preferindo pagai-a immedlalJl
mente.

Esta disposição procede sómonte no;
casos dos cú-ol,,'jgadu8 simultaoeos, llIal
sllccessivamente. Sendu a ol:lrigação .sue
cessiva, como no endo 80S, a fallen~la do
endossado poslerior não dá direito I
accional' os endossatarius anteriores an

9ll

11J3

do venci men to: Decr. n. 917 de 18 ,
art. 25, 5° ,

qucslão,-As lelmspodem ser endo'·
sctdas, exCl1tindo os endos,'antes sua, rei
ponsabil'idade, e cessando, JJortwnto, o
p1'esupposto na 2' pat'te do at't. 360 ?-:-Rr.
solvi allirmativamente. Reduzido assllnod°
endos o á ce são civil. O art. 361 du C .
probibe escrevei' nos endossos qualqu~r
declaração que não seja rigorosamente rú"
tricta á natureza delles, pena de nuUidade
dessa declaração, e a re erva de que ~e l(~~
pertence á natureza dos endossos. ISto ~,
das cessões no dorso dos [1mlos qUe podelD
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Art. 361. O endosso, para ser completo e regular, deve pre
encher os seguintes requisitos: GIG ..

r. Ser datado do dia em que se faz, e escripto nas costas de
qualquer das vias da letra: GIG

II. Expressar o nome daquelle a cuja ordem deve fazer-se o
pagamento: GI.,.

Nota 51.7

Nota 51.6

Nota 51.5 a

Concordancia.-Cods. Comms. arls.
Arg. 626' He p. 46i; Mex. 478; !tal. 25 .
259; Port.300; All.ll; Belg. 21; Holl. 134,
Chil.1l58j Dr. 822; 1?1'.1;;7; Boum. 279.

Concordancia.-Cods. Comm .art .:
Arg. 626; He p. 462; Mex. 478; ltal. 25 ,
259 . ParI. 300 ; Ali. 16· BeJg. t7 ; Holl. 134;
Cbi\. 658; 01'. 822; FI'. 137; Boum. 279.

Nota.-Assim como quando o papel da
letra não cbega, ou não é sutIkient para
lançar os endo sos, se colla ou gruda outro
papel' assim tambem entendemo que n~o
haverá nulJidade no endo o que fOr es
cripto a ?'eeto: Dalloz, E{fects. Comm.
n. 367; Bedarrid.e, n. 29: Nougnier, vol. 1,
n. 414.-Conl1·a-Reinneciu e Pardessu .

-Os Cods. Rus., art. 309; Prus. 81.2. e
Hung. 46 cli põem que e ajunte uma folba.
de papel ao instrumento, de maneira quI' o
ultimo endos o comece sobre a letra e ter
mine na folha junta.-NanlUr cit., n. 102,
doutrina como Dalloz.r-Not. 523.

Nota.-E' valido o endosso completo e
regular que tendo todos os requisitos do
art. 361 do Cod. Comm., é todo escripl.o
por letra estranha e sõmente as ignado
pelo endos an le: Av. n. 202 de 185J.

- ~'efl'eira Borges, referindo-se a Bal
dasseroni aJlirma que-aquelle que é po .
suiãor legitimo de uma letra e encbe um
endosso em branco a sell favor não C01l1
nleLLe fal idade -Vícl. Di7·.,vOl. 58, pago 343.

on não, ser feilos com responsabilidade do Ina fórma do art. 492 § 3 do Reg. n. 737,
cedente.-T. de Freitas, C01n1n., pago 722. porque a obrigação destes é accessoria,
-O Cod. Rus., art. 321, dispõe-Mas o e podem aUegar o l:Jeneficio de ordem do

endosso com as palavras sem 1'ecurso coI· art. 591, e Cod. arts. 257,258 e i!61, e a
loca sen autor fõra do alcance da respon- dos endo santes é principal, e devem ser
sahilidade no caso de não pagamento. ouvidos na acção que nasce do contracto

Queslão.- As lelms podem. gira?' (Cud. art. 360: Reg. n. 737,art. 267) ;DecL.
sem endosso de mão em mao, q1wndo os de Agg. do Preso do Trib. do Comm. da
lIegocianles delta não q11erem te1'1'espon- COrte de 1857.-Re-v. lur. de 1869, pag. 227.
sabilidade, O1b por se reputWl'em Slbfficierlr-
lemente garantido COllt a 7'e:ponsabili
dMes ~ existentes ?- Re 011'0 affirmativa
mente, por qne as~im de empenham seu
preslimo de fazerem as vezes de moeda. A
leis de sello não o impedem, porque tra
la-se de letra nào prejudicadas, de letra
negociadas antes do seu vencimento, de
cuja tmn ferencias não se deve selJo.
T. de Freita , ComJn., pago 722.

- Apralic.."I commercial é essa. Com o
endo su em bmllco Circulam na praça.
Aql1elle que recel:Je uma letra de cambio
por el)dus o em branco póele transferi l-a
por Simples tradição sem assignal-a.
O novo pork'ldor sub tilue enlão o prece·
dente e e te fica esl1'anho á obrigaçõe
re ultantes da letra, que nesta b yputhese
Circula. como titulo :to porlador.-Vide Na·
murcit .. u.1l7.

Questão.-As lelms poetem ser endos
sctdas por ga?1(Ln cia de po?'Centagellt 01L
por favo?', eontO se usa em comme?'Cio, 'sem
haver l!rans{cl'encia, e só pam facilita?'
descontos?- em duvida e sem que a tae
endos os e possa. arguir simulação, ou
Implesmente por allono devam ser consi·

derada . A intençiio das partes contractan.
te dete~l~ina.a uatl~reza. de taes actos, e,
scendo lICltos, os legILima.-T. de Freila ,
omtn., pago 723.
A-d Se e.m .uma letra de cambio ou da terra

pu e eXlstlr o primeiro nelo so sem que
o endo sante ~eja o sacadur, e se é legal
ql1e Paulo accelle uma 11ltra, João a endo se
em branco, e Manoel ou Pedro ou Jacques
~ ~~~le.-VideCons.' Jw·., vol.' 1, pags. 243

- O endosso só póde ser fei to pelo saca
dor ou pur aquelle a quem deve ser pa.aa
a letra. o

.- Os endossantes não ouvidos e conven
Cidos na acção pela sentença exequenda não
podem ser executados, como os fiadores,
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III. Declarar se é -valor recebido - ou em conta-, ou se
confere sámente poderes de mandataria on procurador. 618

Sendo o valor fornecido por terceiro, deverá esta circumstancia
ser mencionada no endosso. GI9

Nota 5i9

não transferindo tam bem não pMe baver
mandato substabelecido sem poderes espe
ciaes.

-Consagram esta doutrina: aRe". n.
9114 de 14 de Agosto de 18,7 e Acc.1·evisor
da HeI. da Côrte de 14 de Dezembro de
1877-G. 111/1'., voI. 17, pago 440 e vol. 18,
pag.404.

-Em c071t1'ario na respeitabili slmas
opiniões.-Essa doutrina écontl'aria á pra
tic<1. mercantil. Se o endosso irregular não
transfere a propriedade, vale como procu
ração, e esta, não sendo limitada, compre
bende a autorisação para receber opa·
gamento, comprebende mesmo implicila
mente a autori ação para transmltlir o
tilulo, para transferir a propriedade por
endosso regular, porque é um meio indi·
recto de receber a importancia. O porla
dor por endosso irre~ular tem, portanto,
e se direito com obngação de dar contas
ao seu mandante: Gouget e Merger, verbo
endossement n. 89 e seg,: Pardessus, n.
351: Nouguier, voI. 1, n. 301; Alauzet, vol.
3, n. 1370; Namur, n. 117 (not. 514): Be·
darride, n. 3'.13-Bravard, Hogron, Dalloz e
OUtTOS.

Nota 5i8
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 626; Hesp. 462; ~rex. 478; Ilal. 2511,
2~91' Port. 300; AlI. 1] ; Helg. 27 ; Holl. 134;
Chi. 658; 01'. 822; FI'. 137; Roum. 278.

Nota.-O Preso do Trib. do Comm. da
CÔrte entendia-que para salvar a antino
mia, ou menos boas redacções dos arts.
356 § 3 e 36~, quando em um se dispõe
que-o endosso que não declara valor re
cebido ou em conta, confere sõmente po
deres de mandataria sem transferencia de
propriedade-e em outro se estabelece que
-os endossos em hranco datados e e cl·i·
ptos pelo endossante se presume sempre
passados á ordem com valor recebido
se declare o art. 361 § 3. periodo l°, subo
sti tuindo·se este paragrapho pelo segllinte:
-Declarar e é valor recebido ou em conta,
de lJ1lem, l1U com quem, substituindo·. e o
art. 362 tambem pelo seguinte-Tolel'am·se
os endossos em branco nas letras da terra
e de cambjo, depois de acccitas nos logares
em que tiverem de ser pagas, devendo,
toda"ia, lae endossos, para serem validos,
conter a data do dia em que se verificarem
escripta pela propria letra do endossanle.
Taes endossos presume-se sempre que são
r-assados á ordem por valor recebido:- Art. 874 § 3.
Rel. do lI1inist. da Just. de 1851. (;oncOJ.'cJancia-Cods. Comms. arls.:

- Não é devido o seBo dos endossos d Arg. 626; Hesp.46~;Mex.478;Ilal. 258,259;
ordem sem declaração de valor 1'ecebido ou Port.300; All.l1 ; Belg. Zi j Hall. 13! j CM
em conta, nem dos passados até o dia do 658 :01'. 822; FI'. 137; Roum. 278.
vencimento nos titulas a prazo, ou anle Nota.-O acceitante de uma letra n~o
da apresentação, quanto aos pagaveis á pMe ser accionado pela importancia ~~
vista. mesma pelo simples detentor della, nao

-Os endossos em o'1'amco reputam·se sem- constando da letra ser elle o sacador, nem
pre á Q1'dem COllJ, valor recebido. (Cod .. endo satario ou porlador, não tendo COiU
Comm., art. 3fll, 36~). Dec. n. 1264 de as testemunhas que produzio provado suda
1893, art. 11. propriedaile: Acc. da ReI. da Côrte de 16 e

-Endosso dos tihllos sem prazo, os pas· Fevereiro de 1855.-Rev. do Inst.dos I.ldv.
sados depois do vencimento nos que ti- de 1868, pago 47: Mafra, Ju?'. dos Tnbs.,
verem prazo, e nos que fôrelD sacados á voI. 1, pago 178.
vista, lendo sido apre enlados ao paga- -Não havendo transferencia de u~a
mento (Reg. ar!. 11): Dec. n. 1<164, cit., letra feita re?;ula1'mente a um terceiro
Tab. A, ~ 1 n. 21. confurme o disposto nos arts. 361 e 362

questão.-Nos casos em que o endosso do Cad. do Comm.!·e tendo este confessado
con(e1'e sómente poderes de mandatw'io que não dera a 100porlancia da me ma
sem tmns(erencia de P1'opl'iedade póde letra ao sacador, a sua assignatura seiU
esse mlJlndata1'io endossar! t1'ans(e1'indo data, no verso da letra, não se conSidera
ou não a prop1'iedade da etra? - T. de um 'Verdadeiro endosso para que lenba
Freitas, Comm., pago 7~4-diz que não pMe acção regressiva; porquanto a assignalura
transferir, porque nào é dono da letra e aue na hypotbese de\'e ser considerada apenas
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oendosso-á ordem-, sem declarar se é-valorrecebido-oll-em
COllta-, confere sómellte poderes de mandatario, sem transferencia da
propriedade.

E' prohibido escrever nos endo sos qualquer declaração que não
sflja rigoro amente restricta á natureza do endosso; pena de nullidade
dessa declaração. GZO

. Ârt. 362. Ainda qne os endossos incompletos on em branco sejão
tolerado, todavia.. exige.se, para serem válido, qne, pelo menos,
couteÍlhão a data do dia em que se fizerem, escripta pela propria letra
do endossante que o assignar: e presume·se sempre que são pass?-dos
á ordem com valor1·ecebido. G,..

um abono para que a letra mais facilmente
fosse descontada: Acc. da HeI. da Côrte de
1 de Março de 1855.-Rev. do Inst. dos
Advs. de 1868, pag. 47 -Ma[ra, JI.IJ1'. dos
Tnbs, vai. 1, pago 178.

-Tendo· e tran rerillo uma letra não e
jlóde mais fi"urar C0ll10 lcgitlmo proprie·
tario d \la senl um novo a t de trallsfe
rencia daquelle, a quem eIJa bavia ido
tra.nsrel;da, e que a lel'lIra ao prote to de·
pu.1 d~ vencida. como eu legitimo pro
pnetarlo: Ace. do Trib. do Comm. da
Babia, de 19 de NovenJbro de 18tiO.-J1th'.
Comm., pago 137.

-A me ma duutrina foi mantida p la
~ev. n. 5993 de 13 de Abril de 1861.-/tL1·.
Comllt., (Jag 13\!.

-Constando do endo o que é por vale
el1~ conta, r 'ponsa',i lis<tndo·se pet~\ I tra
a en~as ante, o endo satario não d ve er
conSiderado senão cumo simple manda
tarwou procuradur : ReI'. n. 686'2 de 9 de
Junbo de 1866.-Marra, JU1·. dos l'ribs.
vaI. 1. pago 401; vol. 3, pago 3U.

-Portador de letra que fez com o en,
dossante nOI'açào de conlracto, receh 11lto
em pagamento outras do acc ile de te Cica
er~ acção con tra o accei lamento das' pri·

tllelra , embora continuem em seu poder:
Rev. n. 8344 de 6 de Setembro de 1872.
G. J111'., vol. 1, pag. '294.

-T. de Freitas, COII/IIl., pago 725, cen.
Sura a doutrina da RE'v. ti862, supra; com
ra~o. Ore umo está correcto i a doutrina,
Pior m, é má; destõa dos principios que
nvoca.

Nota 520

Concovdancia-Cods. Comms, arls.:
~-l 6~8 i Hesp. 463 .\ Mex. 483 ; llal. '258,
F<l i HoU. 1~5j Clil. 660; 01'. 824'
r. 128 j Houm. 278. '

9 Nota.~ portador da letra endo!~j1da
em declara~,ão de valor recebido ou em

conta não é parte legitima para accional·os
depois da morte do endossante.

Letra, pagavel em coniormiaade de um
contracto, s6 é exigivel com attenção ao
mesmo contraclo: Mc. do ReI. da Côrte
n. 510 I de 7 de Dezembro de 1885 e 8 de
Junho de 1886.-Di1·., vol. 41, pago 11.

-Declaração escripta no endos o e alheia
á natureza delle é nu\la i mas nào an
nulla a letra: Decis, de Agg, da ReI. da
Côrte, n. 60·18 d 27 de eteUlbro de 1887
Di1·., vol. 4.4, pago 593.

Nota 52i

Concordancia.-Cods. Comms. art .:
Arg, 627; Ue p. 465; Mex. 479; ltal. 25.
2':1 ; POI'L 300 ; Ali. 1_; Belg. 27 ; Hall.
t37; Cllll. 66\; 01'.82; \?r. 128; Roum. 2 O.
-Â lei ingleza reconbece os endos os

em hranco.
-Vide Not. 49'2 e Dir., vol. 64 pag, Hh.
Nota.-A validade ou elJeito do endosso

nào inQne nacompetencia do juizo em que
as que lões sobre letra devem el' pro
po.tas : porque, emquanto a estas, a ju
ri dicção provém 6mente do aclo : Ded .
de Agg. do Presidente do Trib. do Comm.
da CÔl'te,de 16de Outubrode1857.-Chron.
do Foro de 1859, n. 9. .

Antes da execução do Cod. Comm. (e
mesmo depois, a re peito do contraclo e

ntenças exequendas a elle anteriore ), o
endosso, dE'pois mesmo de veocid,\ a letra.
nuo se considerava mera ces ão civll, por
que s6 por e te facto nào perdem as letras
sua natureza e eITeitos commerciae nego
ciaveis, quando é certo que em França o
Trib. de Cassassão tem empre sustentado
a validade de taes enàos os, como se vê
em Rogron, do arL 136 do Cod. Comm.
Fr,-Pardessus, vol. L n. 351, diz que, a
não baver con"Elo~ão particular, é natural
decidir que o cedente quiz subscrever a
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obrigação de pagar, se não o pagasse o de·
vedar da letra vencida: ACC. da ReI. do
Maranhão de 18 de Junho de 1853.-G.J'l/II·,
n. 40-nlafra, .['l/II', dos Tq'ibs" vaI. 1
pago 102.

- Antes de ser po to em execução o
Cad. do Comm" os endossos em bl'O/nco, e
ainda sem data, transferiam a propriedarle
da letra, por ser esse o costume adoptado
e seguiao em muitas praças_e na da Côrte,
devendo attender·se aOliestylos e usos cum
merciaes que militavam antes do ar1. 362
do cit, Cad.: Acc. do Trib. do Comm. da
Côrte de 6 de Outubro de 1855.-Mafra,
huI'. dos T1'ibs., vaI. 1, pago 103.

-Constitue nullidade não ter ido o en
dosso in completo datado e a ignado pela
propria letra do endossan te.: Rev. n, 5651
de 4 de Setembro de 1848.-Jwl'. COI11!1n.
pago U4.

-Em confirO/rio decidia o Acc. ?'evis01'
do Trib. do Comm. do Maranhão de 19 de
Junho de 1860, reputando a hypolllese de
endosso completo. segundo a doutrina do
Av. n. 202 de 1854.-hl!l'. CO?1l!lIt., pago
125.-Not. 515 a.

-Não são quaesquer allegações que po
dem destruir a presumpção legal da trans
ferencia da propriedade de letras por en
do so, na [órma do ar1. 362 do Cad. Comm,
nem a de q'ue esta propriedade pa ou ao
porlador, que é pes oa legitima para pedir
o seu pagamento: -liev. n. 6217 de 27 de
Agosto de 18{\2 e Acc. ?'evisor do Trib. do
Comm, de Pernambuco de 22 de Agosto
de 1864: .Fu!l', COIJlIn., pago 135,

-Não é applicavel ao simples contracto
civil de ohrigação e dh1cla com promessa
de pagamento o art. 36:2 do Cad. Comm.,
só porque alli interveio abono ou fiança de
terceiro, queá sua firma antepoz a palavra
endosso, porque a especie, quando muito,
pMe ser regida pela Ord. L. 4. Til. 59, que
dispõe o modo pelo qual o fiador deve er
demandado.-O fiador que não foi proprie·
tario antel'i01' do ti tulo não é endossante:
o elTO desta expressão deve ser supprido
nos termos habeis de direito: Rev. n. 91111
de 14 de Agosto de 1867 e Acc. ?'evisor da
HeI. da Côrte de 14 de Dezembro de 1:873
G. Jm'" vo1.17, pag,440; vol.18, pag, 404.

-O endosso em hranco sem data con
stitue t"allsferencia civi l: Decr, n, 94.90 de
fi de Novembro de 187\l.-Di?'. ,vaI. 21,
pag.279.

-O valor Oas letras suhsiste até o jul
gamento definitivo da causa, desde que
uellas expressamente se declara a origem
da ohrigação, sem embargo do que em con
trario constar de uma escriptura publica.

Apre umpção jwris do ar1. 362 do Cod.
Comm, não cede á prova rêsultante da

confissão do porlador de que no acto do
endosso não deu dinheiro algum: HeI'. n.
10244 de 13 de Maio de 1885.-Di?'.,vol 37
pag.2<11.

-O endosso em b7'anco constitue pre
su,llpção legal, absoluta da tran ferenci~

por elle operada, ficando a verdade ~a
mesma transferencia por lei expressamente
estabelecida e com autoridade de coma
julgada, ainda que haja prova em contra
rio, ar1. 185 do Reg. n. 737 de 1850: Rev.
n. 10484. de 14 de Julho de 1886 e Acc.
1'eviso?' da ReI. de S. Paulo de 29 deMarco
de 1887.·-Di?'., vaI. 40, pago 6:28; vaI. 432
pago 245.

-O endosso em bmrlco transfere a pro·
priedade de titulo e o acceitante não se
exime da respon abilidade na pratica do
pagamento pelo facto de o ter feito ao en
dossador, pOIS que ao po suidol' de boa lê
não póde oppor esse meio de defesa: Ace.
da Rel. de Porto Alegre, n. 1301, de 16 de
Setemhro de 1887.

-Constitue endosso em bl'O/nco, com o
porJer de tran ferir a propriedade daletrade
camhio, aquelle que só contem data.e a.~

signatura do endo sante.
O endosso por tal [órma constiLuido nada

pe de de sua elTIcacia jmidica para operar
a transmissão da propriedade do ~Itulo,
como endosso em branco, que contInúa a
ser, no ca o de virem a ser addicionada áS
sua palavras manll criptas e tas outr3s,
de typo impre so, por meio de carimbo:
pague-se á ordem de F.-uma vez que pelo
factos e circuUlstancias da cau a cllegue·se
a conhecimento exacto de ter havido
entre °endos ante e o enJ.o sado contraclo
de cOlllpra e venda do titulo, com .elIacli1o
pagamento e entrega do titulo, maIs alllda,
de sel' a apposição do carimbo acto postenor
á negociação, praticado pelo endu sado
para fim extranho a e ta: Acc. da Rel.da
l3ahia de 10 de Dezembro de 1889.-Dlr.,
vaI. 51, pag. 170.

-Vid. Di?'., vol. 58, pago 243.
Queslão.-Esta preslLlll1Jção, que, cm

seu final, estabelece o OIrt. 56~ do Cod. do
C071t71t, é de flructivel por provas em cal!·
t?'a?'io ?-T. de Freitas, COln71t" pago 72i,é
de opinião-que não-;I pal'a firmeza do
errei to dos endl'ssos incom pletos ou adO!
branco, posto que o art, 362 do Cad, o
ComUl. os repute tolerados.-Ha intere se
pulJlico na transferencia da propriedad.e.

-Não no parece ace7'lada tal opiOlao
em antagonismo com os principias gar~
de direito. Comoelevar-sees apresumpCao
á categoria de legal e absoluta ?.,.-Contra
um endosso, cujas expres ões impor~o!
transferencia de propriedade, é admiSSIvel
prova juridica que tal endosso era um mero
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Al't. 363. O endosso falso é nuHo, mas s6 VICIa os endossos
posteriore j' ficando a acção salva ao portador contra quem o tiver
a~ ignado. G22

mandato ou confiança: F. Borges. verb.
endosso.
-A presumpção de propriedade que pro

cede de endus o em proveito do tOJIlador
l'óde ser destruida por prova. em con
lrario: GougeL e Merger cit., n. 57;
Nouguier, vol. 1, n. 297; Alauzet, vol. 3,
n. 1363.

- Opossnidor de uma letra com endosso
em branco lem qualidade para exigir o
sen paaamento, posto que se prove ter sido
I rcelro quem a protestou cm tempo) e
não constar tran ferencia d'es e terceIro
aoaito possuidor.-O co tUUJe dos commer
cianles de fazerem girar a letras por si m
pies tradição manual, por amor de maior
facilidade da sua tran acçõe não ha fun
damento plau ivcl para er c arctado: Rev.
n. 10235 dc 11 de Outubro de i884.-Di?'.,
1'01. 35, pag. 420.

Nota 522

Arls.129 § 4 e 364.-Nol. 560.
Concorl1ancia.-Cods. Comms.arls. :

ParI. 359, Arg. 629, Hesp. 465' ~le'{. 479,
lia!. 258 e 259; AIL. 36' Belg. 47; Hall. 138;
Cbl!. 661; 01'. 820; FI'. Ul9.

No/a.-A nullidade da tmn acção, ori
gel1) d~ letra, salva u!teriol' di cussão, não
preJuchca ao portador de Ma fé: Decis. de

rt
Agg. do Pr . do Trib. do Comm. da Côrte
e 7 de Outubro de 1B69.-Rev. J1vr. de

1869, pago 201.
.- Oporlador da letra transferida por

VIa de endosso é o legitimo dono della: a
Ilulhdade oa tran acção não prejudica ao
portador de boa fé da letra pas ada em vir
tude da me ma tran acção; li si mulaÇ<io, a
fraude e o dolo não podem prejudicar senão
aos seus autore , e por nenbum modo a
lercell·os,.que não participaram delles; o
sacador nao pOde oppOr ao terceiro por
lador ele b~a fé a allegacão de lhe haver
Sido o llccelle surpl'chendido com dolo' os
sacadore , como o acceitante não podem
~ppõr a excepCão de dolo con'tra o portador
e boa lé nos titulas á ordem tmnsferidos

~or endosso: Acc. da ReI. da Corte de 8 de
everelro de 1872.-G. JWI'., vaI. I, pago 76.

;:-Vld. Cad' Comms. arls.: Arg. 212, 690,
/4,6 e 766; !tal. 287; Resp.324, 5407, US. 4
Y°nh- Cad. Nap. 2279; Lei FI'. de Ui de
u o de 1872, arts. 1 e 2.

- olilulo que constitue obrigação pes
soal, obLido por dolo, não prejudica a
terceiros de boa fé, aquem fossem trausmit
Lidos.-A acção desse terceil'O é procedente
contra aquelle que o acceitou. - E a inde
mnisação do prejuizo cau ado s6 pMe er
opposla e pedida ao que directamente pra
ticou o dolo.-E igual é a consequencia rio
endos o antes do vencimento do titulo,por
virtude do qual não podem ser allegadas
contraoendos alaria as excepções que po
diam er oppo tas ao endossante: Rey.
J). 901 de 23 de Junho de 1876.-G. JU?· .•
vaI. 12, pago 684.

-Embora no verso da letra ajuizada não
baja endosso, ou tmn ferencja, de pro
prIedade. por isso que não está o nome
do sacador, e sim o do abonador, cujo
nome eslá em (ól'Ina do endosso; todavla
as declarações feilas no documento apre
senlado timm loda a duvida a r peito do
enGos o por declaração do proprio aoa
dor, de de que e conbece pela verdade sa
bida que a tran acção operou- e por esta
fôrma, e que com eaeiLo bouve endosso,
não é nece saria a conciliaçào, que os ti
tulas são endossados: Acc. da ReI. da
CÔrte de 21 de etembro de 1876.- Espo
zel. Rev. de Setembro de 1876, pag. 147,
Eis um endosso com prova ali1mde!.

-O endosso riscado no dorso da letra
não inuliliza a natu.1'eza de ta: Acc. da.
HeI. da Côrte de 9 de Junbo de 1878.
Di?'., \'01. 17, pag. :.122.

- O de'1edor é obriaado a pagar o U
tulo de divida qne confes a ter a signaelo

aclJa- e transferido a terceiro, posto que
em ju.izo baja contenda obre a causa da
obrigação: Acc. da HeI. de . Paulo de
4 de Fevereiro de 1881. - Di?'., vaI. 27,
pago 233.

- O [ô1'o commercial é o competente
para nelte se demandar I tras endo sadas
ap6 o vencimento; embora o endos o c
faça em papel sepa?·ado.- O portador de
boa fé não re ponde pelo dolo que pr -
idir ao acceiLe de uma letra: Rev.

n. 9798 de 15 de Fevereiro de 188t.-Di?'.,
vol. 27, pago 542.

- E' sempre competente o (oro com
mercial para cnohecer da que tão de letra
que não especifica o valor recebido, ainda
qnando por essa omissão se possa ter a
LUe ma letra como prejudicada: Acc. da
ReI da Côrte de 19 de Dezembro de 1882.
-Di?'" vaI. 30, pago 49.
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Art. 364. Os endossos de letras já vencidas ou prejudicadas, e
daquellas que não são pagaveis á ordem, têm o simples efi'eito de cessão
civil. G23

.10 terceiro portador de boa fé de
uma letra de camliio não pMe prejudicar
a decretação da nullidade do contracto,
origem da letra: Acc.. da ReI. de Porto
Alegre de 3 de Julho de 1883. - Dir.,
voI. 34, pago 60.-Not. 558.

- A simulação do endosso de uma
letra da terra de qualquer valor pMe ser
provada por presumpção, por isso que o
engano sempre se faz encobertamente.

A presumpção le,gal contra o acceitante
de uma letra daterra ençlos ada-póde ser
destruida: Acc. da HeI. do Recife de 5 ele
Julho e de l° Outubro de 1884. -Di?'., vol.
08, pag. 425.

- O devedor de titulos transferidos por
via de endosso não pMe oppor aos ter
ceiros, p01'tadm'es, as excepções que s6
p6deria oppor ao endossante com quem
contracta: Rev, n. 10244 de 13 de Maio
de 1885,-Di?·., vo1. 37, pago 241.

- Presume-se dono da letra o portador
que tem por si a posse, mas, se o verda·
deiro dono provar o seu extravio, tem o
direito de reivindicar a letra, ou seu imo
porte, contra o portador, cuja prova será
IUidida: Acc. da ReI. da Corte de 26 de
Setembro de 1884.-Dir., vaI. 56,pag. 583
-Vid. Dir.• vaI. 55, pago 369.

- O accordo e convenções particula-
res entre sacadores e acceitantes de le
tras não attingem aos portadores, nem
os podem prejudicar: Rev, de 30 de
Julho de 1887.-Dir., vol. 46, pago 365.

- O possuidor de letra endossada em
branco é sem que tão seu legitimo porta·
dor e como tal competente para pedir o
respectivo pagamento: Decis de Agg. da
ReI. da Càrte de 27 de Setembro de 1887.
-Di?'., vaI. 44, pago 593.

- A cessão das acções ao portador se
consuma pela simples tradição dos ti
tulas. O portador da acção se presume
dono, emquanto o contrario não for pro
vado: Dec. n. 434 de 1891, art. 24.

- Sobre a propriedade de titulos ao
portador que delles for desapossado por
motivo, estl'anho á sua vontade e á dis
posição da lei, podendo obter novos titu
las e impedir que a outrem sejam pagos
o capital·e os rendimentos: Dec. n. 149 B
de·20 de Julho de 1893.

- Si o devedor entregar como propria
ao credor cousa pertencente a terceiro, o

direito de restituição pode ser opposto ao
terceiro, provada a boa fé do credor,
salvo a reivindicação no caso da per~a

ou furto: Dec. n. 917 de 1890, art. 21
§ 3.

Nota 523

Art. 6.36: Reg. n. 737, arl. 250 § 6 e
Not. 174; Decr. n. 3471 de 1865, art. 42,

Concordancia.-Cods, Comms. arts.
Arg. 635; Hesp. 466; Mex. 480 j lia!. 260 i
Porto 302; AlI. 16; Belg. 26; Chlt. 6&1 i
Holl. 139; 01'. 891; Roum. 281.

Nota.-Letra p?'ejudica,da é a em quco
dono ou portadul' deixou de praticar al
guma fOl'Iualidade legal.

- T. de Freitas, Comm., pago 732.
acoima esta definição de tomar a parle
pelo todo, porque a lelll'a já. vencida tam·
bem é letra prejudicada, como adverte o
art. 364. Letra )'JTej1~dicada é a que n~o
faz as vezes de dmbeiro, por outra que nua
pMe ser endossada com incremento de
garanlia-vú'es acquin:t eundo. A cessão
civil não tem esta virtude, porque 05 ce
dentes não respondem pelo pagamento,
não· sào garantes d'elle.

- Não tem razão de er a censura,
mesmo pelo fado do artigo advertil',ou di .
tinguir- vencidas e prejudicadas-: ~.
cupamo-no com as seg1~ndas, a . p.reJu,
dicada , aqlleIJas não careciam deüIllr·se.

- Forjas de Sampaio commentand.o.o
art. 960 do Cad, Port., com di pOSlçaO
identica, diz: «A letra vencida, quandO é
exigivel porque chegou o prazo! ef!l que
dél'e cumprir-se. A letra preJlIdtcada,
quando o portador perdeu o direito contra
os garantes, porque não cumpria !IS .50
lemnidades, cuja falta de observancla 1m·
porta renuncia tacita destes direitos, por
exem pio,quandonão apresentou a letra ao
acceite ou ao pagamento em tempo legal,
ou telldo·a apresentado deixou de a pro
testar,ou protestou-a fàra de tempo.:-Cba·
ma-se assimp?'ejudicada, diz Silva Lisboa.
TraI. 4 cap. 12, porque vem em tal caso
prejudicar ao portador.

- Os effeitos da cessão civil:- Tornar·
se o endossante sàmente responsav~l.ao
endossatario pela legitimidado da didVlda
ao tempo do traspasse, não garantiU °a
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SECÇÃO III

Do sacador

201

Art. 365. O sacador é obrigado a dar ao tomador todas as vias da
letra de cambio que este pedir antes do vencimento: e, .perdidas as
primeiras, não pôde negar-se a dar-lhe outras, que deverão ser passadas

solvabilidade do acceitanle-ter este o di
reito de oppOr ao endo satario não sO as
excepções pe soaes coutra si como as que
poderá OPIJOr ao eudo anle, como com
pensação da divida pelo que devesse e te
-ter o fiador o direito de soccorrer- e do
beneficio de ordem ou di I'isão - art
369, 377, 381, 381, 382 e 413.

- Das letras vencida ou prejudicada,
oendosso, bem romo daquellas que não
são pagaveis li. ordem, teth o imples ef
fello de ces ão civil (ar!. 36~ do rodo
Co!um.), disposição esta conforme ao di·
rClto cambial e expres o no Cod. l)ort.
art. 360, e portanto não podem ser accio
nM,as pela assignação de 10 dia, ma em
aCÇáo ordinaria. - Aces. da ReI. da Corte
de,30 de Março de 1852 e de 4 Outubro de
18v3.-Mafra, Ju?'. dos Tribs., voi. 1,
pago 102.

- O~ endossos das lelras já vencidas,
ou preJudicadas, e daquellas que, por nào
ser~1TJ pagaveis li. ordem. tén, o sim pie
elIeIlo de cessão civil na fOrma do art
~6~ do Cad. Comm.,' não de~aroram do
]U1Z.o c~mmercial, pois que, como cessão
ordmana de credito, têm acção de reco
nhecllnento no lermos do art. 26t com
bmado com o ar!. 250 ~ 6 do Heg, n. 737:
Ass. n, 14 de 9 de Julfio de 1857.
_-A validade ou eJJeito do endosso não
InQuem na competencia do juizo em que
as questões sobre letras devem ser pro
gos,las, pOI'que, emquanto a estas, a juris-

IÇáO provém sOmente do acto: Deci . do
Pres, do Trib. do commercio da COrte de
d
16 de Outubro de 1857 - Chron. do Fôro
e1859 U, 9.
- 9 endosso, ainda com elIeito de ces

são Civil, é sujeito li. acçào de reconheci
~nento COfimercial: Acc. da ReI. da COrte
e 13 de Fevereiro de 1874.- G. J'Lvr.

1'01. 2, pag 437. '
- A l~lra endossada depois do venci.

ment.o.nao deve ser accionada sem prévia
conciliação, e, portanto, os embargos que

se lhe oppõe no decendio não podem ser
recebidos com condemnação: Acc. da HeI.
da COrte de;J de Setembl'o de 18/5.-Dil'.,
1'01. 6, pag. 4538.

- Os endos os ainda q,ue sO tenbam os
eOeitos da cessão civil nao de afOram do
juizo commercial: Acc. da ReI. de S,
Paulo de 29 de Junho de 1876. - Di1'.,
vol. 11, pag. 67l.

- Pela jurispl'udencia portu17ueza ~á·se
o contral'io- lirma-se a competencla do
{Ú7'O civil. Entende-se que o commerciante
não pOde ser compet nte para questõe re
lativas a titulo prejudicados, que per
dem,m a natUl-eza cambia.!.

- Deve ser condemnada uma compa
nllia,ou sociedade anonyma, ao pagamento
de letra acceila por eu gerente, eu le17i
limo preposto, ou mandatario, e unlco
col1'lpetenle para contraclar por conta da
me ma, embora o fizesse sem pl'él'ia con
sulta li directoria respectil'a, ainda me mo
com o fim de evitar a fi caliza~ão im
mediata, mas, com o que nada lêm que
vêr terceiro de boa fé, a quem não incumbe
exigir a uel execução dos esta tutos res
pectivo : Acc. da ReI. de Porto Alegre de
12 de Fevel'eil'O de 1881.- Manifestada a
Hevista não se tomoll conllecimento della
por inlerpo ta fóra do prazo le17al.-Rev.
n.·1023B de 5 de Novembro de 188!.-Dil'.,
1'01. 35, pag. 519.

- E' corrente em direito :-que a segu
rança do commerciante e u credito das
letra exigem que se não possa oppOr ao
portador senào as excepções que lhe sào
pessoaes:-que aquelle qu~ saca, pudo a
.ou acceita uma letra é olLdariamente I e .
ponsavel por .eu llagamento: qu·e o art.
422do Cod. Comm. nào pel'milte ao confu
são do endosso com a fiança, ou abonação,
posto que aquel/e subl1JeUa 9 endos a.nle
á 17ara.ntia,pOlS que seu objectiVo é a trans
ferencia do tit.ulo e a garantia. nào é se
não a consequencla de um conlmcto que
teve oull'o lim: - que o aval é garanlia
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com resalva das que se houverem perdido: faltando esta resalva, enten·
de·se que são vias de letras distinctas. ti

"4

À.rt. 366. O sacador é obrigado a ter suf:ficiente provisão de
fundos em poder do sacado ao tempo do vencimento i pena de responder
por perdas e damnos supervenientes, se por falta de provi ão suf:ficiente,
feita em devido tempo, a letra deixar de er acceita ou paga, emquanto
esta não prescrever (art. 443), ainda que não tenha sido protestada em
tempo e fórma regular (art. 381) .<>25

Art. 367. Sendo a letra passada por conta de terceÍl'o, a este
incumbe fazer a provjsão de fundos em tempo competente, debaixo da

di7'ecta e principal do pagamento: -q1M o
abonador ou ~arante da letra da terra não
pMe ser con Iderado endos 'ante, por não
ter a prop1'iedade sobre ella: Acc.n. 9911
da Rei. de Porto Alegre de 7 de Novem
bro de 1884.

- Diz·se prejudicada a letra em que não
ha endosso, mas não foi protestada pur
ralta de pagamento: Acc. da HeI. de S.
Paulo de 15 de Maio de 1885. - Di?'., vol.
<l8, pag 36.

- Letra extraVIada não é letra prejudi
cada: Decis. de Agg. da ReI. da CÔrte de
27 de Setembro de 1887. - Di?'., vol. 44,
pago 593.

Nota 524

Arts. 354 ns. I e 6, 396 e 4~5 ..
(,;oncordaneia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 592,59,1,; Hesp. i88, 495; ~Iex. 504;
Port. 286, 320; Belg. 5 j Holl. 104; Chi!.
717 a 7~0; 01'.796' FI'. 110 e 147.

Questão. - Óllebrado o sacadm', no
caso da lew'a não ter sido acceita, ou
depois de ter sido acceita, a quem pe?'
tence a p?'ovisão em qualqlLer dos dous
casos ?- O nosso Codigo não previne : a
legislação franceza, ou antes a sua juris
prudencia, têm variado a re peito de tão
Importante questão.

O Sr. Joseph, Concm'd. enw'e les Cods.
él.1·ang., é de~sa opinião, e bem se pMe
vêr que em Gouget e Merger, Dicc. de Droit
Comm. verb. Lelt1'e de chang. 11. 192 e
s gs. : os Cods, Holl. 1I0 e Wu.rt. 585 di 
põem de modo ii. evitar a questão. Ou a ral
lencia é antes doaccf\ite e a provisã.o volta
ámas a falJidado sacador, ou tem logar de
pois, e pertence ao acado; salvo a obri
gaç,'to de pagar ao porta-dor, O Cod. Prus.
960 até assegura ao portador llm privilegio
de 6' clas e sobre a prOVisão ; o que é certo
é qu'l a ~urisprudencia franceza parece

contraria á solução dada á que tão pelo
Cod. Holl.

Questão .-Podel1t Se?' negociados sem
assignat'1llra do sacado1'? Podem ser le·
vados a j1Lizo sem eslOlr assignado o sa·
que? - Respondi negativamente, porque
a solução aflirmativa resultaria a infracÇào
do Decr. n. .269i de 1860 que prolJibe a
emissão de bilhetes e outros escriptos ao
portador, ou com o nome neste em branCO:
T. de Freitas, Comm., pago 737.

Quanto ao que pensamos.-Not. 492.

Nota 525

Reg. n. 737, art. 372, ~ 2.
COllcordancia.-Cods. Comms. 3rlS.:

Arg. 617; Hesp. 456; Mex. 469. 470; Dalg.
4; Holl. 106; Cbi!. 648; Ol'. 813; FI'. m.

Nota.-São os embargos recebidos sem
condemnação quando o portador do titulo
é o proprio sacador, que o transrere de
pois por endosso : Acc. da Rei da Côrte
de 3 de Agosto de 1875. - G. J1LT., 1'01. 8,
pago 298.

- Na letra da terra] se o sacador pagaa
letra por si no venCI men to não tendo.o
sacado provisã.o de ru ndcs, não é este olm
gado por rôrma alguma para com aquelle:
a provisão de fundüs em relação ao sa·
cador não se presume, carece de prova:
Rev. n. 8790 de 1 de Dezembro de 1875.
G. JIM'., voI. 10, pa.g. :':59.

- Um sacador que confe sa não ser
credor do acceilante de uma letra, nem Ib~
haver entregue valores corre pondentcs a
mesma antes do saque e endosso, não pólle
invocarem seu fa"or a nullidadede pro'
testo que não lhe póde aproveitar para
isentaI-o dal'esponsabilidade do pagamento,
uma vez que em poder do acceitante, ~o
tempo do vencimento da mesma letra, nao
eXistia a respectiva provisão de fundos, rBn:
dição necessaria para sua exo~eraçao.
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sobredita pena; sem que todavia o sacador deixe de ser solidariamente
l'esponsavel ao portador e endos ados pela segurança da mesma letra,
na fórma do artigo antecedente.G"'G

Art. 368. Entende-se que existe sufficiente provisão de fundos em
poder do sacado, quando este, ao tempo do vencimento, é devedor ao
acador, ou aquelle por conta de quem a letra foi passada, de quantia

ao menos igual, ou quando qualquer dos dous tiver credito aberto pela
acado que baste para o pagamento da letra (art. 392).G"''''

Art. 369. O sacador é responsavel pela importancia da letra (art.
422) a toda as pessoas que forem successivamente adquirindo a sua
propriedade até ao ultimo portador. G"'8

Cessa, porém, a re ponsabilidade do sacador quando o portador
deixa de apresentar a letra, ou é omisso em a protestar em tempo e
fôrma regular, uma vez que prove que tinha sufficiente provLão de
fundos em poder do sacado ao tempo do vencimellto.G"'l>

Nota 529

de Ínexecu ào da parte do devedor: ReI'.
n. 4773 de 12 de Novembro de 1852, e Acc.
reviso'/' da ReI. de Pernambuco de 12 de
JLlIlbo de 1853.- Jtt1·. Comm., pago lil.

- endo a acção PI'Qposta a decendiat
e se Ille Ollpol1do embal'go de falsldad!" e
nulUdade, deve o juiz julgar de sa defesa
e não sob pretexto do sacador não er
pes oa Jegiti ma, deixar de cOlJdemnar o
acceitanle ao pagamento, nada e lendu
allegarlu e nem provado contra aproprie·
dade da lel1'&. ReI'. n. 5116 de 17 de Se
tem'H'O de Hl56.- J1tr. Comm.., pago 142.

Questão. -Condel1lnando-se algnem
ao pagamento por sentença, essa obl'i
ga~ão tem logm' com ?'elação ao credor
pnmitivo, como ao ceSSiOllal'io 81/ brogc[(lo
nos eus direitos t-"editOl'ios? - P la alli·
maliva decidio a ReI'. n. 6817 de 21 de
~larço de 18136.-Jur. Com1Jt., pag, 143.

Nota 527
Art. 381 j Reg. 737 j art. 372 § 2.
ConcOJ.'dancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 619 ; Hesp. 457 j Mex. 4.71 j Delg. 5 j
lIull. 107 j ClJil. 649; Oro 815; Fr. 116.

Art. 381.
Concordancia.-Cod .Comms.art .:

Ara. 621jHe p. 459, 460; lex.473,.192;
!tal. 314; Porto 283, 293; AlI. 8; B la.

Nota 528 7,61; Holl. 108; Chi!. 617, 650jOr. 8li;
FI'. 118,14.0,170; Roum. 339.

Concordancia.-Cods. Comms. arts.: Nota.- O credor que recebe em pa~a.
Ar~. 621 j lie p. 459, 460 ; Mex.473, 492; mento uma let1'a da terra; que por i ogal. 314; POlt. \l83, 293; ALI. 8 l' Belg. 7 ;. dá quitação ao devedor; que mo tra eon

ILI. 617,650; 01'.817; Fr. U8, 40, 170. fiar na solvabilidade do aeado p!"rmll·
b· NOéla.--:-o acador de UOla letra de cam- Lindo que elleacceite a letm a pl'azo,C/uantlo

10 obngado a ati fazer os prejuizo da lia é sacadil. á vi la: e deixa de prol(~s
falta ~~ pagamento, pelo principio COrrente tal-a por falta de parramento, ~ã~ ~el11 acçao
elO dllelto-qlle toda a obriaação de fazer alrruma contra o acador Pl'll111tlVO del'e
~udnão ~aze~ alguma cou a 'se resolve na Idor: Acc. da ReI. de S. Paulo, no Di1·.,
\\I emmsaçao de perdas e damnos, no caso 1'01. 9, pag. 562.

Nota 526
Ar!. 381; Reg. n. 737; art. 373 § 4.
Concortlancia.-Cods. Comm . art .:

Ar~. 618; Hesp. 456 ; ~lex. 472; Holl. 141;
Chi!. 648, 6.19; Dr. 814 ; FI'. 115.
.questão. - E' m;;oavel a 1'e ponsa-

btlldade de terceil'o, por conta de quem
Se s.aca lew'u de cambio, imposta por esle
al'I1JJo ? Será ella t1'atada pela mesma
Ilcf'W decendiwria, Ott pOl' acção Q7'dina
~la.?-Vide Dir., voJ. R. pago 22 e T. de
rrellas, Comm., pago 741.

Ace. da ReI. da COrte de 18 de Ago to de
1876. - Espozel, Rev. de Aaosto de 1876,
pago 188. - Vide Di?'., vol. 3, pag. 4.99.
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Art. 370. O sacador, que é obrigado a solver uma letra de cambio
porque o sacado a não pagll., tem acção de perdas e danmos contra este;
salvo se o sacado deixar de pagar por falta de sufficiente provisão de
fundos do sacador em seu poder. 630

SECÇÃO IV

Do portador

Art. 371. O possuidor da letra de cambio á vista, ou a dias 00

mezes de vista, é obrigado a fazer expedir uma via para o acceite Da
primeira occasião opportuna que se offerecer, não podendo nunca
exceder o tempo que decorrer da sahida do segnndo correio, paquete,
ou navio que levar correspondencia para o logar dare idencia do sacadn
ou acceitante (art. 420) j pena de ficar prejudicada a responsabilidade
de todos os endossantes anteriores.

Esta disposição não isenta o sacado da obrigação de acceitar a letra
quando lbe fôr apresentada. <>31

- Apezar da expressa e terminante dis·
posição de nosso artigo, estava o Trib. do
Comm. da Côrte na pratica de jnlgar;-que a
afaltade prote to exunera indistinctamente
o sacador,-i to até 1803, quando um depu·
tade, membro do Trib., o Ur. Vieira Bueno,
despertou sua altellção des a incuriali
dade.

- A intimação de prote to por não paga
mento da letra não suppre a que c1eve
ser feita aos sacadores, não obstante aquel
les e estes serem sacio: Uev. n. 9315 de
ill de Fevereil'o de 1879.- Di?'., vol. 19,
pago 4.6.-Vid. vol. iI, pago 127.

- O protesto, por falfa de palJamento,
no vencimento da letra, é o unico exigido
para a portador conservar eus direi tos
contra o sacado I' e endosilnLe : !lcc. da
ReI. da Côrte de 7 de Dezembro de 1885.
-Di?'., vol. 39, pago 30i.

Nota 530
t.:oncordancia.-Cods. Comms.arts.;

Ar~. 622 Hesp. 458; !tal. 3111; Porto 335;
!lU. 2~,.41: Belg. 7, 30, 61; Holl. 148;
Chll. 6;)0; Ol'. ~16; Roum. 339; FI'. 570.

Nota.-O sacador das letms de teJ'l'a que
conl.~1IJ declaração de valor recebido pelo
accetlante, tem de haver deste a sua impor
tancia, se a pagou por elle, O qual não se
escusa da respectiva obrigação de pagaI-as,

allegando falta de provi [o de fundos: Ac.:.
da Rei. da Côrte de 7 de Maio de 1 i5.
Dir., voI. 7, pago 560.

Nota 53!
Art. 359, §§ 1 e 2, 369 e 377 j Reg.)l.

737. arts. 381 e 385.
Concol·dancia.-Cods. Comms.arls.:

Ârg. 652,65<1; Hesp. 470 e segj Mex.J·
se~.; Ilal. 261, 314; Porto 2117 j AlI. 19;
Belg. 51; Holl. 116 j Cbil. 685 e seg.j Dr.
8117, 8tB j FI'. 160, 177; Bonm. 282 e3:J9

Nola.-Deposi lada a iln porlancla de UUla
letra com citação do portador para lel'an'
tal-a, e assim haver o embolso, não péAJ!
a este ser condemnado o endossante: IleI'·
n. 4102 de 11 de Jnlho de 1851, e Arc.
?'eviso7' da ReI. de Pornamhuco de 16 dI
Dezembro do mesmo anno.-Jur. Camm.,
pago 1115.

- Odolo ou a má fé da parte do ageol.e,
encarregado do desconto de uma letra, naO
pOde prejudicar ao portador de bOa ré, que
mostra ter pago a importancia por q~e
descontou-a: Acc. do Trib. do Comm .. I
Côrte de 8 de Fevereiro de 1873.- Dlr"
vaI. 2, pago 128. I

- OencarrelJadodo desconto deumalBrI
s6 é responsavel para com o committenti
pelo liquido, deduzido o preço do desc~nldu,
pouco importando que tenha reallZ<~ o
a transacção com terceiro ou colIlslgo
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Art. 372. Sendo a letra de cambio expedida em tempo sufficiente
para, segundo o curso ordinario, chegar antes do vencimento ao logar
onde deva ser paga, e não chegando senão depois do vencimento por
impedimento justificado, como por exemplo, de força maior, o portador
conserva todos os seus direitos, uma vez que apresente a letra no dia
seguinte ao da sua cheO"ada, e interponha o competente protesto, não
sendo acceita ou paga. G3,.

Art. 373. O portador da letra de cambio é obrigado a apresentaI-a
ao sacado no mesmo dia em que a receber, não seneio feriado pela lei.
(art. 358) para este pôr o seu acceite. Recusando o sacado o acceite
,ou o pagamento, o portador é obrigado a fazer o competente pro
testo."33

Sendo mais de um os sacados, quando os seus nomes se acharem
unidos pela conjuncção-e-, o portador é obrigado a..requerer o acceite
e pagamento de todos, e a protestar, se algnm o recusar. Se, porém, os
nomes dos sacados fõrem separa.dos pela conjuncção-ou-, o primeiro
será considerado como acado, e os outros na sua falta ou ausencia j e a
todos o portador deverá requerer successivamente, na falta de acceite
ou pagamento, ou na ausencia dos antecedentes, fazendo os compe
tentes protestos.G34

Art. 374. A letra deve 8er apresentada ao sacado ou acceitante na
casa de sua residencia' ou no seu escriptorio. No caso de não esta,r na
terra, achando-se dentro do termo do log'ar onde o acceite ou pagamento
fôr exequivel, o portador empreg'ará os meios passiveis para que a
letra lhe seja apresentada quanto antes: não sendo encontrado, ou
estando em lagar mais distante, é obrigado a protestar. G31>

Art. 375. O portador que consentir em acceite condicional, sem
protestar, tomará sobre si todos os riscos da letra. 1>30

mesmo j Acc. do Tri b. do Com m. da Côrte
de 15 de Setembro de l873.-Di7·. vaI. 3
pago 116. "

Nota 53Z
Concol'dancia.-Cods. COIllIllS. al'ts.:

Arg. 654 j Hesp. 483· Mex. 494' Holl.
20tjOr.849. ' ,

Nota 533
Reg. n. 737, al'ts. 371 § 1, e 730.
Concordancia.-Cods. Comms.al'ls.:t:f 0655 j All. 18 a 20; Holl. 175 j Chi!.

j r. 84.5, 850 j FI'. 119, 162.
·fota.-Nenlmma obrigação pode ser sol
~ ~I sem que esteja devidamente sellada.

eco n. 1264 de 1893, art. 30 § 2 n. 4.

Nota 534

C"ncoJ.'dancia.-Cods. Comms.arts.:
Al'g, 655' All. 18, 20 j Holl. 175; Chi!.
693; 01'. 4.85, 850; FI'. 119,162.

Nota 535
Art. 411; Reg. n. 737, art. 371 § 2.
ConcoJ.'dancia.-Cods. Com ms. art~. :

i\ rg. 659; Besr. 505 i.. AlI. 91 ; lioll. 180;
Chi!. 69l; ar. 854; H. 173.

Nota 536
ArtS. 394 e 398; Reg. n. 737, art. 371 ~ 5.
Çoocol'dancia.-Cods. Comms. 3rT: .:

Arg. 660; Hesp. 479; Hal.. 266j Porto 21llj
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Se o acceite ror puro, mas restricto quanto á somma sacada, é
livre ao portador admittir o acceite parcial, protestando pelo resto, on
recusaI-o, protestando pelo todo. G3~

Art. 376. O portador de letra de cambio acceita ou não acceita,
é obrigado a pedir o seu pagamento no dia do vencimento,e,não sendo
paga, a faze-la protestar de uão paga.G38 Opagamento deve ser pedido,
e o protesto feito no logar onde a letra fôr cobravel (arts. 374e
411).G39

Art. 377. O portador de letra de cambio prote tac1a é obrigado a
fazer aviso áquelle de quem a tiver recebido, e a remetter-Ihe certidãn
do protesto pela primeira via opportuna que 'Se lhe offel'ecer (art. 3í1)j
pena de ficar extincta toda a acção que podia ter para haver o eu
embolso do sacador e endossante ."'lO

AIJ. 22; Delg. 15; HoIl. 120; Chi!. 694; Dr.
836, 855; FI'. 12,1; Roum. 288.

- Os Cods. cits., com excepção do Rung.
não admittem O acceite condicional: ale·
gislação ingleza o admHte.

Nota- O acceite condicional é nuHo,
apezar da redacção do nosso artigo: os prin
cipias de direito camhialo repelIem.

Nota 537
AJ·ts. 294, 398 e 431.

. Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
Arg. 660; Hesp. 479; 1ta!. 266; Porto 291;
AlI. 22; Delg. 15; Hall. 120; Chi!. 694; 01'.
855; FI'. 12t; Houm. 288.

Nola - O acceite· parcial é uma excepção
ao direito civil no intere se commercia1; o
nosso Cúdigo aparta·se tornaudo-o facul
tativo, da legislação geral dos outros povos.

- T. de FI'eitas, Comm., pago 74.6, cen·
sura esta nota -«Se é livre ao portador da
letraadmittir o acceite pWl'cial, não vejo
nisto alguma excepção ao di7'eUo civil pur
interesse do commercio. A qualquer cre
dor é livre admittir, ou recusar, paga
mentos pa7'Ciaes. II

Todos sahem que o pagamento deve ser
feito por inlei7'o e não pur partes L. 9, 1,
Dig. de so{;utionibus, e como a legislação
estraugeira ci tada o declara e ob7·igalol'io.
ou uma faculdade com referencia ao sa:
cado e não ao purtador, por is o nen lmma
incorrecção contém a nota.- Vide Namur,
al't. 15, pag. 59.

Nota 538
Arts. 357, 389, 399; 407 e 426; Reg. n. 737,

art. 271 § 6. - Not. 523.
COllcordancia. - Cods. Comms.

arts.: Arg. 662; Resp. 482, 502; Mex. 489,

509, 510; Hal. 288, 296; Porto 314; Belg. ó!;
Holl. 149' Chi!. 698; 01'. 857; FI'. 161, lli1,
173; Roulll. 310 e 319.

Nota539
Re". n. 737, arts. 374, 386 e 387.
Concordancia,-Cod . Comm .ar~.:

Arg. 662; He p. 482, 502; Mex. 489, in.I,
510; ltal. 288, )96; Porto 314.; Brlg. 58
Roll. 149; Chi!. 698; 01'. 857; FI'. 161,16:1
e 173; Roum. 310 e 319.

Nota 540
Arts. 403; Reg. n. 7i.l7, arts. 383 a:J8,i:

A . conr. pelo Alv. de 19 de Outubro de
1789.

COllcor(}ancia.-Cods. Comms. ar15.:
Ar" 663' Resp. 517; nl X. 530; Ua!.311;
Purt. 337; AIl. 45; Belg. 56; Roll. 181:
Chil. 698, 701: 01'.856; FI'. 165; Roum.311.

Nota.- Soh pena de Gcar e 'Uncta tool
a acção para haver o pagamen to de mUl
letra do sacador e endossante, cumprefaIdl
o aviso re pectivo do protesto: Acc. )
Trib. do Cum lU. da Bahia de 24 de Outuhrv
rle 1 72 e 19 de Julbo de 1873. -Dil'., 1'0/.
3, pa~. 181. I'

- u portador da lelra de cambio pro.
tadn perde todo o direito contra o sacadt
si, em tempo, lhe não remetter certidãu d;
prutesto: Rev, n. 10484 de 14 de Julho
1886 e Acc, 7'eviso7' da ReI. de S. pau~
de 29 de Março de 1887 .-Di'l'., vaI. 40, pago
628; voI. 43, pag. 245. - n\.

- A intimação do protesto por DilO r:.
gamento do saque feito a um dos ~et.eJ~
tantes não suppl'e a falta de intima~~o '"
endo sante estabelecido em l.ogar d"e~.
ainda mesmo que um dos saCias do 10
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Se algum dos interessados na letra ror morador no mesmo logar,
a notificação será feita dentro de tres dias uteis, e debaixo da mesma
pena (art. 409). '"u

Art. 378. Todos os endossados são obrio'ados a transmittir o
protesto recebido, e na mesma dilação (art. 377) aos seus respectivos
endossadores; pena de serem responsaveis pelas perdas e damnos que
da sua omissão resultarem ,"'II>

Art. 379. Notificado o protesto de letra não acceita ao ultimo
andos ador, o portador, exhibindo o competente protesto de não acceite,
tem direito para exigir delle, do sacador ou de qualquer outro obrigado
á letra, fiança que segure o pagamento no seu vencimento.

Recu ada a fiança, pôde o portador tirar mandado de embargo, e
pôr em deposito bens de qualquer do obrigados á letra, que cheguem
para total pagamento, até que este se reali e no seu vencimento
(art. 831).. 13

Art. 380. Quando o protesto é unicamente de não acceite, o por
tador s6 tem acção contra o sacador e endossadores, e quaesquer outros
garantes da letra. Sendo, porém, o protesto de acceite e não paga, o
portador p6de accionar tambem acceitan te e os seus abonadores, se os
houver. Ii""

endossante eja sacio do acceitante: Acc.
da ReI. de S. Paulo de II de Março de
11390.- Di!'., vaI. 5il, pago 252.

Nota 54!
l:oncordancia.-Cods. Comms, arls.:

I~rg. 663; Hesp. 517; l\lex. 530; Ual. 317;
Olt. 3J7; AlI. 45; Belg. 81; Boll. 181;

ChI!. 698, 701; 01'. 856; FI'. 165; Roum. 342.

Nota 542
Reg. n. 'i37, al't. :185.

\ ConcOl>tlancia.-Cods. Comms. arts.:
pr!:t' 664; Hcsp. ó17; Mex. 530; 11..1.1. 317;
?r , 3:J7; AlI. 45; 13elg. 85; Holl. 185; ar.

859; FI'. 167; ltOUI1I. 34~.

Nota 543
Ârls. 791, 832; Reg. n. 737, a1't. 321 ~ 1;

~: .. de 6 de Setembro de 1790, § 6.-ifot.

CO~cordancia._Cods.Comms.arls.:
FAlI. 26 a 28; Belg 73' Hall 177' 01' 846'r. 120' """

aC~~i~ - ~o estando vencida uma lei ra
a, nao se dá o caso de embargo,

egundu o di po to no art. 136 do Cad. do
Comm., sal o os casos em que o mesmo
Cad. altera o vencimento, ou permitte ac
ção de remedias preventivos, art. 379 e
a90; Acc. da ReI. da Orte de 30 de Se
tembro de 1876.- Espozei, Rev. de e
tembro de 1876, pago 115.
-T. de Freita, C01mn., pa~. 748, en·

tende - « que o art. :J31 § 2 ao Reg, 11.
748 só é applicavel a letras vencidas, cujo
valor pMe ser demandado por acção com·
petente. »

- A decisão, quanto a nós foi juridica,
não merece repaIo algum; pois qne no
ta os em que o Codigo altera o 'vendmentn
ou permitte a ac ào de ?'emedio preventivo,
a1't. 136, não de\'e entrar em duvida que
ao credor caiba a proposi tUl'a da acção, ar1.
3J9 '!1 do cil. Reg., mesmo ante du ven·
cimento: qualquer outra intclligencia dei·
xaria de combinar as disposiçõe citada,
sendo que o texto do art. :J79 supra refe·
re·se a lelra não a ceita, caso diITerente de
acceite verificado.- Not. 208.

Nota 544
Art. 360. - Not. 338.
t.:oncol'dancia.-Cods. Comms.arts.:

Al'g. 66:>; Belg. 7, Cbil. 702; Dr. 8üÚ;
Fi'. 118.
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Art. 381. O portador que não tira em tempo util e fôrma regular
o protesto da lettra não acceita perde todo o direito e acção contra. os
endossadores, e só o conserva contra o sacador; sendo, porém o pro
testo de falta de pagamento, perde todo o direito contra o sacador e
endossadores, e só o conserva contra o acceitante ; salvo no caso pre
venido nos arts. 367 e 368, em que o conserva tambem contra o sacador,
e contra aquelle por conta de quem a letra foi passada. G

"
G

Art. 382. O portador da letra de cambio devidamen te protestada
por falta de pagamento, que fõr omisso, e accionar a mesma letra
dentro de um anuo a contar da data do protesto, sendo passada
dentro do Imperio, e de dous anuos se tiver sido sacada ou negociada
fóra delle, perderá todo o seu direito contra os endossadores, mas
conserva-Io-ha contl;a o sacador e o acceitante, emquanto a letra não
prescrever (art. 443). G<lO

Art. 383. O portador da letra de cambio devidamente protestada
póde haver o seu embolso por um dos dous modos seguintes:

r. Resacando do lagar onde a letra devia ser paga, sobre osacador
ou um dos endossadores, pelo principal, com juros, recambios e des·
pezas legaes (art. 422), de modo que, salvas as despezas e juros, venha
a receber na praça do sacado exactamente o mesmo que receberia se a
letra fôsse paga, e nada mais:

Nota 545
Arts. 256, 258. 382 e 422; Reg. n. 737,

arts. 372 § 2 e 3i3 § 1.
Concordancia. -Cods. Comms. arts:

Arg. 606; Resp. 482,483; Mex. 53~(·ltal.
325'\ Porto 293,294; Belg. 59, 6]; Hol . :201;
Chi _ 701; 01'.861; FI'. 170; Houm. 350.

Nota.-T. de Freitas, Comm., pago 749,
entende que a falta ou a irregularidade do
protesto não prejudica ao portador em
seu direito contra o acceitante e sacador
omisso na provisão de fundos, pois que
e e artigo nM deixou de referir-se ao art.
368 e es te referi 0- e ao 381.

-A Rev. n. 5993 de VI de A1:lril de 1861
decidio em contm'rio, decidindo-que se
gundo a disposição do al·l. 381 o portador
de uma letra perde o direito e acção contl'a
o mesmo sacador, senão tira em tempo util
e fórma regular o protesto por falta de
pagamento, salvo nos casos dos arts. 36i
e 368.-h~1'. Comm.., pago 139.

-Esta doútl'ina é a do Acc. da ReI. da
COrte de 27 de Olltubro de 1876, pois que
pelo facto d.e não ter sido feito o protesto
por falta de pagamento como determina o
art. 411 do Cod. do Comm., julgou que os
embargos na acção decendial oppostos
pelo sacador deviam ser recebidos sem

condemnação na fórma do art. 258 do Reg.
n. 377.-Espozel, RIJ/). de Olltubro de 1876,
pago 119.

-Não é necessario o protesto por falu
de pagamento para affirmar a obrigação
do acceitante: Ace. n. 130L de 16 de se
tembro de 1887.

Nota 546
Arts. 256. 258, 381, 422 e 453 § 3.
Concol'dancia.-Cod . COJ11I1lS. arl!

Arg. 667; lIesp. 517; Ila!. 325; port,339j
ALI. 49; Belg. 57; Holl. :207; 01'. 862j
FI'. 166j Roum.350. .

Nota.-Não se consideram prescrlpla!
as letras, proposta a acção em tempo poso
terior ao legal para sua prescripção, se pedI
velltura isto del'er-se a dolo e Olalicia o
responsavel, evi tando a citação para a prdtJ
posilura da mesma acção: Acc. da ReI. a
Côrte de 23 de Julho e 10 de Dezembro de
1878.-Dil·., vol. 19, pago 70.

-A disposiÇão do art. 382 do Cod. corom,
não aproveita ao acceitante: Acc. da RC

d
"

do Rio de Janeiro de 10 de Olltubro e
1890.-Dir., vol. 57, pago 43l.

-O mero ahonador não se póde vaieI
da prescripção anllual do art. 38~ do GOd

d
·

Corom.: Acc. da CÔrte de App. de 4 .e
Junho de 1891.-Dú·., voI. 57, pago 440,
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II. Remettendo a letra, acompanhada do protesto, para o logar
em que foi sacada ou endossada, para ali ser paga pelo sacador ou
endossador com a mesma quantia nella de ignada, reduzida á moeda
corrente do cambio do dia em que efi'ectuar o pagamento, havendo-o;
ese o não houver, ao ultimo cambio effectuado, com os juros desde o
dia em que o dinheiro foi dado pela letra até o do embolso e despezas
legaes. G4'7

Art. 384. O endossador que pagar a letra protestada tem direito
para haver o seu embolso do sacador, ou de qualquer dos endossadores
anteriores, pelo me mo modo por que eUe o houver effectuado, na fôrma
enunciada no artigo antecedente. ó48

Art. 385. Se o sacador ou qualquer dos endos adores, quando
negociou a letra, restringir, por declaração nella escripta, as praças
em que p6de ser negociada, s6 será responsavel pelas differenças de
cambios, commissõe e corretagem dos resaques ou remessas da letra
daspl'aças comprehendidas em tal declaração (art. 421).1'>49

Al't. 386. O portador de letra de cambio, que receber o seu im
porte, e bem assim todos os endo sadores, são regressivamente garantes
da validade dos endossos anteriores para com o pagador (art. 360).ó;;0

Art. 387. O simples pos uidor de uma letra, ainda que não tenha
endos o, nem outro algum titulo, pôde e deve fazer a respeito deila as
diligencias e protestos necessarios, e exigir o deposito do seu importe
no dia do vencimento (art. 277).óót.

Nota 547
Art. m.
Concordancia.-Cods. Comms. al'ts:

Arg. 726 j Besp. 526,527, 530 j Mex. 537
seg.; lta!. 310, 31I; Port. 332; Belg. 72 a
74; Hall. 187, 188; Cbi!. 737, 749; Oro 819;
Fr.}77, 178 j Roum. 335 e 336.

.Nota.-Para salvar a antinomia que pa
rece existir entre os arts. 383 n. 2 e 423
(POIS que O primeiro dá ao porLador da
lr.tr~ de cambio, devidamente prote tada,
llr~ltos de 11aver juros de de o dia em que
o din~eiro foi dado pela letra, e no segundo
se dl8põe como regra geral que o juros
~ó ~e contam do protesto em diante) en
endla o Preso do Trib. do Comm. da Côrte

que. ~e devia declarar que a primeira dis
goslcaoé relativa ao recebimento no Jorrar
o saque, e a segunda é para quando"se

~ema!1~a a letra no local do ncceile : Rel.
o Mmlst. da Just. de 180">1.

Nota 548
Art. 415.
Con_cordancia._Cods. Comms. arts:

Arg. 721; Mex. 537; Ital, 310, 313; Port. 932;
14

Belg. 30; Hall. 186; Chi!. 750; Dr. 920;
Fr. 14; ROUln. 335 e 338.

Nota.-Quem transferia uma letra cujo
protesto por falta de pagamento lhe é in
ti mado, COlIJO endossante, não póde em seu
proprio nome e como sua propriedade,
ajuizai-a, sem que mo tre ter·lbenovamente
a mesma lelra ido transferida, ou havel-a
paga: Rev. n. 5993 de 13 de Abril de 1861
Jm·. Comm., pago 139.

Nota 549
Art. 415.
Concol.'dancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 728; Dr. 921.

Nota 550
Concorltancia.-Cods.Comms., arts.:

Ar~. 735; Porto 335; Ali. 36; Belg. 35;
ROI!. 166; Fr. 14.0.

Nota 55!
Art. 8~3; Reg. n. 737, arts. 12 e 373 § 2.
Concordancia.-Cods. Comms. arts..

Arg. 668; Hesp. 492; 1\1ex. 502; ltal. 287:

CODIGO COMlfERCDlL
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Art. 388. O portador de letra de cambio desencaminhada antes
do acceite, ou depois de protestada por falta delle, tem direito para
pedir o seu embolso do sacador por acção ordinaria, provando aproprie·
dade da letra, e prestando fiança idonea.GG~

Se, porém, o extravio acontecer depois do acceite, será o accei·
tante obrig'ado a consignar o valor da letra em deposito, por conta de
quem pertencer; mas oportador não tem direito para levantar o depositú,
sem que preste fiança idonea para segurança do acceitante.GG3

A fiança prestada nos dous referidos casos só póde levantar-se
apresentando-se a letra desencaminhada, ou depois da sua prescripção
(art. 443).GG4

Porto 322; AI!. 18, 25; Hol!. 165; Chi!. 690,
7l~; 01'.863; 1"r.145, Roum. 309.

lyota, - Emquanto a liquidação de uma
companhia ou sociedade anonyma, não se
tornar definitiva incumbe aos syndicos
praticar todos os actos conservaforios dos
direitos e acções da sociedade, como são
os de que tratam os arts. 277 e 387 do Cad.
Comm,: Decr. n. 8821 de 1882, art. 105
n, 5.

- O simples possuidor de uma letra,
ainda que não tenha endosso, nem outro
algum titulo, pMe e deve fazer, a respeito
deJla, as diligencias e protestos necessarios
e exigir o deposito do seu importe no dia
do vencimento: Rev. n. 10065 de 20 de
Outubro de1883.-Di1'., vol. 32, pago 413.

- Os syndlcos devem praticar todos os
actos conservalorios de direitos e acções
do fallido: Dec. n. 917 de 1890, (al't. 36.f.)

- Aos syndicos, emquanto a liquidação
nãe se tornar definitiva, incumbe-prati
cal' todos os actos conservatorios dos di
reitos e acções da sociedade.: Dec. n. 434
de 1891, art. 175 n. 5.

Questão.-O cleposftm'io deve inte?'
PÓ?' o competente proteslo Po?· {alta de
pagannento de l~ma let1'a Q1Le, estando ?'e
colhida ao deposito publico, não roi paga
no diadose1~venci'l1lento?O Av. n, 367 de
1814 declarou que é bem ~xpresso no art.
387 do Cod. do Comm. que o possuidor da
letra, ainda que esta não tenba endosso,
pMe e deve interpôr os protestos neces
sarios.

Nota 552
Art. 39tl, Reg. n. 737, arts. 20 § 4 e

378.
Concordancia.-Cods. Comms, a1'ts.:

Arg. 707, 709; Hesp. 498,499; Mex, 507;
tal. 329 e seg.; Porto 48<1; Delg, 39; Holl.
203; Chi!. 718; FI', 149; 01'.900 i Roum. 354
1 sego

Nota.-O simples detentor de uma letra
de cambio, da qual não con ta ser elle
acador nem endossatario ou porlador, não

pódeaccionar o acceilante pela importancia
da mesma, não tendo, com as testemunhas
que produzia, provado a sua propried~e:
Ácc. da Rei áa Côrte de 16 de Fevereuo
de 1855.-illafra, J1V/', dos T'I'ibs., vai. I,
pago 177,

Nota 553
Concordancia ,-Cods, Comms,arls.:

Arg.707, 709; Hesp.498, 499' Mex. 507;
lia\. 329 e seg.; Porl. 484; Ail. 73 j Delg.
4l; Holl. 163; Chi!. 718; 01'. 900; Fr. 151 i
Roum, 851 e sego .

Nola,-Re'lestida uma letra dos reqo!'
silos do art. 354 do Cad. Corom .. não podia
deixar de ser paga em seu vencimento pelo
acceitallte a quem figura como dono esaca·
dor, não se tendo opposto embargos rele·
vantes na fórma do art. 250 do Reg. n.
737; não se podendo considerar duvid~so
o facto de aflegação de não ter preoedldo
transacção alguma, quando a letra deolara
o contrario: Re". n. 5872 de 10 de Março
de 1860 I e Acc. ?'evisol' do Trib. do Comm,
da Bahla de 21 de Julho de 1860.-1ur.
Com'l1l, , pags. 149 a 151.

-Não estando provada a perda, nenhuma
obri~ação ba de pagar uma letra emq11anlo
o onginal não fôr apresentado ao acceltante
ou a seus herdeiros, por haller eIl~ fa1·
lecido: Rev. n. 6019 de 20 de Abril de
1861. e Acc. ?'evisol' do Trib. do comm.
do rt1aranhão de 22 de Maio de 1862.-Jur.
CO'/1ll1l'l,., paga, 146 e 149.

Nota 554
Concordancia.-Cods, Comms. arls.:

Arg. 707, 709; Hesp. 498,499 j Mex. 507 !
!tal. 329; Porl. 484; Belg, 45; 01'. 902,
Fr. 155; Roum. -3b4.
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.A.rt. 389. O proprietario ou mandataria .da letra desencaminhada
deve avisar immediatamente ao sacador e ao ultimo endossador, e fazer
notificar judicialmente ao sacado para que não acceite, e tendo accei
tado, não pague sem exigir fiança ou deposito. GGG

.A.rt. 390. Quebrando o acceitante de letra de cambio antes do
vencimento, o portador, log'o que tiver noticia da quebra, deve inter
ôr o competente protesto para seg'urança de seus direitos, e tem
cção para exigir fiança idonea do ultimo endossador ou do sacador

(art. 831).GGG
Art. 391. O portador de letra de cambio devidamente protestada

01' falta de pagamento pôde, em caso de quebra do acceitante, apre
entar-se pela totalidade do seu credito a todas as massas fallidas dos
ue na mesma letra fôrem co-obrigados: e os dividendos recebidos de
ma das massas descarregarão as outras, e os co·obrigados solventes
té seu inteiro pagamento (art. 892). GG'"

SECÇÃO v

Do sacado e acceitante

Art. 392. O commerciante que por escripto autorisar a outrem
ara sacar sobre elie é obrigado a aoceitar e pagar, e fica sujeito a todas
s responsabilidades e indemnisações como se fôsse o proprio sacador
rt.422).

Nota 555
B~~' 857, 376, 399 e 429, Av. n. 358 de

C~ncOl·dancia._Cods. Comms. arts.:
rf~ 110; Hesp. 500; Mex. 506; Ali. 66;
eN:' 42.44; 01'. 903: Fr. 154; Roum. 229.
d·ota.-LeLra estraviada não é letra pre·
~~dda: sDecis. de Agg. da ReI. da Côrte

e eLembro de 1887 - Dó.' vol,pag. 593. .., ., .

Nota 556
~~. 832; Reg. n. 737, art. 371 S 7.

nc~rdancia._Cods.Comms.arts.:
ri.1i~'. ~efp· 510 i Mex. 515; nal. 315;
.917 918 ~ gl;' 54 i Holl. 155.i Chi!. 725;
Nota' ,<t.163; ROUffi. il40.
cador- Uecusar" CllffiO endos ador ou
O d ' prestar nança no caso do art.
Lado

o
d~o~all Co~m. é caracteristico do

pagament e~cDla, embora não haja falta
§1 j). o. ee. n. 917 de 1890, (art.

Nota 557
Art. 379.
Concordancia.-Cods. Comms. a1'ts.:

Arg. 671; Hesp. 518; Holl. 198; Chi!. 70ó'
01'. 866; Fr. 542.

Nota.- o porLador de uma letra que
11Ouve1' concedido concordata ao sacador,
fallido, não conserva o direito do accionar
e executar ao acceilante. solvente, pois
que a coucordata opéra novacão: Rey. n.
9055 de 2 de Maio de 1877.':" Dit., .Yol.
13, pags. 693 e 706.

- Em cont-?'w'io: Rev. 11. 9092 de 7 de
Julho de 1877.-Dir., vol. 13, pago 680.
O Acc. ?'evis01' da Rel. de Ouro-Preto de 14
de Dezembro de 1877, porém, decidio que
opél:a novação; -: Di?'., voI. 16, pag. 60Ci.

Vld. T. de I'reltas. Comm., pago 753.
-O acceitante de letra de cambio,que não

pagou·a no dia do seu vencimento, por
que veio a Callir, não pMe apresentar-se
á massa CaLlida do sacador, exigindo a
quota que esta deixou de pagar aos por
tadores. No caso mesmo de ter o aeceitallte
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A promessa, porém, de acceitar uma letra se elIa fôr sacada, sem

expressa autorísação para osaque, s6mente dá acção por damnos contra
(') promettente que recusa acceitar e pagar. GG8

Art. 393. O commerciante sobre quem fôr sacada algllmaletrsdl
cambio é obrigado aacceitar a primeiradas vias que lhe fôr apresentad~

ou a negar o seu acceite, dentro de vinte e quatro horas, ao mau
t-ardar da sua apresentação, ou no mesmo dia se a letra fôr pagaval!
vista.GG9

Art. 394. O acceite deve ser puro, e concebido nos seguinl!!
termos-acceito ou acceitarnos. GGO-(art. 375), e escriptú no corpo di

fnllido dislTibuido dh'idendos aos porta
dores de letras, não tem recurso contrn o
co-deyedor fallido, ainda mesmo tendo
este feito os saques, sem provisão de
fundos em poder do acceital1[e: Rev. n.
91!13 de 10 de Outubro de ]877.- Di,..,
vo1. 14, pag. 466.

- A disposiçlio do art. 391 do Cod.
Comm. importa uma garantia e não uma
restricção ao principio da solidariedade,
sanccionada no art. 422 do cito Cod.; J;lelo
que a solvabilidade do acceitante nlio Im
pede que o porlador da letra, devidamente
protestada, peça de preferencia ao endos
sante delJa o respectivo pagamento, e, em
taes termos, não se dando tambem a exce
pção prevista no final da I' parte do art.
<llô do dito Cod.: n. 11274 de 3 de Junho
de 1891.-Di1·., voI. 55, pago 432.

Nota 558
Art. 368.-Vid. Nots. 346 e 531.

.Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
Arg. 636, 637; Hesp. 519; nelg. 15; Holl.
114; Chil. 666; 01'.832.

Nota.-Letra da terra deve ser paga ao
portador, não podendo o acceitante exi
mir-se de pagamento sob a alJegação de
ter em' conLmrio convencionado com o
sacador: Acc. da ReI. da CÔrte de 22 de
Março de 1875.-Di1·., voI. 7, pago 316.

- O acceite da letra por procurador
obriga o mandante ao pagamento: se se

. tiver dado abuso de confiança da parte do
procurador não c1eve, por isso, terceiro
soffrer prejuizo: Rev. n. 9294 de 31 de
Julho de 1878.- Di1·., vo1. 18, pago 353.

- Não se presume do (avO?' o acceite
de uma letra, quando mostra-se que o pro
ducto do desconto da mesma foi recebida
pelo acceitante: Acc. da ReI. da Côrte de
12 de Dezembro de 1879.-Di1'., voI. 21,
pago 340.

- Oacceite da letra de cambio impol'tn
obrigação de pagal-a, quaesquer qu~ sejam

as duvidas que sobrevenham com rell(i
n orj~em e causa do debito e que só di!lll
respelto ao sacador e ao portador: Are,
da UeI. da Côrte de 27 de Junho de 11l8i,·
Dir., voI. 28, pago 596.-Not. 522.

Nota 559
Arts. 354 e 355 n. 1,365 e 412, Not$.j~

49<l e 506.
Concordancia-Cods. Comms. m:

A.rg. 638; Hesp. 478; Mex. 485, 486j!lll
261, 265; Port. 287, 288; AI!. 21, II.
nelg. 12 a ]6; Chil. 667; ar. 833; Fr.lll:
Roum. 286, 287.

Nota 560
Reg. n. 737, arts. 60 e 72. No/s.
Concordancia.-Cods. Comms.arl\

Arg.639; Resp. 477; Porto 236;AlI.~
Befg. 12; Hall. 1] 5; 01'. 834; Fr. 1
Roum. 284. .

-Os Cods. Holl. e Porto exigem qUI
acceite seja claramente expres o; oProl
não dá fOrma alguma para seu eDlmç~~
o Hung., Rus. e Fr. dizem que oa '
é expresso pela palavra-acceito-; oH!!1
que as palavras acceito oII cwceitamos
sacramentaes.

Os Cods. AI'g. e Or.:-La sola ~l'lna
gi1'ado p'u,esta en la letm, SlIpoRe
aceptacion.

Nota.-A. simples assignatura, lan(ll
no corpo elo i'\l tl'Ul1lento da divida, ID:
não precedida das expressões accei/o«
acceitwmos, se n:j.o é um acceite legales
ciente para as letras de cambio ou delaill
nem por isso deixa ele 01 erar os eITeilO!
uma obrigação contrabiela: Uev. n.8311
19 de Fevereiro de 1876. -G. 1111/'. voLl1
pago 33l.

- E' indilIerénte que em uma lelJ'l
escreva acceito ou acceitannos; para
Os que assigllam.·se· sob gllalquer d.
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letra ;GOt o sacado não pôde riscar nem retractar o seu acceite depois
de assignado, GOlO

p~laVl'as sejam considerados acceitantes e
solidariamente obrigados: Rev, n. 8876 de
21 de}[arço de 1876-Dir'. , vol. 10, pag,'i36,
-Vide a condensação que a respeito deste
julgado fez o illllstre redactor da G. !tb7'.,
vol. 12, png. 718,

Questão, - As palcuv1'as-acceito e
acceitwmos-do nosso Codigo não podem
ser su,bstilizâdas p01' eq7bi'valentes ?

Alguns entendem comaS, Pinto,D, Caml).
6, S214, que a expressão do accei te fica
limitada a estas duas palavras-acGeito
acceitamos-qu reputam saG1'amentaes e
excluindo quaesquer outras eql1ivalentes;
n6s pensamos pelo con trario porque a lei
não fulminou nullidade ao acceiteconcolJido
em outros termos; porque o Heg. n. 377
art, 682, não a pl'OnU7lCio7b, e a nullidade
não se deve presumir; porquE: o nosso arl.
com esse enunciado não pretendeu mais ([ue
indicar que llstas expre ões seriam ba'
tantes, sem enunciar ou preci ar a somma
pela qual houvesse o acccite, para que esLe
so constitnisse em obrigacão regular.

-Esta intelligencia está de accordo com
a maioria dos Cods. apoRtados na Conco1'
danciuj é doutrwa de todos os escriptores
ú'ancezes j assi m tem julgado a COrte de
Cass" e é opinião de FerI'. Borg" Dicc. de
D. Comm., verbo acceite; tambem é a
doutrina da legislacão ingleza.

-'1', de Freitas, Comm, , pago 759, diverge
, de nossa opinião, qne mantemos, pois que,
a disposiCão do nosso Cod" arl. 39.1, é
identtCa á dos outros cit., e, entretanlo,
ila para assim dizer uniformidade em dar-se
a intelligencia que damos.-Assim-Visto
para pagar-pagarei-Hollrarei-equivalem
a um acceito,

-N:10 se costuma enunciar a somma a
pagar, ou a importaucia do saque j mas,
se o acceilanteofizel' para evitar alteração
no valor do instrumento, não vemos por
quo isto vicie o acceite, -riamUI' cito n. 71
sustenta a mesma dOlitrina,

-Um titulo de divida sem acceite, e sim
plesmente assignado por um commerciante
não é letra da terra: Acc. da ReI. de Porto
Alegl'e n. 1551 de 24 de Janeiro de 1890
Dir " vaI. 52, pag, 563.

Nota 56!
Arts, 24 e 124, Heg. n, 737, art. 159.
Concordancia- Cods Comms. arts,:

Arg, 639 j Hesp, 477 j Mex. 487; ltal. 262,
828 j ~Il. 21 i.. Belg. 12: Hol!. 115; ClliI. 668
a 670 J 01'. Sa4 j Fr. 122; Reum. 284,

Nola-E' essencial que a palavra acceito
seja escri pta no COl'pO do tilulo, para que
oste seja consiàerado letra e accionavel no
fOro commercial: Acc. da ReI. da Côrle de
7 de Março de 1882-Di7', , vaI. ~8. pago 36,

-T, de Freitas', ('ommt., pago 761, com
bale esta doutrina que sustentarnosj lendo
allen tamen te os art . 392 e 422, se ajuizará
que não somos temerarios, Repelimos, a
di posiCã.o do nosso Cad, é idenlica ã do
art.122 do Cod. Fr., ena di cussão do
Conselho de Estado, em França,declarou-so
-que esLe ?nodo de (wceite, se bem que
contrario ao 1bSO, não erapl'ohibido por lei.

Questão ,-O acceite não póde seI'
ve7'1Jal? As palavra acceito ou aGceitamos,
oscriptas no rol'po da letra, excluem o
sllpplemento de oulro qllalqlter meio de
prova; todavia, nos termos do art. 392
devo constituir uma simple pl'Ome Ea qne
dá accão ao porlador da lotra contra I)

promettente por damnos, quando e Le re
CtlSa accei ta.r. De facto o aceei te ve7' bal
constituindo o consentill1enlo dado a um-a
convencão, arrastaria uma obl'ig~Cão para
aquelle que o houve se promettido. E' dou
tl'lna sustentada por MerHn, Rep. § 4. n. 10,
e Potl1ier, Cont de Change, n, 43 ooutro~
escripLores frallcezes.

-A legislacão in~leza para as letras de
cambio para o eXterior -{07'eign bill
admi tte o acceite verbal.

Questão .-0 acoeite não póde deixa1'
de seI' esc7'ipto no C07'PO da lel7'a? Un
entendem que não, suppondo absoluta a
obrigacão de escrevei-o no corpo da letra,
e acreditando que o procodimento con
trario fOs e um ob tacull'l á irculacão dos
saques: nós pen amos dillerentemellte e a
1· parte do art. 392 e o art. 4.:22 autorizam
nossa opinião.

Em 1'iO'or o acceite deve ser exarado na
propria letra, e Lal lem sido mesmo a pra
tica do commemio.

Na Franca, a Côrte de Liêge, em 10 de
Agosto de 1814, decidio que o acceite por
meio de carta devia proCluzir effeito' e
assim pensam em geral os mais notaveis
de seus escriptol'es; na Inglaterra tl'~Z

Chity muitos casos julgados; B. Locré,
art. 122 affirma que os Drs. allemães, hol
landezes e hespanb6es sào da mesma opi
nião; Ferr. Borg., DiGc. de D. Com1Tl.:
verb, acceite, abraca esta doutrina.

I' Nota 562
Concol.'dancia.-Cods Comms. !1rts.,

Arg. 639; Hesp. 477; Mex, 487; na!. 262.
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Nos casos de acceite falso, oportador tem recurso contra o sacad~
e endossadoreR. G63 "

Art. 395. Sendo a letra passada a dias ou mezes de vista, oaccein
deve ser datado: não o sendo, será a letra protestada, e correrá opraz;
do vencimento da data do protesto. GO\l

328 ; Port. 288; AlI: 22; Belg.11; Holl. 119 ;
Cbi!. 668 a 670; 01'. 834 ; FI'. 122: B.onm.
284.

Notar-T. de Freitas, Corrvrn., pago 762,
censura esta questão, exclamando :-Que
temeridade !-PO?' não pode?' se?' mais ex
plicito o a?·t. 591 •

- Que temeridade! -repetimos nós,
Os Cods, Wurt. 604 e.Holl. 119 accrescen
tam ao texto do nosso artigo mesmo antes
de ?'estit1~il-a_ Pois não tem razão de ser
a questão e não é juridica a doutrina que
expuzemos, de tanlos autores ?-O Dr. To
ledo Lessa, Di?'., voi. 7, pag. 25, escreveu
com a maior proftciencia sobre a materJa
uma tbese, e, certamente o não faria, se
dnvida deixasse de occorrer: a que se
reduz a temeridade?

questão.-O sacado não póde riscar
seu acceite antes da entrega da let7'a ao
po?·tador ?-Nos parece que sim: nosso
Codigo não foi explicito, como o Wurt. e o
Hall., e não é senão do momento da en
trega da letra em diante que sefórma o con
tracto que deve obrigar o acceitante, pois
que, tornando-se perfeito então, nll.o póde
ser desfeito sem o concurso das vontades
contractantes.

-Assim decidio a CÔrte de Liége, 26 de
Março de 1811, assim pensam Pardessus,
Merlin, Pothier e oulros : assim é pela le
gislação ingleza.-Vid. Gouget e Merger,
n. 252, verbo Let. de change. '

Nota 563

Art. 129, ~ 4.
ConcorClancia.-Cods. Comms. art5:

Arg. 639; Hesp. 477; IIlex. 487; Belg. 11;
Holl. 145; 01'. 834; Roum. 284.

Nota 564
Arts. 955 n. 2. e 407; e Reg. n. 737, art.

371 § 9.
Concordaucia.-Cods. Comms. arts.

Arg. 640; Hesp. 477; Mex. 484, 485 j Porto
287, 288; Belg. 102; Holl. 115; Chi!. 673;
Oro 835; FI'. 119, 160; Roum. 284.

Nota.-T. de Freitas. Corrvrn., pago 766;
combate este aresto: -«Em relação:!.s letras
de cambio porque do art. 395 segue-se a

con't?'a?'io sens1~, que um acceite póde .
ser datado, quando não são sacadas-adw
01~ mezes de vista: quanto :!.S lelras b
terra, porque sendo taes as sacadas em aO
uma das provincias contra as pessoas o/L
residentes e para serem pagas no logar
saque (Av. n. 235 de 1863), elivra salll!-!
como as de cambio, ou a dias ou 1I1~,

de vista ou a dias 01~ mezes da data)ClI~
determina o art. 395, combinado com
art. 42'7.11-Realmente, como declarar
que não é necessario datar o acceite, porq!!
elle tem lagar no dia do saque?

- A data do acceite nll.o é essencial .
letra de cambio ou de terra: Aee. da Rj
da. CÔrte n. 64:'>7 de 6 de Julllo de 18&i.
Di?-., vo1. 47, pago 245.

Questão. -Só nas lelll'as dec4mlil
que se faz necessario datCM' o aCGlik
Pela affirmativa decidia o Ace. do 'Ire
do Comm. da CÔrte de 16 !le Outubro
1865.-Rev. JU7'. de 1866, pago 2UO.

- Nas letras sacadas a dias ou meil
precisos, não é mister que o acceiteg,
datado: Acc. da ReI. da CÔrte de 3de:
lembro de 18'75.- Di?'., vaI. 8, pag:il

- Teixeira de Freitas, C01111n" fi!
766, ainda combate esta jurispI'udeoc'
reportando-se ao qu,e disse Sltpra, qnw
ao Acc. de 16 de Outu~ro de 1865.

- « E' intuitivo que o acceite deve
datado, quando a letra é sacada-a dias
mezes de vista, pois do contrario op
do pagamento nll.o teria dies a qllo e,
computação seria impossivel. Como I~
nesta decisão que o nosso Cod. nada di!'
so~re letras sacadas a dias ou '11te.tes p
cisos ? Tanto dispõe que o proprio AggIll
refere-se ao art. 356 e mellloI' referir
hia ao art. 355 n. 4. Exprimem om~
sentido as duas enunciações- adias
mezes p7'ecisos ou a dias ou lnm!
data».

- Nll.o estamos de accOrdo:-o arl,li
nada dispõe sobre letras sacadas a diOl
mezes p?'ecisos sem declaração de vil~1
o uso, que subsidiariamente é do to
mercio. Reg. n. 737, art. 2, as tem'
ptado, contando-se o venCimento dos
subsequente :!. data do saque, quanoo
acceite não é datado, pois que sendo!
dia i'11~mediato de sua data e nem Jll
que a doutrina do Ass. n. 3 de 7deJ
de 1857 é cont7'aria, sendo bem considera;
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Art. 396. Aquelle que commetter o erro de acceitar mais de uma
via da mesma letra ficará obrigado a pagar todas as que acceitar, com
direito salvo para embolsar-se de quem indevidamente tiver recebido
(art. 400). G6á

Art. 397. Na falta de acceite do sacado, tirado o respectivo pro
testo (art. 403),qualquer terceiro póde ser admittido a acceitar ou pagar
aletra de cambio por conta ou honra da firma do sacador, ou de qualquer
outra obrigada á letra ainda que para este acto não se ache expressa
mente autorisado. 566

O proprio sacador e qualquer outra firma obrigada á letra póde
oíferecer-se para a acceitar ou pagar. 567

O pagador da letra em taes casos fica subrogado nos direitos e
acções do portador para com a firma ou firmas por conta de quem
pagar. 668

Art. 398. O acceitante não é obrigado apagar, se o portador lhe
não entrega o exemplar da letra em que firmou 'O acceite, salvo desen
caminhando-se a letra (art. 388), ou quando o acceitante a não pagar
por inteiro (art. 375): 6G~ neste ultimo caso, só póde exigir-se do

Nota 565
Art. 365, Not. 52,1,.
Concordancia.-Cods. Comms. art&.:

Arg. 689; Resp. 495; Mex. G04 ; Porto 320;
AIT. 67; Belg. 38; Hall. 162; Chi!. 717,
718; 01'. 882; Fr.148.

Nota.-O erro commetlido em acceitar, a
falta de provisão esperada e o dolo do sa·
cador, nao destroem a obrigação do accei
lante-wrgUtln. da Lei de 28 de Novembro
de 1793 e Edit. de 3 de Junho de 1803 ; 
assim como, feito o accei te, não ficam des·
onerados o sacado\' nem os mais obri
gados na letra, ainda mesmo que o accei
tante tenha recebido fundo, ou declarado
que os lançou em credito: Souza Pinto,
Dil·. Camb., § 235.

- Não havendo prova de simulação e
dolo no acceite da letra, o acceitanle é
obrigado a pagaI-a: Rev. n. 10503 de 31
de JlllllO de 1886 e Acc. 1'evisol' da ReI. da
Bahia de 15 de Outubro de 1886.- Dir.,
vol. 41, pags. 169, 517.

Nota 566
Reg. n. '737, art. 3'11 § 8.
Concol'daucia.-Cods. Comms. arls.:

Arg. 696 ; Hesp. 511 ; Mex. 520; ltal. 257,
270 e 299 ; Porto 291, 29õ e 323; Belg. 17;
Holl. 121; Chil. 738, 739; 01'. 889; FI'.
126, 158 e 159; Rou fi. 289, 292 e 322.

Nota.-O acceite por intervenção deve
ser escripto na propl'ia letra e não no in·
strumento do protesto :-Namur cH., n. 78.
-Confere.-Cod. HoJI., art. 126: isto não
implica com a declaração no protesto, pre·
scri pta no art. 403.

-Pelo direito rrancez s6mente o te1'ceiro
póde ser intel'Ve11tol' ; Alauzet, n. 1331.

- Sob pretexto de falta de ca1~sa da
obrigação não se pMe invocar o disposto
no art. 129 n. 3, no acceite por inter
venção.

Nota 567
Reg. n. 737, ar!. 371 ~ 8.
Concordancia.-Cods. Comms. art .:

Âl'g. 696; Resp. 511; Mex. 520 j Porto
~94, 2(15 e 323 j Holl. 121 j Chi!. 'i38, 739 ;
01'. 889.

Nota 568
Reg. n. 737, art. 371 § 8.
Concordancia.-Cods. Comms.arts.:

Arg. 704 j Resp_ 515; Ali. 63; Belg. 50;
FloII. 171 j Chi!. 746 ; 01'. 89'i ; Fr. 159..

Nota 569
Reg. n. 738, arts. 179 e 180.
Concordancia.-Cods.Comms.arl.:

Arg. 108; Resp. 496; Mex. 507; !tal. 329
a 332 ; Porto 484; Belg. 38; Holl. 167; Chi!.
718 ; 01'. 901 j FI'. 152: Roum. 354 e seg.
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portador que lance o recebimento na letra, ou qne passe recibo em sepa·
rado da quantia paga. ó~o

Art. 399. Aqnelle que paga uma letra de cambio no seu venci·
mento, sem opposição de terceiro, presume-se validamente desobri·
gado. ú71

Art. 400. Quem paga uma letra de cambio por uma via em que
não se acha o seu acceite, não fica desonerado para com o portadol' do
acceite : pagando tambem a este, tem direito para haver o seu embolso
daquelle que indévidamente houver recebido (art. 396). ú'7it

Art. 401. Offerecendo-se o sacado, a quem se tiver protestado uma
letra por falta de acceite, a fazer o pagamento desta no vencimento}
será admittido com preferencia a outro qua.lqner j mas por este paga·
mento não ficará desonerado da obrigação de pagar todos os damnos e
despezas legaes resultante da sua falta de acceite. :>~3

Art. 402. Fazendo-se o pagamento de intervenção por conta 00
honra da firma do sacador, todos os endossadores ficam desobrigados.•11

Se o pagamento se faz por conta ou honra de um dos endossadores,
todos os signatarios seguintes na ordem dos endossos ficam desone·
rados. ú'7ú

Art. 403. Em todos os casos de intervenção de terceiro no acceire
ou pagamento de letras, o portador é obrigado a tirar os competent~

Nota.- o acceitante de uma letra de
cambio ou de outra qualquer '7Iwl'cantil
fica obrigado a eu pagamento, ainda que
no tempo em que a acceitou, ou depois de
acceitar, fallecesse, ou faltasse de credito
ao passador: Alv. de 28 ele Novembro de
1746; Ass. de 12 de Novembro de 1789;
Alv. de 16 de Janeiro de 17S3.-Vid. Not.
552 e 553.

Nota 570
Art. 334; Reg. n. 737, arts. 17!J e 180.
COll.cOl.'dancia.- Cod. Comm. ·art.:

Hall. 169.

Nota 57i .
Art. 429 e segs.; Reg. n. 737, arts. 184

e segs.
Conco·rdancia.- Cods. ComIDs. arts. :

Arg. 6;21; Resp. 491; Mex. 102; Hal. 287;
Port. 319 a 322; Ali. 36 ; Belg. 35; Roll.
164; Chil. 715; 01'. 879 a 881; FI'. 145;
Rourn.309.

Nota.- Quem p~a ou desconta a letra,
antes de seú vencllnento, é l'esponsavel
pela validade do pagamento: Cods.Comms.
a1'ts.: Port. 379,1<1'. 144; llvll. 158; Hesp.
195; Belg. 3!.

Nota 572
Art. 406.
Concordall.cia.-Cods. Comll1s .art!.;

Ârg. 689 ; H sp. 495 i Mex. 50J; Porto 3~;
AII. 39, 66; Belg. 38; Holl. 161; Chll.
717, 718 j Dr. 883; Fr. 148

Nota 573
Art. 406 n. 4.
Concordallcia.-Cods. Comll1s.ar~.:

Âl'g. 703; Besp. 514; Mex. 523; J3elg. 50 i
11011. 174; Chi!. 739 á 747; Dr. 895; FI'
159; Rouro. 325; Hal. 3(,)2.

Nota 574
COll.cordall.cia. -Cods. Comll1s.ar~.:

Arg. 7(,)4; Resp. 512; Mex. 526; porto 3li;
AlI. 50;Belg. 63; Hall. 172; Cbil. 743;U'
897; FI'. 159; Boum. 323, 324.; !tal. 3 .

Nota 575
Conc6u·dall.cia. - Cods. comms:

nrts.: Arg. 70i; TIesp. 512; Mex. 516;
Port. 325; Belg. 50; 11011. 472; Chi!. 71~:
01'. 897; F1'. 159; Rouro. ,3~3 234; 1~\1.
324.
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protestos, declarando nelIes o nome do interventor, e por conta e honra
de que firma interveio: e são tambem indispensaveis os avisos do
acceitante pela fôrma determinada no art. 377. li7G

Art. 404.0fferecendo-se o acceitante, ou alguem por elIe, a fazer o
pagamento da letra antes do vencimento, em todo ou em parte, o por
tador não é obrigado a receber, ainda que a ofi'erta se faça sem desconto
nem rebate (art. 431). li7.

SECÇÃO VI

Dos protestos

Art. 405. Os protestos das letras de cambio devem ser feitos
perante o escrivão privativo dos protestos, onde o houver; e, não o
havendo, perante qualquer tabellião do lagar, ou escrivão com fé
publica, na falta ou impedimento de tabellião. li78

Nota 576
Rel!'. n' 737, art. 3'71 8; Decr. n. 2691

de I 60, art. 5. - Not. 596.
Concol'dancla. -Cods. Comms. arls.:

Arg. 697; He p. 5U; Mex. 521' Porto 298,
22~; Ali. 56 ã 65; Belg. 17; Huil. 126, 129;
Chi!. '148; 01'.890' 89i' Fr 126' Roum
~91, 295, 322, 324 ; 'nal. 299. " .

Nota 577

ConcOl·dancia.-Cods. Comms. arts.:
Arg. 687; Hesp. 493; Mex. 500; ParI. 317;
B~lg. 36; Boll. 159; Cbi!. 713; 01'. 881'
FI. 14.6; Roum. 316; lLal. 29.1.

Nota 578
Reg. n. 637, arts. 370 e 375 ~§ 1 2 e 3'

ACo~cordancia._cods. Co·mms.arts. i
rg. 112; Besp. 504.' lIfex 510 512' Port

~i~' 3~~; AlI. 87; Bel~: 6,1;' Hall'. 182; Chil:
lta( 3/0I: Dr. 905; l'T. J73; Ruum. 326:

- Na Ingla~erra são feitos os prolestos
~or 1l~ no[a,1'1o publico, de nomeaçiio do
lorceblspo de Canlerhul'Y: senão houver no
~~r em que se del'a fazer o pruteslo

~~ 'l~ se o Tará ante qualquer habitanle
munbgar, com assistencia de duas testeas.

Nota.- E' inquestionavel a competencia
dos escrivães de paz para poderem tomar
protestos de letra e praticar outros actos
proprios destes omciOs, nos lagares em
que nào ba tabellião: Av. n. 127 de 1859.

- f'io estrangeiro os empregados con
sulares são obri~ados, quando requeridos,
a fazer o protesto de letras de cambio,
redigir escriptllras de' contractos de juros
-Decr. n. 4968 de 1872, al't. 96 ~ 4.

- Servem de tabelliães dos profe tos' de
letras e outros titulas: os e cl'ivãesdo juizo
commercial da I' instancia, em uas fallas
ou quando impedido: 1°, os tabel/iãe de
notas ou qs escrivãe: do juizo de paz de
fóra das cidades e vIUas; 2°, os escri',ães
do cive]" Decr. D. :'>597 de 1874, arts., 3 e
4 Av. n. J20 de 18'74.

- ão carecem l!1einterpretação as di po
sições do Cad. Comm. quanto ao I'l'olesto
de letra não pagas e acceitas por pessoas
residentes fóra da comarca, nem sobre o
prazo do vencimento das que, depois do
prole to por não acceite, del'em ser prote 
ladas por falta de pagamento: Av. n. 384 de
1875.

- Quando os prolestos são necessarios
condensa o art. i71 do Reg. n. 727 de 1850.

- Por morle do sacador e aceeitantes e
sacadores não ba neces idade de proteslo:
Rev. n. 5192 de '1 de Marçode1855.-Jun·.
Comrn .• pago 153.

- São regidas pelas leis do paiz em
que fOrem praticadas as questões referen
tes a protesto de letras de cambio sa.
cadas sobre praça eah'angeira: Acc. da'Rel.
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Art. 406. O acto do protesto deve conter essencialmente:
I Declaração da hora, dia, mez e anno em que a letra foi apre·

sentada ao oflicial do protesto; 5'79

II. Cópia littel'al da mesma letra, e de tudo quanto nalla se
achar escl'ipto, e pela mesma ordem porque tiver sido escripto j 680

III. Certidão de intimação feita as sacado e ás mais pessoas a
quem competir (art,s. 377 e 400), para que acceitassem, ou pagassem,
ou dessem a razão por que não acceitavam ou não pagavam ,e a resposta
dada, ou declaração de que nenhuma deram; 681

IV. A comminação de perdas, damnos, e interesses de despezas
legaes contra todos os obrigados á letra; 58Z

V. Assignatura da pessoa que protestar; 68a

VI. Data do dia em que o protesto fôr interposto, e a data em
que se tirar oinstrumento; o qual deve ser assignado pelo protestante,
e subscripto pelo official publico, com duas testemunhas presen
cíaes. 684

da Bahia de 10 de Dezembro de 1889-Dir.,
vaI. 51, pago 170.

- Fica creado o lagar de oflicial priva
tivo dos protestos de letras na capital fe·
deral, ao qual deverão os escrivães do com
mercio, que exercem actualmente essas
fnucções, entregar os respectivos livros
por inventario: Decr. n. 135 ,de 1890.

Nota 579
Reg. n. 737, art. 380.
Concordancia.-Cods. Comms. arts:

Arg. 117; Resp. 50Ji,.)\Iex. 513; Po:t. 328;
AlI. 88; Belg. 7l; tloll. 182; Chi!. 732;
01'. 910; FI'. 174; Roum. 326; Ita!. 305.

Nota 580
Reg. n. 737, art. 380.
Concordancia.-Cods. Comms.arts.:

Arg. 717; Resp. 504.; !\Iex. 513; ParI. 328;
Alt. 88; Belg. 65; Hall. 182; Chi!. 732; 01'.
910; FI'. 305; Roum. 326; ltal. 385.

Nota 581
Art. 409. Reg. n. 737, arts. 330 e 383:

- Vid. Not. 650.
Concordancla.-Cods. Comms.arts.:

Arg. 717; Besp. 504; l\lex. 513;.Port. 328;
AlI. 88; Belg. 65; Hall. 192; ChI!. 732; 01'.
!HO; FI'. 174; Roum. 326; Hal. 305.

Nota 582
Reg. n. 737, art. 380.
Concordancia.-Cods. Comms.arts.:

Arg. 717; Resp. 594; .Mex. 513; ParI. 318;

AlI. 88; Belg. 65; Roll.192; Chi!. 732; Oro
910 ; Fr. 174; Roum. 326; Ital. 305.

Nota.- Nem porque Codigo algum faça
menção especial entre os requisitos do que
deve conter,o acto do protesto d~ letra deste
nosso n. 4, nem por isso deixam ~ses

termos de fazer uma especial mençj'io des·
sa disposição, porque o protesto não é
nada menos que a manifestação solemoe
da vontade daqueUe que o requer. de coo·
servar todo o direito contra os obrigados
pelo titulo.

Nota 583
Reg. n. 737, art. 380.
Concordancia.-Cods. Comms.arts.:

Arg. 717; Hesp. 504.; Mex. 513.i. Porto 318j
Belg. 65; Hall. 192; Cbil. 73~; 01'. 910j
FI'. 174; Roum. 326i !tal. 305.

- Os outros Coaigos ante exigem as·
signatura do recusante. Antes do Codige
não se dava entre nós a obrigação de tal
assignatura, a nosso ver sem utilidade ai·
guma.

Nota 584
Reg. n. 737, art. 38Q.
Concordancia.-Cods. Comms. art!..

Arg. 717; Resp. 504.; Mex. 513; 11ort.328;
Ali. 87,88; Belg. M; Chil. 732; 01'. 910j
FI'. 173; Roum. 326; Hal' 305.

Nota.-A preterição de qualquer destes
requisitos induz nullidade: Reg. n. 737,
arf. 682. § 2. .

- Em França esta questão é sujeita a
experiencia e sabedoria dos tribunaes.
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Art. 407. Toda letra que houver de ser protestada por falta de
acceite ou de pagamento, deve ser levada ao official publico do protesto
no mesmo dia em que devia ser acceita ou paga, antes do sol posto
(arts. 356, 357, 358). <i81>

O protesto deve ser tirado dentro de tres dias uteis precisos; pena
de ser nuDo (art. 414).1>80

Art. 408. O official publico perante quem se intentar o protesto,
immediatamente que a letra de cambio lhe fôr apresentada, tomará
apontamento della em livro que é obrigado a ter, destinado exclusiva·
mente para este fim, competentemente aberto e encerrado e numerado,
rubricado pelo juiz de direito do commercio, escripto seguidamente, e
sem intervallo algum em branco que possa dar lagar para outro apon·
tamento. O referido livro deve pagar o sello da lei antes de nelle
se começar a escrever.

No alto da letra averbará a folha do livro em que a mesma letra
ficar apontada, com a data de sua apresentação, e assignará esta anno
tação com o appellido de que usar. 68.,.

Art. 409 o O official publico é obrigado a fazer por escripto as
intimações necessarias (art. 406 n. 3), dentro dos sobreditos tres dias
uteis; debaixo da mesma pena de nullidade (arts. 407 e 414).688

Art. 410. Feito o protesto, o ofticia1 publico é obrigado a lançar
o instrumento que formar em um livro de registro privativamente

Nota 585
Arts. 356 a 358, 395 e 400; Reg. n. 737,

art. 381.-Not. 340.
Concordancia·-Cods.Comms. arls.:

Arg. 713; Hesp. 50!; Mex. 511; Porto 314,
329; Ali. 45, 92; Holl. 179; Cbi!. 723, 724;
ar. 906; FI'. 162; Roum. 326 e seg.;
!tal. 296.
. Nota.-A ordem que expede o juiz sus
tando todos os procedimentos executivos
pendentes, ou que de futuro se intentem,
a que se termine ou não a moratoria, não
obstará os protestos por falta de acceite ou
de pagamento: Dec. n. 917 de 1890, art.
109, S uno

Nota 586
Arts. 4.09 e 414; Reg. n. 737, arls. 381,

38~ e 388.-Vide Not. ao art. 1 S 10 da
Lel n. 1083 de 1860.

Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
Arg. 713; Hesp. 504; Mex. 511, 514, i27;
lClblll. 623, n4; 01'. 906; FI'. 162; Roum. 326;
a. 296.
~ne~lão.-o itriauo de que trata este

aH'ttgo mterrompe-se pela superveniencia

de 1~m 01~ mais dias santificados ?-Pela
aillrmativa decidio o Acc. do Trib. do
Comm. da CÔrte de 16 de Outubro de 1865.
-Rev. Jwr. de 1866, pago 200.

Nota 587
Arts. 410 e 414; Reg. n. 737, arts. 21

P~ 380 388, Reg. n. 834 de 1851, art•
27 3.

'oncordancia.-Cods. Comms.arts.:
Arg' 722i., Hesp. 507, 508; Porl. 329;
AIl. 90; uelg. 71; Holl. 183; Dr. 911;
FI'. 176; lia!. 306.

Nota'-E' inguestionavel que exercendo
os juizes municipaes jurisdicção mercantil
no logar em que não ha juizes especiaes
do commercio, a elles compete as)'ubricas
dos livros dos protestos de letras: Áv. n.
127 de 1859.

Nota 588
Art. 377, Reg. n. 737, arts. 380, 383 e 388
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 719: He~p. 507 j lIIex. 511; Porto 326
Holl. 181; Cbil. 730; Or. 912.
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destinado para este fim, preparado e escripturado com as formalidades
prescriptas no art. 408. Deste registro dará ás partes as certidõesque
lhe fôrem pedidas. G80

Art. 411. As letras de cambio devem ser protestadas no logar do
domicilio do sacado ou acceitante.

Se as letras fõrem sacadas ou acceitas para serem pagas em outro
domicilio que não fõi' o do sacado ou aceeitante, ou por uma ter·
ceira pessoa designada, nesse domicilio deve ser feito (;) protesto
(art. ~74). ,

Se o que dever acceitar ou pagar a letra fór desconhecido, ou se
não puder desco,brir o seu domicilio, far-se-ta o protesto no logar do
pagamento, e a intimação será feita por denunciação do official que
tomar o protesto, affixada nos logares do estylo, e publicada nos jor·
naes. GOO

Art. 412. Se acontecer que o sacado tenha ficado com a letra em
seu poder para acceitar ou pagar, se recuse á sua entrega a tempo de
poder ser levada ao protesto, será este tomado sobre outra via, ou em
separado se a não houver, com essa declaração: e poderá proceder-se á
prisão contra o sacado, até que e:!fectue a entrega da letra. GO.

Para poder, porém, ordenar-se a prisão, é indispeusavel que I)

portador da letra produza em juizo prova sufficiente lle que a letra foi
entregue ao sacado, e que sendo-lhe pedida, a não entregára. Em

Nota 589
Reg. n. 737, arts. 21 § 7, e 380; Reg.

n. 834. cit.• art. 27 § 3.
Concordancia.-Cods. Comms.arts.:

Arg. 718; Resp. 508; Mex. f>16; Porto 329;
Belg.71; Holl.183; ChU. 731; Oro 911;
Fr. 176; lta!. 306.

Nota.-Os livros pagam de rubrica a@
juiz 100réis: Decr.n. 5737 de 1874, art.22.

- De sel/o, tambem 100 réis: - Os
insb.'umentos de prote tos- 200 réis: Decr,
n. 8946 de 1883, Tab. B, § 1 n. 7 e § 2
n. L

Nota 590
Art. 376 j Reg. n. 737, arts. 371 § 2, 374

§§ 1 e 2, 3ts6 e 887.
Coneordancia.-Cods.Comms.arts:

Arg. 715, 716; Resp. 505; Mex. 511;
Porto 326; All. 91; Belg. 64; Holl. 182;
Cbil. 733 ; 01'. 908. 909; Fr. 173; ltal. 304;
Roum. 327.

Nota.-Que, bem que justas as disposi
ções dos arts. 411 e 425, atlendendo-se aos
estylos commerciaes, e para obviar eml):l.
raços e prejuizos do commercio e porLa
àores de letras da terra', principalmente

no que respei ta ao seu direito contra os
endossantes. em vista dos arts. 3'17 e 40i,
se adopte a seguinte dispo ição:-Se qua~·
quer letra da terra no dia do seu vencI
mento achar-se em lagar diJIerentedaquelle
em que foi acceila, mas dentro da mesllla
provincia, poderá ser protestada por falta
de paaamento no logar do domicilio ouem
que estiver o porlador, tendo desde 10"0
seu inteiro vjiror conlra os endossantes ~o
logar em que é feito. Este protesto, porém,
não se julgará completo para produztr
todos os seus elIeilos contra o sacado eu
acceitan te da letra, senão depui que lbQ
fOr intimado, ou denunciado ol1lciaTmente,
dada a hypotbe e final Elo art. 411; eeill
'nenhum caso poderá o sacado ou acceil~nle
ser cons trangido a pagar a letra Ióra de seu
domicilio nos termos de art. 430: Rei dtO
Preso do Trib. do Comm. da COrte.-Re.
do Ministerio de Justiça de 1851.

Nota 5'9i

Art. 393; Reg. n. 737, arts. 37l § 3
e 376.

Concordancia. -Cods. Comms. arts:
Holl. 112; nelg. 12; Fr.25.
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ajuda de prova, o juiz póde deferir ao portador juramento sup·
pletorie. GOlO

Art. 413. A letra de cambio que tiver sido acceita por inter
venção, deve ser protestada de não paga contra o sacado que lhe
negou acceite, e contra todas as mais firmas responsaveis pelo seu
pagamento.

Faltando este protesto, o interventor fica desonerado da obrigação
de pagar: e, pagando sem protesto, perde todo o direito e acção
contra os obrigados ao pagamento da letra. G03

Art. 414. O official publico que por omissão ou prevaricação lor
cansa da nullidade de algum protesto (arts. 408 e 409) será obrigado
a indemnisar as partes de toda.s as perdas, damnos e despezas legaes
que dessa nullidade resultarem, e perderá o seu of:ficio. G9~

SEcçlo Vll

Do recambio

Art. 415. O recambio eifectua-se pelo resaque, que é uma nova
letra de cambio passada sobre o sacador ou sobre um dos endossadores
por meio da qual o portador se reernbolça do principal da letra, juros

Nota 594

Nota 592

Nota 593

Reg. n. 737, arts. 376, 377 e 378.

seja adquirida pela jurisdicção estran·
geira que tiver de conoecer dos inciden
te posteriores ao prolesto.

Questão.-O tabelliâo serd obrigado
m.esmo a indemni;ClI1' a qualquer dos
tntere 'sados na lePra, 01~ sómente ao q1M
lhe entregou o tittdo pwra o protesto?
- Parece que deve ser responsavel uni
camen le para com aqnelle.qne lhe entre
gon o tilulo, pois sómente do mesmo rece·
beu o mandato' o mandatario não é re 
pousavel senão para com aquelle de quem
recebeüo mandato.-Assim julgou a COrte
de Cas . em 29 de Agosto de 1892.

T. de Freilas, C011t1n.1.. pago 77J., entende
o contrario-« a razão nao procede, porque
o caso não é de relações de mandalo.»

- Comquanto não Ibe pareçam. baver
Art. 407; Heg. n. 737, arts. 382 e 388. relaçõe de maudato, parece' aos mestres o
.Concordanci~._cods. Comms. arts.: conlrario.

Alg. 718 ; He p. li08; Alex. 516; Ital. 301\; . Além desse aresto da COrte Suprema de
Porto 328; Belg. 11 . Holl. 183' Coil. 731' França, ha outros

l
como um de 8 de Maio

ar. 911; FI'. 176. ' , , de 1830 da COrte ae Tonlouse e outro da
Nota._ Na Inglaterra a formalidade do Corle de Rouen de I' de Junho de 1843.

rroteslo não é indl pensavel senão para as A im Rensam Bedarride, n. 566 e seg.:
etras de cambio do exterior, (ol'eign-bill Nougniei', vol. I, n. 426 ; Gouget et Merger;

afim de que a prova authentlCl\ do facto I n. 249, vero Lei. de change.

Beg. n. 177,art. 371 § 8.
.Concordancia. - Cocls. Comms.

alls.: Holl. 129 e 181j Chil. 745.
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e despezas legaes, pelo curso do cambio ao tempo do resaque(arts. 383,
384 e 385). 601'i

Art. 416. A letra do recambio será acompanhada:
I. De uma conta de retorno, a qual deve enunciar o nome

daquelle sobre quem se resaca, e o preço de recambio por que a letra
foi negociada, certificado por corretor, ou por dous commerciantes
na falta deste, e conter o principal da letra de cambio protestada,
juros e despezas legaes (art. (422) ;1'i06

II. Da letra de cambio protestada e do protesto, ou de uma ceI"
tidão authentica delle.

Sendo o resaque feito sobre um dos endossadores deve mais a
letra de recambio ir acompanhada de documento que prove o CUl'"O

de cambio do lagar onde a letra era pagavel, sobre o lagar onde foi
sacada ou sobre aquelle em que se fez o embolso.

Não se poderá exigir o recambio, se a conta do retorno não fôr
acompanhada dos documentos referidos. 1'i0'7

Art. 417. O recambio, a respeito do sacador, será regulado pelo
curso do cambio entre o lagar do saque e o lagar do pagamento j e
em nenhum caso é aquelle obrigado a pagar mais alto curso. 1'i08

A respeito dos endossadores será regulado o recambio pelo curso
do lagar onde a letra de cambio foi por elles entregue ou negociada
e o lagar onde se fez o embolso. '"00

Nota 595
Cóncordancia. - Cods. Comms.

arls.: Arg. 726; Resp. 527, 528; Mex. 527;
ltal. 310 a 312; Porto 332 j AlI. 50 a 53 j
Belg. 72. 76: Roll. 187; Cbil. 750: 01'.
919 j Fr. 177,178; Roum. 335 a 337.

- Os inglezes admitlem o recambio 1'e
exchange, na mesma accepção que nós
tomamos.

Nota 596

Art.418.
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:
Arg. 729 j Resp. 527, 528; Mex. 338,

339; ltal. 311 j Port. 333; All. 50 a 53;
Belg. 72, 76; HoII. 72 a 76; Chil. 191 e
192 e 753; Or. 922 ; Fr. 180; Roum. 335
a 337.

Nota 597

Arls. 400 ~ 4, e 418.
Concordancia. - Cods. Comms.

arls.: Arg.729; Hesp. 528; lIIex.538 e 539;

Ital. 311; Porto 333; All. 50 a 53; Delg.
72, 76 i Holl. 191, 197 i Cllil. 753; ar. 922;
FI'. 181 a 186; Roum. 335,337.

Nota 598

Art. 418.
Concordancia. - Cods. Comms.

arts. : Arg. 730; Resp. 529; ~Iex. MOi
Ital. 312; Port. 334; All. 50 a 53 i nelg. 77
a 81; Holl. 188, 189 ,Ctlil. 755; Or. 923 i
Fr. 183 ; lloum. 337.

Nota 599

Art. 418.
Concordancia. - Cods. comms.

arls. : Arg. 731; Resp. 529; ~lex. 543; ParI.
334; All. 50 a 53; Delg. 77 a 81; Holl.
1138,189; Chil. 755; ar. 924; Fr. 179, 183.

- Na Inglalerra o recambio, preço do
resague, não tem 10~ar senão para as
(o1'etgn-bill, e fica a cargo do sacadorl
sendo muito duvidoso se o acceitante e
obrigado ou responsavel ao pagamento
destas despezas.
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Art. 418. Não havendo curso de cambio entre as diferentes
praças o recambio será regulado pelo curso do cambio que a praça mais
vizinha tiver com o logar onde o resaque houver de ser pago, provado
pela fôrma sobredita (art. 416). u••

Art. 419. Os recambios não podem accumular-se: cada endos
sador supporta s6mente um recambio, bem como o sacador. U••

Art. 420. As letras de recambio devem ser sacadas na primeira
occasião que se oferecer depois do protesto, não podendo nunca exceder
do tempo que decorrer da tirada do mesmo protesto até á sahida do
segundo paquete, correio ou navio que levar a correspondencia para o
logar da residencia do resacado (art. 371). U•••

Art. 421. Os resaques ou letras de recambio são negociaveis s6
mente para a praça onde as letras originaes foram sacadas ou negociadas
(art. 385). O.tb

SECÇÃO VIII

Disposições gemes

Art. 422. Todos os que sacam ou dão ordem para o saque, endossam
ou acceitam letras de cambio, ou assignam como abonadores, ainda que
não sejam commerciantes, são solidariamente garantes das mesmas
letras,e obrigados ao seu pagamento, com juros e recambios, havendo-os
e a todas as despezas legaes, como são commissões, portes de cartas,

Nota 600

Concordaucia. - Cods. Comms.;
al'ls. : Arg. 732; Resp. 528; Mex. 510;
!lal. 312; Porto 334; Ali. 50; Delg. 76;
Hall. 188; Cbil. 756· 01'.925' FI'. 179'
Roum. 337. ' , ,

Nota 60i

CO",ncordancia.-COds. Comms. arts.:
Al'g. 131; Hesp. 529; l\lex. 543; Port. 334;
Ali.. 50 a 53; Belg. 77; Holl. 193, 194. ;
CbU. 757 ; 01'. 921 ; FI'. 183.

- ~a Inglaterra o sacador paga o re
~!UblO, qualquer que seja o numero de
a a~s porque passe o saque para chegar

SI.

6:ota.-~e uma letra de cambio pagavel
re um .palz que admilte o cumulo dos

camblOs rÓI' endossada no Imperio, o

endossante brazileiro não estará a isto suo
jeito. O endosso constitue um contl'acto
distincto do pI'imitivo entre o sacador e o
portador da letra. Os seus efIeitos deter
minam-se pela lei do logar onde elle se
operou, decisão tão equitativa, quão con
forme ao direi lo rigoroso, pOl que o
endossante brazileiro não podia preoc
cupar·se de uma lei estrangeira, de que não
tinha conhecimento: Dalloz, Effects de
Comm. n. 798.

Nota 60i a

Concol'dancia.-Cods. Comms. arts.:
Arg. 733; 01'. 926.-Vid. Concordo de
Not.531.

Nota 60i b

Concordancia.-Cods. Comms. arls.:
Arg. 734; Dr. 927.
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seIlos e protestos; com direito regressivo do ultimo endossador até ao
sacador, sempre que a letra tiver sido apresentada ao sacado e regular·
mente protestada (art. 381). Gez

Nota 602

Arts. 258, 369,383,392 e 416.-Nots. 5'26 a,
557 e 626.

Concordancia.-Cods. Comms. arts,:
Arg. 736; Hesp. 516 j IlIex. 75, 48~ j HaI.
256, 318; Porto 33\ 338; Ali. 41,81; Belg.
55 e sego ; Holl. 146 j Chi!. 703; Oro 929 j
Fr. 140 j Roum. 339 e sego

Notâ.-Já o Alv. de 6 de Setembro de
1790 § 4 decretava a providencia, para
maior se"urança, da acceitação das letras
ser reforçada com mais umaou doas firmas
de negociantes abonados, ficando tod~s
collecti vamente obrigados, como accel
tantes.

- O dador do aval ou caução torna·se
co-réo de bendi, e não lhe é permittielo
excepcional' com a falta de intimação dos
protestos, por isso que, não sendo fS~~S
necessarios para assegurar a l'esponsabill
daele dos acceitantes da letra, tambem não
póde aproveitar aos que se con tiLuem abo
nadores e garantes solidarios das mesmas:
Rev. n. 4516de14 de Novembro de 1851.
J1vr. Comm., pago lt2.

- O protesto não d necessario pela morte
do sacador, para garantir a respon~bili
dade do abonador do portador acceltante
da letra: Rev. n. 519l de 7 de Março de 1855,
e Acc. ?'evisor da ReI. da CÔrte de 19 de
Junho elo mesmo anno.- Jwr. Comm.
pago 154. .-

- O abonador ou garante da letra não
póde ser considerado endossante, p.or não
ter propriedade sobre ella j e a falta de
protesto não exonera o abonador da letra
da obrigação solidaria contrahida: Acc. do
Trib. do Comm. da Côrte de 29 de Agosto
de 1864. -Rev. lU/r. de 1866, pag.199.

- O abonador de letras da terra não se
confunde com o endossante, é por ellas
sàmente solidariamente responsavel : Acc.
do Tl'lb. do Comm. da Côrte de 25 de
Setembro de 1865 .-Mafra, JU/r. dos T?·ibs.,
voI. 1, pag. 18l.

- AsimpIes assignatura lançada em uma
letra em seguida á assignatllra do acceitan te
não importa endosso, mas abono ou aval:
Acc. do Trib. do Comm. da CÔrte de 15 de
Maio de 1871.-lnterposta a revista, foi de·
negada.-Rev. lu?'. de 1871, pago 360.

- Abonador é tal em letra da terra, pelo
facto simples de sua assignatura no dorso
da mesma, nada importando a falta da
declaração dessa qualidade: Acc. do Trib.
do Comm. de Pernambuco de 3de Fel'ereiro
de 1873. -Interposta a revista, foi dene
gada,-G. J1tr., voI. 1, pago 202.

- Oabono não se confunde com o en
dosso ; para este é mister ser dono do
titulo e para aquelle não é necess3no
protesto: Acc. da Rel. da Côrte de 28 de
Setembro de 1875.-E pozel.-Rev. de Ou
tllbro de 1876, pago 96.

- A mulher que, em seguida o marido,
firma o acceite de uma letra é reputada
garante e póde prevalecer-se do beneliclo
do Velleianno.-Rev. n. 9084 de 20 de Junbo
de 1877.-Di?·., vo1. 13, pago 554..

- Osaque posterior ao acceitenãoex.olue
do titulo a natureza da letra da terra, alOda
que o sacador confesse nunca ter lido
com o acceitante transacção: Rev. n.9084
de 21 de nlarço de 1877. - Di?'., vol. 13,
pago 557.

- Abonador de letra nao é endossante,
pois qne não é propriedade ~ella: lua
responsabilidade é solidaria, alUda que.a
tlança prestada fÔs e em aVtbtso, por MO
desnaturar o acto: Acc. da Rel. da COrte
de 26 de Fevereiro de 1878.-Dir., vaI. .16,
pago 367.

- O abono, em direito mercantil,nãoé
a fiança meramente civil para que a mulher
possa SOCCOl'l'er-se do Senatus Consullo
Velleianno: Eev. n. 9741 de 9 de Novembro
de 1881.-Di1'., voI. 27, pago 431.

- Oindividuo qlle acceita a letra em
nome da ociedade, de que diz fazer parle,
mas que nunca exisUo, é obrigado 3
pagai-a por seus proprios bens: Rev. n. 97~j
de 12 de Outubro de lB8L.-Di1'., vaI. 2',
pago 529. d

_ Os herdeiros representan tes do e·
functo, nessa qualidade se tornam. respon
saveis pelas obrigações contrabld~s eo~
aquelle - etiam ultm vi?'es he1"ldatl~.
Nove!. 1, cap. 2 Si 2; L. 1 § 1 e L. 3 ~Ig.
de excepto ?'ei vendo e L. 10, Cad. delI/di
delib. ; Cod. civ. Fr., art. 802 -ACC'N
ReI. de Porto Alegre n. 990 de 7 de O·
"embro d 1884. .

- Osacado pMe compensar a obflgllQàO
que contrahe de pagar o saque queaulll
risou, com a olmgação do sacador dar.I~:
solução de cumpromissos para caiU e
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Art, 423, Os juros da letra protestada por falta de paga~ento

devem·se do dia do protesto, e os juros das despezas legaes do dia em
que estas se fizerem. o.a

Art. 424. As contestações judiciaes que respeitarem a actos
de apresentação de letras de cambio, seu acceite, .pagamento, pro
testo e notificação, ,erão decididas segn.pdo as leIs ou. usos co~

merciaes das praças dos paizes, onde estes actos forem pratI
cados. G041

contraltidos : Rev. n. 10277 de 23 de Maio
1885 e Acc. revisor da ReI. de Porto Alegre
d~ 7 de Ago to de 18Sã.-Di?·., vo1. 37,
pago 395 j vaI. 38, pag. 407.

- O beneficio de Velleianno favorece a
mulher para isental-a de pagar a letra que
acceltOU afim de remir uma obrigação que
conlralJio como fiadora, posto que na letra
declare-se valO?' recebido do sacador: Rov.
n. 10645 de 13 de Agosto de 1887,-Dir.,
vaI. 45, pag, 366.

- O acceitante de uma letra que é obri
gado a pagal·a ao portador da mesma em
poder invocar em sua defesa falta de
provisão de fundos por parte do sacado\',
não está nas mesmas condições em relação
a este, segundo direito.

Apresumpção legal da provisão que mi
lHa contra o acceitante, pelo seu acceite,
cede a prova cabal e concludente que o
accelte tOra de favor, sómente em referenoia
ao sacador, nunca ao portador: Rev.
n. 10852 de 11 de Junho de 1888 e Aco. re·
visor da ReI. de Porto Alegre de 2 de Ou·
tuhro de 1888.-Dir., vol. 47, pago 214 i
vaI. 48, pag. 268.

- Ainstituição do valor cambial poderá
ser exigido do ultimo obrigadu na ordem
do direito regressil'o (art.· 422 do Cad,
Comm.) ou de terceiro por con ta de quem
ovalor foi creado, quando o ultimo obri
gad.o .ou es~e terceiro, no momento da
emlSSlIO do tItUIO

i
tinha conhecimento de

que estava decre ado o sequestru ou de
clarada a lallencia: Dec. n. 917 de 1890,
art. 28 § 2,

- DilIerença entre endossador e abona
dor nas letras de canibio e da terra.-Rev.
Jwr. de 1866, vaI. 3, pag, 27.

- A mulher que saca ou dá ordem
para .o saque endossa ou acceita letra de
cambIO ou da terra, ou as assigna como
<lbonadora, é obrigada ao respectivo paga
mento. - Rev. J'tVr de 1868 vol 5pag.20. . ,.,

15

Nota 603

Arts. 188,2,18 e 2,19; Reg. n. 737, arts. 59
e 93.-Not. 547.

Concordancia.-Cods, Comms. arts.:
Al'g. 737; Hesp. 526; Mex. 11 j lta!. 311,
ii19; ParI. 102 i .01.11. 50' Belg. 86;
Hall. 195; Chil. 737; 01'.930; Fr.181j
Houm.314.

Nota 604

nego n. 737, arts. 3 § 2 e 216 ; Reg. n. 738,
art. 22.

Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
Arg. 73 . Hesp. 52; ltal. 58 j Port. 4 j Ali .86;
01'. 931.

Nota.-Segnndo a maxima-LoclbS ?'egit
actlllll-, universalmente abraçada pelo
u o da nações.

- T. de Freitas, Comm., pago 778 dIz:
II que só na restricção dos limite do art. 26
do Reg, n. 738, poderia attribuü'- força
de lei-aos Assentos do TI'W. do Comm.
da capital do 1m perio: que fóra de tal
limite estão os 16 Assentos, que correm
impressos, a lJue sómenle atlribue-valor
doutJ'inal - com ujeição as justa cen-
uras. Que nenhum A sento existe para

observancia do art. 424 do Cad., embora a
este se refira o Assento n. 2 de 7 de Junho
de 1856.

- Não temos sómente 16, mas 18 As
sentas: - os arts. 11 e 26 do Reg, n,
738 de 1850, Regim. Q1'ganico daquelle
t1'ibunal, se encarrega de responder a esta
censura.

- Compete especialmente á Junta Com
mercial da capital federal:

A declaração das leis ou usos commer
ciaes que devem regular as contestações
judicial'ias relativas aos actos de letra.s de
cambio, especificadas no art. 421 do Cod. do
Comm., que foram praticados em paizes es·
trangeiros: Dec. n. 596 de 1890, art. 13
Sl.
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CAPITULO II

Das let1'as da terra, notas promissorias e creditos mercantis

Art. 425. As letias da terra são em tudo iguaes ás letras de cam
bio com a unica dífferença de serem passadas·e acceitas na mesma
província, 60..

Nota 605
Arts. 354, 364, 395,407,426 e 427.-Nots.

497, 590 j Reg. n, 737, arts. 20 § 4 e 370.
Not.243.

Concol'dancia.-Cods. Comms. arts.:
Arg, 740 ; Besp. 532 j Mex. 548, AI!. 96,98;
Belg. 83; Holl. 208 j Chil. 767; Or.933;
FI'. 187.

-Esta denominação de letra da te1'ra,
em contraposição de letra de C<1.mbio. é da
legislação de Porlugal; é mais ou menos o
-bill à o1'dre- dos firancezes e a -p1:O
rnisso1'Y note- dos inglezes.

Entre esses podem servir para o interior
-inland promisso1'y nole-; e tambem
para o estrangeiro -{oreign prornissory
note-; se consideram feitas onde são pa
gaveis.

Nota.-As letras da terra são considera
das escripturas publicas, por nosso antigo
direito: Lei de 20 de JunJjo de 1774, ~ 41 j
de 15 de Maio de 1776, § 1 e Alv. d~ [6 de
Janeiro de 1793.

-E tambem equiparadas às letras de
cambio: Alv. de 16 de Janeiro de 1793.
. -Acção que lhes cornpete.-A de as
signação de 10 dias: Reg. n. 737, art. 247
§ 3.

-As letras da terra de valor inferior a
100$000 estão sujeitas á jurisdicção com
mercial e acção decendial: Decis. de Agg.
de 6 de Outubro de 1886,-Dir., voI. 41,
pag.468.

-Sua presc1'ipção. -Vide Not. 63i.
-Sello a ql~e estão slbjeitas.-VideNot.

492; Decr, n. 271i1 de 1860, art. 2 §§ 1e 59.
-Não ha inhibição legal de se poder

sacar, acceitar e endossar .letras por meio
de diITerentes procuradores ou de um só
com mandato coIlectivo : Av. n. 134 de
1866.

-O pague-se lançado no dorso das letras
da terra, sem declaração do seu valm' 1'e
cebido ou em conta, concede apenas po
deres de mandatq,rio: Decis. de Agg. do

Preso do Trib. do Comm. da COrte de 28
de Agosto de 1869.-Rev. Jwr.de 1870,pag.
362.

-As letras do Tllesouro devem ser pagas
na época do vencimento, ao portador,sem
embargo de reclamações que poso am appa·
recer a respeito de sua propriedade, salvo
o caso de decisão judicial.

No caso de reclamação antes do venci
mento, deve-se tomar nota del1a e do nome
do portador, a quem venha ser paga no
vencimento, afim de se poder auxiliar a
acção da justiça nas investigações a que
tenlla de proceder a respeito : A"'. n. 59
de 1870.

-A Ord. L. 4, tit. 12 ê applicavel às
letras da terra em seu preceito irritante,
maxime provando-se fraude: Acc. do Trib.
do Comm. da COrte de 18 de Agosto e7 de
Novembro, ti de 9 de Dezembro de 1870 e13
de Fevereiro dê 1871,-llegando o Sup. Trib.
de Just. a revista illterposta.-Rev. JWf.,
de 1871, pags. 154, a 167,

-O i1lustrado Dr. Silva Costa, em um
seu relatorio que leu ao Instituto da Ordem
dos Advogados em 28 de setembro de 187~,
sustentou o contrario: e assim, por unaO!
midade, depois de discutido, foi votado
Rev. Jur. de 1871, pags. 167 a 173.

-Letra da terra não se diz viciada pela
falta de especialisação da n:oeda em qu~ ~e
tem de fazer o pagamento, e deve seraJUl'
zada no fOro commercial j Dec. de Agg.
do Trib. do Comm. da COrte de 3 de Feve
reiro de 1872.-G. Jur. voI. 1, pago 212.

As letras da terra podem seI' sacadase
acceitas na rnesma Rraça, como já dispunha
o AIV. de 16 de Junho de 1773 prescreve
o art. 425 cio Cod. Comm. Por!., fonted

d
O

God. Comm. do lmperio: Acc. da ReI. e
Porto Alegre n. 271 de 15 de Maio de 18856Questão.-Â letra da terra sac~da
m'dem do sacador, iiem ser tmns{er~da~
te1'cei1'o, Otb sendo negociada depoIS
vencimento, é um titt~lo c011l11ne1'cial?--:-N~~
é mais que uma simples obrigaçãO ClVI •
Rev. n. 6799· de 14 de Abril de 1866.-Jllf.
Comrn., pag. 158.
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-As letras da terra, quanto ás enuncia
çlles da pessoa, precisam, como as de cam
bio de·-sacador, sacado e portador-sob
pena de não serem afOl'adas no juizo com
mercial; salvo quando assiglladas por com
merciante: Acc. da Rel. de Porto Alegre
de 7 de Dezembro de 1874.-Dir., vaI. 6.
pago 116.

Contra.-As letras da terra podem ser
passadas e acceitas no mesmo lagar: nellas
o saeador póde figurar de portador: Acc.
da ReI. da Corte de 11 de Março de 1875.
Diff., vai. 8, pago 689.-Vide G. JU?·., vaI.
9, pago 371.

-Na letra da terra podem-se confllndir
,em uma e mesma pessoa as entidades

saeado e sacador: Acc. da ReI. da COrte
de 28 de Maio de 1874.-Dir., vaI. 7, pa.g.
516.-Vide na G. J11fT'., vaI. 8, pag. 1051 a
judiciosa censura que o illustre redacmr
dessa Revista fez a esse ju19ado.

-Lelra da terra é ajuizada no fOro com
mercial, se bem que nella não figUI em
como pessoas di tinctas o sacador, o porta
dor e o acceilante: Rev. n. 8737 de 15 de
Selembro de 1875 (\ Acc. 1'evis07' da ReI.
da Côrle de tO de lal'ço de 1810,-Dir.,
1'01. 8, pago 301 e vol. 13, pag, 563.

-Titulo de di \rida a prazo, acceilo por
não commerciante e passado no mesmo
lagar em que e tão o dador do dinheiro e
o tomador, e em que figura o ~ortador si
multaneamente de sacador, SI guarda a
fórma de lelra, tem os requisitos da letra
da. terra ecom~ tal é da competencia do
JUIZO commercml : Decis. de Agg. da ReI.
da DaI> ia de 7 de Abril de 1877. -G. J1~r..
vol. 34, pag. 10,1.

-Nas letras da terra, sati fei tas as de
mais condições do art. 35J. do Cad. Comm,
podem baver só duas firmas-a do sacador
que é ao mesmo tempo portador, e a do
(lcceitante; devedor: Acc. da Re!. da COrte
de 4 de Dezembro de 1877 .-Di1·., vaI. 15,
pago B96.

Quest.='io.-A letm passada e acceita
na mesma provincia del.Xa ele se1' da ter'ra
se lhe {alta a assignatun'a do sacador?
Onde deve se1' accionada ?-Deixa de ser
da terra, e de\'erá ser accionada no fOro
<;Gmmum, assim decidiram: a Rev. n.
(,018 de 10 de Agosto de 186l, e Acc. 1'evis01'
da ReI. do ~lal'anbào de 5 de Junho de
IR62 i Ácc, da Relação da OOrle de 13 de
OllluOJ'o de 1865, e Decis. de Agg. do Prego
do .Tl'Ib. do Com mercio da COrte de 6 de
I[a.lo de 1865,-Rev. do I-nst. dos Advs. de

1
1)867 pago 250, e 151; Rev. huI'. de 1865.
ags. 2J.9 e 251. '
Idem: Acc. n. 1456 da ReI. de Porto

Alegre de 4 de Dezembro de 1888.

-Letra da terra deve ser assignada pelo
sacador, e a nO,ta promissoria pur com mer
ciante, para que possa ser ajuizada no fOro
commercial : Dec. de Agg. do Preso do
Trib. do Comm. da COrte de 13 de Maio de
1872.-G. JWI'., vaI. I, pago 198.

-Escripto passado com todos os requi
sitos da letra da terra, menos o da assigna
tura do sacador, ainda que o acceite seja
firmado por commerciante, só póde ser
ajuizado no fOro commum : Acc. da ReI. da
COrte de 24 de Novembro de 1873. -Dir.,
vaI. 2, pago 171.

-Letra da terra sem asslgnatura do sa
cador é titulo civil: Acc. da ReI. da COrte
de 16 dCDezembro de 1873,-Dir., vaI. 3,
pag, 44.

-A falta da assignatura do sacador na
letra faz esta valer comg nota promi soria.
quando assignada por commerciante : Ace.
da Rei. da COrte de 4 de Fevereiro de 1875,
-G. Jun·., vaI. 7, pago 239.-Vide Dir.,
vaI. 9, pago 547.

-As lelras sacadas por caixas filiaes de
Bancos sobre a caixa matriz não devem ser
consideradas de cambio, pois o art. 425 do
Cod. Cnmm. as classifica da terra: Av. n,
414 de 1861.

-Em contrw'io :
-Consideram-se [elras da. terra as pas-

sadas de qualquer parte da provincia do
Rio de Janeiro para a COrte e vice-versa :
Av. n 432 de 1861.

-São letras da terra as sacadas em cada
uma das provincias contra pessoas nellas
residentes, e para serem pagas no lagar do
saque: Av. U. 235 de 18ti3.

Accórdão da Re!. da Côrte de 16 de De
zembro de 1876 :-Reformam a sentença
appellada, porquanto:

E tando reveslidos os ajuizados titulos
dos requisitos legaes das let1'as de cambio,
com a difTerença do saque e acceite na
mesma praça, são pe1'{eitas let,'as da tm'1'a
-em tuilo iguaes áquellas (Cod" arts..425
e 427) : e não impor(a a clausula, escnpta
no corpo desses tilulos-vaIO?' de '!ti1//.
?'ecebido-, para ~estituil-os da categona de
lebl'as de cwn bto ou da tm'ra, e conver
tei-as em simples-notas p,romissorias-,
ou tiltt~los de natun'eza m1.Xta com con
fissão de divida. .

Conforme os usos commerClaes a refe
rida clau llla, c outras, servem para ex
primir o valor ou a imporlal~cia çTas .letms
de cannbio ou da te1'1'a, e na.o stgmficam
necessa1'iwnente e sempl'e a 1'ealidacle.de
lMna obrigaçcio ass1/11ntda, 01~ o errect ~vo
1'ecebimento do valor no acto do accette.

Tal intelJjaencia conduziria ao ab urdo
do 1'ecebimento em d1~plicata, quando ~
letras, segundo os estylos das praças, sao
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ereadas para operações de credito, como
foram as accionadas para descontos no
Banco do Brazil, e abi levantar-se di
nbeiro, o que efIectiva~ente pr.aticou-se..

Levantada em dinlJeJro a ImportaDCla
das letras; como moeda de credlto com
mercial, garantidas pelas firmas dos appel
lantes e do sacador; conclue-se do estudo
do au tos, que a realidade dessa transacção
consistirá apeDas em prestarem os appel
lantes sua firma de {av01' nas tetras paril.
effectuar-se a operação rom o Banco, e não
no effecüvo recebimento do valor iJ'ellas
pai' occasião do acceite.

Tendo, porém, o sacador pago as letras
iJescontadas no Banco, quaDdo demaniJado
por este; e sendo principio inconcusso
de direito cambial q11e o sacaiJor, que não
faz provisão de fundos, não é credor do
sacado ao tempo do vencimento das le
tTas, e nào tem acção pelasacceitas e não
paga, dependeniJo de prova a provisão
(Cad., arts, 366, 369 e 370); é manüeslo,
em faHa desta prova, pagas corno foram a
referidas letras pelo sacador, não tinbaes.te
acção contra os acceilantes, que, em taes
condições, meros mandatarias do sacador,
não poiJem re ponder pelo pagarnen to das
ditas letrasl sendo esta a p.outriDa corren!e
sanccionaaa em accó1'daos sob,'e questao
igual com os mesmos appetlantes e
que o appellado confessa se7' identica á
p1'esente, etc.

Ao sacador, ou ao appellado seu cessio
Dario civil, incumbia fazer prova, que não
fez, da sufficiente provi ão de fundos (Cod.
art. Z66), ao tempo do vencimento de taes
letras para determinar a responsabiliiJade
dos appellantes, e contra estes proceder a
proposta acção.

O que posto não tendo o sacaclor direito
para demnndar aos appellantes j e menos
o appellaiJo seu ce sionario, a quem não
podia transferir melhor rJirello sobre taes
titulas j reformam a seDtença appellada,
julgam improcedeDte a acção, e absolvem
os appellantes do pedido DeLla.- Esp0zel,
Rev. de Dezembro de 1876, pags. 201
a 204.

OBSERVAÇÕES

Um dos accórdãos sobre questão igual
".offi uma das partes conteudol'us (AntoDio
LoureDço Torres & C.l, a que relere e o
actual accórdão, é o de 28 de Maio de 1875.
sup"a ao art. 369, pags. 739 e 740, e in{1'
ao art. ~6.

Em ambos escandalisa o absurdo de ap
plicar-se á jul~ada especie 9 ar!. 366 do Cad.
ao Comm. sobre a p1'ovisao de {~l1tdos p01'
pa1·te do sacad01', tratando-se de letras
sacadas á ordem do proprio sacador, e

por ene pagas,-e isto sob pretexto de
acceites p01' {avo1' ! I !

A censura de tal absurdo veJa·se ifl(ra
ao mencionado accórdão de 28 de Maia
de 1875.

Além desse absurdo no actual accórdào
ae 15 de Dezembro de 1876, ao contrario da
art. 354 D. 3 sobre a declaraçào de valar
1'eGebido-, ousou-se escrever que tal decla·
raçào-não significa necessariamenlll c
sempre a realidade de uma obrigação assu·
mida, ou o eITectivo recebimento do valor
DO acto do acceite! I !

Que DO commercio ba endossos e acceiles
de-letms por (av01'-P01' wma p01'centa
gem, já o reconJlecemos S1tp1'a, esle na
QUESTÃO pag, 7{3; que as let1'as dest'arla
como diz accórdão,-sào creadas para

ope1'ações de G1'edito-,Dão é possivel coo
testar. De ordinario, porém, não é este o
motivo das letras, nem se pó~e n~gar em
taes casos a--1'ealidade da obngaçao, nem
se póde reduzir a nada a declaração de
val01' 1'ecebido-exigida pelo ci tado art. 351
n. 3, sob p'ena de se autorisarem-sifll.llla·
ções-, sol;) pena iJe se-justifi~r~m con
traclos sem catlsar-,com grosseira mfl'acçào
do art. 129 D. 3.

Nas-letms de 'cambio-nas-letras da
le1'1'ar-lJa necessm"ievrnente e sempre limo
obrigação asstlllnidar-,que é a do-l/ll/tluo
-que pMe ser mul1W occasional por elfe/lo
de outros coDtraclos (DoutTina ao art. 217,
pago 611 supral j eJlouco importa que ad~
terminante causa as lel1'as seja-o 1Il1I/1I0
-passando a ser iJepois-moeda de credlio
-quaniJo negociaiJo i ou que eja-lllOedD
de credilo-em consequencia de- mutUO.

Tambem pouco importa que o-mll(111}
conste das lel1'as ou por declaração de
val01' 1'ecebido de te1'Cei1'O; ou por dec!a·
ração (especie julgada) de-valo1' d~ IIl1m
f'ecebido-isto é, recebidu do propnoT~;
cador como mutuante do acceilallle.- .
Freitas, Comm. pago 810. .

- E' letra iJa fena a passada e accmla
em um me mo loaar e sacada á ordem do
proprio sacador .~E' de todo i~dilIereD.le
para a qualificação juridica do lltulo aclr·
cUllJstancia do lagar do seu pagamen':
ulLerior, o qual poderá ser ou :nãu o mesmo
do acceite, goal'dadas as devliJas [orma~
dades lel(aes: Acc. da Bel. iJe ~. paulo e
12 e 29 de Outubro de 1880 -DW.• vai. 2~
pago 258. ri

- A letra da terra, em que falta.3. a:'
gnatura do sacador, é ~ota prOJOISSOll~~
sendo assignado o acCCl te por cOldm~e
ciante : Acc. da ReI. da Côrte iJe 25 e
vereiro de 188l.-Di1'" vol. 25, pall'd' ~âll

-O Av. n, 253 de 181)3 lambem ce
que-«Q escripto com todas as declaraçõel
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Art. 426. As notas promissorias e os escriptos particulares ou
creditas com promessa ou obrigação de pagar quantia certa e com
rnzo fixo á pessoa determinada ou ao portador, á ordemou sem ella,
sendo assignadóS por commerClan , s 'ao reputados como letras da
terra, sem que comtudo o portador seja obrigado a protestar quando
não sejam pagos no vencimento; salvo se nelles houver algum
endosso. o• o

exigidas pelo art. 354, sendo passado e
acceito na mesma provlQcia, é uma letra
da terra, em tudo Igual á de cambio, e,
como esta,sujeita á jurisdicção commercial.

-Não é letra da terra o tilulo que começa
pela palavra-pagm'ei-e não-pagará-,
por que a letra da terra e dirige a outro,
que faz as vezes de acado e que depois
de acceital·a, torna- e acceitante: em a nota
pl'omissoria o que a pa sa é logo acador
e acceitante: Acc. de ReI. do Recife de
24 de Agosto de 1886.-Di?·., voI. 41,
pago 433.

Qucstão.-As letras dat/J'/"l'a baseadas
em eSCl'iptlwas pub licas são tit1Llos com
mel'ciaes ?-Não-: Acc. da ReI. da COrte
de 28 deJulbo de 1865.-Rev.1111l'. de 1865,
pago 106.-Vide Nots. 338, 34,1 e ól-1.

Nota 606

Arts. 22 e 364; T. un., art. IS; Reg.
U. 737, art. 20 4, e 370; Decr. n. 2473 de
~~9, art. 9; Decr. n. 2694 de 1860.
IIot. 391.

ConcOl'dancia.-Cods. Comms. arts.:
Arg. 740; Resp. 53~; Mex. M8; Balg. 84 ;
Hall. ~08 ; cbil. 7118; 01'. 933; FI'. 188.

-:- Sa~ de invenção ingleza. onde lêm a
maIOr clrculaç,'io.

No.ta.-P?·ova que constiluem.-Prova
relatr~a.-Rea, n. 737, art. 141 § 2.

d Acçao. que t'hes cO?1lpete.-A de assignação
e 10 dl~ .-:-Reg. n. 737, art. 247 ~ 4.
Prescnpçao.-Not. 634.
Sel/a.-Not. 492; Decr. n. 2713 de 1860

Ttb' 2 §§ 5, 6, 7 e 8. e Decr. n. 8946 de 1883'
a . A, § 1 ns. I'e 20. '
. -Sobre emissão de bilheles notas vales

hvranças. ficas; ou (IUaesqner outrôs titu~
~os, papel ou escripto de que trata o lrl't. l0

do Decr. n. 2694 de 1860' Av n 299e18M. . .•

.-P?!·a qtie um titulo seja reputado nota
R1omJssona cumpre qne tenha prazo fixo:
/v. de 21) de Novembro de 1867 -Rev

'UJI'. de 1869, P~g'. 391. '.

P
es-AS n~tas prom issorias assignadas por

Soas nao commercianles só podem ser

assignadas no fOro commum: Ace. da Rei
do Recife de 24 de Agosto de 1886.-Di?·.
voI. 41, pago 433.

-Nos creditos e obrrgações commerciaes
deve constar a cansa da divida: Acc. da
Bel. de Ouro Prelo n. Ul36 de 12 de Junho
de 1888. -Di?'. ,\Tol. 51, paa. 7.

-TitlLlos 'I1lé7·canti.- ens caracterís
licos devem licar fóra de toda a duvida para
a competencia do juizo commercial: Acc.
da CÔrle de App. n. 7206 de 27 de JIlaio
de 1891.-Di?·., vaI. 57, pago 323.

questão.-Os bilhetes de emissão ele
sociedaeles e companhias anonY?11as estão
cO'1Il1J?'ehendidos na disposição de:te aTt. ?
-Pela negativadecidio o A\'. n. 26t! de 1857.

questão.-Os creditos e notas p1'O
missorias pa7'a pode·rem se?' considerados
titulos mercantis d/J'Vem ser assigruJllos
pO? c0?111nerciante? Pela affirmativa deci
diram as Revs. ns. 6060 de 5 de Junho
de 1860 e 6078 de 10 de Ago to de 1861, e
o Ace. ?'evisor da Rei. do M.aranhão de 5 de
Jtmho de 1862.-J1w. Comm., pags. 154
a 158.

-O portador de creditos mercantis, que
não tem endos o, não é obrigado a pro
testaI-os, nào sendo pagos: ReIT. n. 6865
de 28 de ::;elembro de 186C3.-Mafra, J1L?'.
do' T?·ibs., vo1. 1, pago 250.

-O credito re,'esEido de lodos os reQui-l
silos do art. 426 do Cod. comro' l assignado
por commerciante, eUlbora nao matri
culado, é ajuizavel no fôro commercial.
Rev. n. 7453 de 3 de Julho de 1869. -Rev.
Jw·. de 1869, pago 388.

- A nota prom issoria repnta-se letra da
lena para ser accionada no fôro commer
eial: Acc. da ReI. da llalJia de15de FelTe
reiro de 187~ e de 2 de Maio do me mo
anno.-G. J11?·., vo1. 2, paas. 167 a 176.

- A nota promis oria deve ser assignada
por commerciante para poder ser ajuizada
no fOro commercial: Decis. de Agg. do
Preso do Trib. do Comm. da Côrte de 13 de
Maio de 1872.-G. JU1·., vol. I, pago 198.

- A nola prom issoria, assiguada por
commerciante, tem força da. letra da lerra
e, como lal, não pMe ser ajuizad.l no fôro
civil: Rev. n. 8117 de 21 de elernbro de
1872.-G. JU,7·., vol. 1, pago 83.
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Nota 607

Arls. 354 e segs., 425 e 426, Tit. oni~!
aIt. 18; Reg, n, 737, art. 20 § 4 e31,
Lei n. 1083 ,de 1860, art. 1, §.Lp; !Jecr.~:
3323 de 186t. art 2, un" ns. 2, 3,8 e I

Decr. n. 917 de 1890, art.2f); Decr'60~'
149 B de 18\)3, art. 16 a) - Vide Not. '

Art. 427. Tudo quanto neste titulo fica estabelecido a respeito
das letras de cambio servirá de regra igualmente para, as letras da
terra, para as notas 'promissorias .e para os creditos mercantis, tanto
quanto possa ser applicavel. 60,,"

- Sómente as notas promtssorias as- transferidas a terceiros pelo credor, com·
signadas por commerciantes são accionadas merciante: Rev. n. 9587 de 12 de Jool1o
no fÔro commercial: Uev. n. 8379 de 27 de 1880 e Acc. revisor da ReI. da COrte
de Setembro de 1873.-G. J11J1'., vaI. 1, de 14 de Dezembro de 1880.-Vir., vo1.22,
pag. 3t5. pag. 478, e vaI. 24, pag. 411,

- As notas promIssorias, assignadas por - Não póde deixar de considerar-se
commerciaotes, são accionadas no fôro mer- mercautil, nos termos dos artS. 140 e 16~
cantil, sem dependencia da origem da obri- do Cad. Comm., e consequentemente da
gaçao: Acc. da ReI. de Porto-Alegre de 14 competencia commercial, arts. 10 e 17 do
de Maio de 1875.-Di1·" vaI. 8, pag, 35 Reg. n. 737 e art. 18 do Tit. unico do

- O lhe enlJregwrei á visla deste não sa- mesmo Cad, a divida contrabida pelo ge
tisfaz a exigencia do pmzo' fixo: lião é rente para com a casa commercial quo
nota p1'07nisS07'ia o titulo que omitte o geria, ainda que o respectivo titulo não
mesmo prazo: Acc. da UeL da CÔrte de 29 enuncie prazo certo para seu pagamento:
de setembro de 1876.-Di1'" vaI. 11, Rev. n. 9596 de 11 de Agosto de 18806
pag. 672. Acc. 1'evis07' da ReI. da Babia de 3 de Do·

Questão. - Pa1'a q1M os C1'editos e zembro de 1880 .-Di ., vaI. 23, pago UO,
notas promissorias sejaJ7n comp1'ehendidos e vaI. 24, pag. 399.
na disposição do a1't. 20 § 4do Reg. n.737 Qut"stão.- Uma nota promissoTl~,
é mister que tenham os 1'equisitos do wd assignada por 1Lm ou mais devedores nao
426 (codigo) ? -Pela affirmativa: Acc. da c017//lne1'ciantes, por valor recebido em
ReI. da Côl'le de 12de Novembro de 1858.- dinheiro, epassadadi?'ectamente á ordem
eh?'on, do FU1'0 n. 24 de 1859.-Not. 209. de companhia bancw'ia ou de bamqll~iro

T. de Freitas, C017//ln., pago 817 diz,- Ya1'ticulwr, é da competencia do (ôro COIrr
« que ba engano nesta decisão, porque o mercial, con{onne o disposto no art. 19
art. 20 ~ 4 só contempla as questões rela· §.2 do ReIJ..; ri. 757? . .
tivas a Jetras de cambio e da tena-selJ"l1ros Questao.- Umr,t nota p1'omtSSorJ~,
-navios-frelamen tos; sendo omisso sobre assignadq, por um ou mais deve~o?'es IlOO
as notas prollllssorlas e outros creditas. O COm'111elr~taJntes, P01' val01' 1'ecebtdo enld!·
que resulta é. que estes outros titulas nhe'Í/l'o a ordem de pessoa, ta?nbenl ?lUO
pertencem á jl1risdicção commercial, não commeníante, sendo assignada ou àescon·
unicamente em razão dos,actos, mas em tada antes do venCimento por companhlo
razão das pessoas e dos actos.» bancwría ou banqueÍ1'o particular. t~r·

Realme!lte ha incorrecção. na-se da éO?npetenci~ do {fwo cp1l1i11lerclal
- ConSIderam-se notas promissorias as pelo (a:cto dete1' h~litdo op~raçao de banco

contas ou facturas assignadas pelo com- e cessao me1'canltl por ma de endossO 1
prador, qnando nellas se declara o prazo do - Quanto á questão anterior - que emd·
pagamento e os juros vencidos : Acc. da bora passada a nota promissoria a' favor o
Rei. da Côrte de 9 de Junbo e 21 de Julho banco publico ou particular, no valor r~1
de 1873.-G. Jw·., vaI. 3, pags. 299 e 301. cebido em dinheiro, não é titulo mercantl,

- Não é titulo commercial o que não tem' -quanto a esta-que, semelhante nota, uas
prazo fixo: Acc. da ReI. da Côrte de 8 de c!rcumstancias mencionadas, sendo nego-d
Abril de 1875.-G. JU?· •• vaI. 7, pag.237. Clada pelo panca por endosso, ?ntes. e

-Na mesma conformidade: Acc, da ReI. vencida, torne-se titulo )JIercantil UDlca:
de Porto-Alegre de 15 de Outubro de 1880. mente para os endossantes: Av, n.26í

-T, de Freitas, CO?nm" pago 567, im- de 1860.
pugna esta. doutrina, fundando-se no dis·
posto do art. 137,

Mas não tem razão alguma: a unifor
midade da jurisprudencia dos trbunaes
não podia'ser outra, desde que o art. 426
é positi'lio, exigindo esse P1·f,tZ.o.

-Não são titulas commerciaes as notas
promisso~ias qoe não são assignadas por
com merCIantes, POSt0 que tenham sido
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TITULO XVII
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Dos modos por que se dissolvem e extiuguem as obrigações
comm.erciaes.

OAPITULO I

1)i~osições geraes

Àl't. 428. As obrigações commerciaes dissolvem-se por todos os
meios que o direito civil admitte para a extincçáo e dissolução das
obrigações em geral, com as modificações deste codigo. e08

OAPITULO II

1)os pagamentos mercantis

Art. 429. O pagamento só é válido seudo feito ao proprio credor
ou á pessoa por ene competentemente autorisada para receber. eGl)

Concordancia. - Cods. Comms.
Arg. 741; Hesp. 533 ; Mex. 549; Port. 310i
Belg. 83 i Hol!. 209 i Chi!. 769 ; ar. 934;
Fl'.187.

- Os Cods. Àrg. 798; He p. 534 j Mex.
552 i Porto 34.1; lta!. 339; Roum. 361; Lei
FI'. de 14 dp. Junbo de 1865 e llelg. de 20
de Junho de 1873 tratam m especial dos
cheq~~es. Bons modelos lem o 1 gislalivo
para reforma, occupando- e desses tilulos
ao portador, que fazem perder o direito
regressivo contra o portador e decol'l'erem
Ires dias, coutados da sua data, sem a
respectiva apresentação.

Nota.- Um conforme, conta de venda
com seu roconbecimento e estipulação de
pra~o, é equiparado a nota promis oria e
asslg.nado por commercianle, ajuizado
em JUIZO commeJ cial: Acc. da ReI. de
Porto Alegre n. 1275 de 22 de Março de
1887.

Nota 608

7
A3rts. 21 e 291; Reg. n. 737, arts. 2,741 e

4 .-Vld. Not. 208.
Concordancia.-Cods. Comms. art .:

Arl(. 1; Hesp. :2; Mex. 2; lia\. 1 i ParI. 3'
Hall. 204; Cl1i\. 2; 01'. 935. '

çã
Nodta.- Pelo deposito judicial, com cila
o o .credor, segundo a Ord. L. 4, Tit.

6, Pnnc. faz-se a solução da divida:
tquelle oontra quem é originariamente uma
etra, ou contra quem se tem tirado pl'O-

testas, quando se apresenta para pagai-a,
deve ser preferido a todos os outro res·
ponsaveis, attenla a disposioào do art. 395
do Cad. Comm .Porl. A obrigação paga
por alguns dos interessados nella, e ainda
mesmo por terceiro, desonera da divida
em face do art. 1236 do Cad. Nap.

uppo ta a obrigação do cO·1·éo debendi
seja solidaria com a do El'incipal pag"dor
lias termos da Ord. L. 4, rito 59, § 3, e seja
certo que o porlador de UlDa letra tem
acção para accionar, coUectiva ou separa·
damente,aos que neHa intervieram (art .106
do Cad. Comm. Porto e 164 do Fr.),
todavia tal doutrina é inapplicavelna by
l,lothe e de efTectuar-se a solução do valur
da letra com o deposito j~~dicial; Rev.
n. 4402 de 11 de Julho de 1851 e Acc.1·evi·
SOl' da ReI. do Maranhão de 16 de Dezem
bro de 1851.-Mafra,h~1·. dos Tribs., vaI.
2, pago 187.

Nota 609
Àrts. 357, 375, 389, 396, 399 e 400; Decr

n. 119B d~ 189il
1
' art. 10.-VideNots. 4q6

e 51. e Dt1·., vo . 6, pago 575.
- Indebitwm est non tantUiln q~lOd

onmino non debitllll' sed et q~bod alii debe
t~t1' si alii sol'Vat~lII'. Lei 65 § 9, Dig. de
cond. indebiti, L. 12, Til. 6.

CODcordancia. - Cods. Comms.
arts. : AI!. 309; 01'. 937- Cad. Nap. 1239 ;
Hall. 1421; Porto 748; Chi!. 1576.
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Art. 430. Na falta de ajuste de logar, deve o pagamento serfeito
no domicilio do devedor. o••

Art. 431. O credor não pôde ser obrigado a receber o pagamento
em logar differente do ajustado, nem antes do tempo do vencimento;
nem a receber por parcellas o que fôr devido por inteiro; salvo; ],'
sendo illiquida a quantia restante; 2.° quando se devem sommas e
prestações distinctas, ou provenientes de diversas causas on ti tulosj
3.° se>a obrigação é divisivel por direito, como nas partilhas de
credores, socios ou herdeiros; 4. ° nas execuções judiciaes, quando os
bens executados não chegam para o total pagamento. ou

Nota 6tt

Nota 6tO

Reg. n. 737, art. 60 e sego
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

01'. 9J8; Ali. 309-Cod. Nap. 1247; Hall.
1429 i Porto 739,74-1; Chi!. 1588.

Arts. 399 e 4.04.; Reg. n. 737, arts. 39'1
§§ \) e 3 e 592; Lei 9 S 1, Dig. de soluto

Concordancia.-Cods. Comm .arls.:
Arg. 687 j Hesp. 4.93 j Mex. 500 i Hal. 294;

Nota. - O legitimo representante do pagamento a tleclaração de que pagou·a,
credor é, emquanto não se pruva o con- não apre entando quitação; e estando o
trario, aqueIJe que exbibe um titulo en- titulo em poder do credor: Rev. n. 9·197
dossado em seu favor, sem contestação de 6de Novembro de 1879.- Di?'" voI. 21,
ou protesto. ~m regra, é o portador o pag, 27.
legitimo dono da letra, e o sacado é obri- - São regidos pelas leis do paiz onde
gado a pagai-a ao seu vencimento. An taes actos forem praticados as questões, re·
prejudicado compete usar das devidas cau· ferentes a pagamento da letra de cambi?
telas para que no vencimento não seja sacada sóbre praça e trangeira: Acc. da
paga a letra sulltrablda ou falslficuda no ReI. da Babia de 10 de Dezembro de 1889
endosso. A disposição do art. 129 do Cod. ,Di?'" vol. 51, pago 170.
Comm. não pMe deixar de ser entendida - Vid. Not. ~60.

de harmonia C~HJ) os arts. 35~, 376,3§9 e 399 Questão .-E' direito do devedor Ilão
do mesmo COdlgO: Ha uma llmIlaçao for- paga?' a pessoa incompetente, pois que
çada qua~do se ba;lade pagamenlo de letra I'azel.o é conti'TllUar na obl'igação de repe·
de cambIO ou ti tutos de, sa ordem. Se til-o ao verdadeiro credol' ?
fos e nuIJo o pagamento feIto ao falso por- , , . ó ..
lador sem opposição de terreiro, d~r.se- O accettan~ ~euma tetw ~ de ~ eCllsa!,
bia o grave almso de negar-se o acc eJlante paga~.q, ~ extgtr q1W o PO! tadOl prove
ao pagamento no dia do vencimento, sem- a teo..tLwudade de sua posse, q,,!,anfo t8111
pre que 111 e conviesse, sob pretexto de du- razoes que o ponham em dumda._
vida na identidade de pessoa: Accs. do A allegação de que a te lira nao 1!er
Trib. do Comm. da Côrte de 7 de Março elO lence ao EOl·.tado?·, mas ~ ouM'em, 'lIao é
de Maio de 1872.-G.J1/11·., voI. 1, pag. 8!1. atlegan' di?'etto de le?'CeM'o, ma.s dtl'elto

- As letras ou bilbetes do Tbesouro proprio do devedor a q1Lem cumpre pagar
devem ser pagas ao portador na época do ao legitimo c1'edor? - Pela affirmali\'3
vencimento, sem embargo de reclamações decidio o Acc. n. 691 do Trib. do Comm.
que possam apparecer a respeito de sua da Côrte de 21 de Junho de 1860.-l..hrOll.
prupriedade i satvo o caso de deci ão e do FÚ?'o de 1860, n. 38.
precatoria oe autoridade judicial i e no
caso de apparecer alguem, antes do paga·
mento de qualquer letra, reclamando sob
sua propriedade, dever-se-ha tomar nota
da reclamação, e bem assim do nome do
portador da dita lelTa, a quem venba a
a ser paga na época do vencimento, aUm de
se poder auxiliar a acção da justiça nas
investigações a que tenba dt: proceder a
semelhante respeito: Av. n. 59 de 1870.

- Para "que uma firma social possa
exigir pagamento de creditos passados
por outra, não basta apresental.os, é pre
ci o que legitime. seu direito a elles: Acc.
da ReI. de Ouro Prelo de 25 de Junbo de
1875.-Di?· .• voI. 10, pag. 271,

- Aquella que conf ssa ser verdadeira
n divida, não aproveita para eximir-se do
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Se a divIda fôr em moeda metallica, na falta desta, o pagamento
pôde ser efectuado na moeda corrente do paiz, ao cambio que correr
no logar e dia do vencimento: e se, havendo móra, o cambio descer,
ao curso que tiver no dia em que o pagamento se efectuar; salvo tendo
se estipulado expressamente que este deverá ser feito em certa e
determinada especie, e a cambio fixo. GIl>

Art. 432. As verbas creditadas ao devedor em conta corrente
assignada pelo credor, ou nos livros commerciaes deste (art. 23), fazem
presumir o pagamento, ainda que a dividlt fôsse contrahida por escri
ptura publica ou particular. 613

Porl. 317; A)1. 38; n~lg. 34., 36; Holl.
159,160; Chi!. 111,113; 01'. 944, 915
Cad. Nap. 1t44, 1253 ; Holl. l!26, 142.

Nota 6i2
Arts. 132, 195 e 35l !l 3.
Concordancia.-Cods. Comms.arts.;

Arg. 6S5; Hesp. 489; lia!. 293; Porto 315;
AlI. 37; Belg. 33; !loll. 156, ]57; Clli!.
114,712; Fl'. 143.-Cod. NaD. 1985; Porto
í24 a726.

Nota.- O pagamento se deve fazer na
especie de moeda determinada DO contracto:
Ord. L. 4, Til. 2l, § 1.

-Havendo levantamento da moeda, faz
se o pagamento com relação ao valor della
adO tempo do acceite: Alv. de 4. de Agosto
e1688.
- Sll{luodo a legislação ingleza, faz-se

pelo valOr da moeda ao tempo do saque.
d-; Conforme as regras de dlreito e praxe
e Julgar, a moeda em que se faz a solução

é a gue corre ao tempo de ta, e não a que
co.ma ao I~mpo do contracto, ou em que
(01 c.on tllUlda a obrigação, e jgto sem at
tença~ ás variedades que possa ter soffrido
em vutude da lei o padrão monetario e o
valor intrínseco da moeda. Não obsta a
Ord. L. 1, Til. 62, § 47, porque esta 01'
~.enaç~o, segUndo a commum e geral inte'
1"~nCla, milita no caso em que houver

esllpuJação ~xpres a de ser a olução na
mesma espeCle em que se contrallio a obri
gação, e não !los casos em que não a houver
pelo prlDclplO de que-todos os cidadãos e
~essoa. re Identes no Estado e tão sujeitos

v~nedades mOlletarías estabelecidas se
~ndo as necessidades economicas e poli
Jcas. Rev. ~e 18 de Novembro de 1857.
1'~.. do~ 1'nb ., vol ~ , pag. 201.

As est,Lções publIcas acceitarão em
~~gamen.to moeda de prata sem limitação
Ob~:~t1at 1as os particulares não são
1817 de ~~7~ az81·0. flenão até 20$: Lei n.,art. 3.

Nota 6i3
Reg. n. 737, art. ]52 § 5.
Concordancia. - O contracto de

conta corl'ente foi objecto de solicitude do
Cod. I ta!. . tornando·se por isso credordo
importante serviço de ter codificado o cos
tume em relação a uma instituição tão
usual, delerminando os eITello~ juridicos
desse con lracto : art . 34.5 e seg.

Os Cods. Porto e Arg. oacompanharam :
PO'rt. 34,1 e seg. j Arg. 771 e seg.; Chi].
602 e sego

Nota.-Não se deve mandar contar JUro
reciprocos, quando não e dá o caso de
conta corren[e, na f6rma dos arts. 254, e
4.32 do Cod. Corom.: Rev. de 6 de Junho
de 1863.-Ma[ra, J1/,?'. dos Tl'ibs., vo1. 3,
pago ]51.

- Vid. Rev. n. 8181 de 30 de Outubro
de 1872 e Acc. 1'evis01' da HeI. da Babia de
14 de Junbo de 1873- Di1·. voI. 1, pago
l03.

-Vid. Di1"., vol. 32, pago 433.
- Os cbeques são instrumenlos de paCTa-

mento entre correnlistas, sem outro privi
legio que o direito regres ivo do portador
contra o passador dentro do prazo de 3 dias
de suas re pectiva datas.

Vi ado ou não o clleque não perde este
caracter: Acc, da COrte de Appel. de 16
de Janeiro de 1893- Di?'., vol. 61, pag,
577.

Questão.- O saldo das conta.ç COT
1'entes de debito e cl'edito, não havendo
estip1blação em contmrio, considel'a-se
vencido a todo o momento q1be a conta é
encerrada e exigi'vel o sw saldo, isto pelo
esty lo e 1t.SO do convme1'cio ?- Pela allir
mativa decidio a Rev. n. 5782 de 17 d~

Agústo de 1859 e Acc. 1'evis01' do Trib.
do Comm. da Babia de 22 de Março de
1860.-11111'. Com.m I pags. 351 a 354.

Qnestão.- A conta c01Tente opém
1/1l1W. especie de '/'Iovação no sentido de
modifica1' os di1'eitos p1'imitivos das partes,
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Art. 433. Quando se deve por diversas causas ou titulas diffe·
rentes, e dos recibos ou livros não consta a divida a que se fez appli.
cação da quantia paga, presume-se o pagamento feito: 0.4

I. Por conta de divida liquida em concurrencia com outra illi·
quida; ou;

II. Na concurrencia de dividas igualmente liquidas, por contad!
.que fôr mais onerosa; 0.0

III. Havendo igualdade na natureza dos debitos, imputar·se·1I!
o pagamento na divida mais antiga; OHt

IV. Sendo as dividas da mesma dat.a e de igual natureza, entende
se feito o pagamento por conta de todas em devida proporção; 018

V.Quando adivida vencejuros,os pagamentos por contaimputam·se
primeiro nos juros, quanto baste para solução dos vencidos. 010

Art. 434. O credor, quando o devedor se não satisfaz com I

sim)}les entrega do titulo, é obrigado a dar-lhe quitação ou recibo, por
duas ou tres vias, se elie requerer mais de uma. os••

conr1~ndindo-secom os elementos da conta
em que /ig1l/rarn ?-Pela aflil'mativa decidiu
o ACC. do Trib. do Comm. da Côrte de 28
de Maio de 1866.-Rev. J1II1'. de 1866, pago
397.

Nota 6i4
Reg. n. 737, art. 186.
Concordancia.- Cad. Comm. art.:

01'.959.- Civis, arts.: Nap. 1256; Hall.
1432; Porto 728.

Nota 6i5
Reg. n. 737, art. 186.
Concordancia.- Cods. Civis arts.:

Nap. 1i56; Hall. 1432.

Nota 6i6
Heg. n. 737, art. 186.
Concordancia.-Cod. Comm. art.:

01'. 963.-Civis arts.: Nap. 1256; Hall.
1433 j Porto 729.

Nota 6i 7
Reg. n. 737, al't. 186.
ConcOJ.'dancia.-Cod. Comm. art.:

01'. 963.-Civis arts.: Nap. 1256; Hall.
1434. ; Port. 729.
. Nota.-InteJligencia do art. 4.33 n. 3:
Bev. n. 1113,1 de 16 de Abril de 1890 e Acc
?'eviS07' da ReI. de Ouro Preto de 12 de
Junho de 189l.- Di?'., vaI. 52, pago 166;
vaI. 56, pag. 442.

Nota 6i8
Reg. n.737, art. 186.
Concordancia.- Cods. Civisarll,:

Nap. 1256; .Holl. 1435 j Porto 729.

Nota 6i9
Reg. n. 737, al't. 186, Not. 336.
Concordancia.- Cad. Comm. ad'

Al'g. 943/' 01'. 960.- Civis arts.: NII·
1254; BoI. 1433' Port. 7~0.

Nota.- Não se deve mandar abouarm
capital e sim nos juros vencidos as quan
tias dadas em pagamento, visto que pr,
meiro se devem amortizar os juros, II
restante ser applicado ao capital: Rer'

d6 de Junho de 1863. - Mafra, l11r.
'Ilribs , vaI. 2, pag. 151. . •

- Devendo-se por mais de um IIlulo.
mesma natureza, começa a impulaçãO .
pagamentõ pelos jUl'os estipulados, e"
feito isto o saldo devedor nrlo rOr Ul'
gralmente pago, o credor retem em si 100:
os titulas até a completa solução, por:
nor que seja o mesmo saldo: Accs. dai"":
da Côrte de 25 de Junbo e 29 de Ou 1lIJ'

de 1880.- Di1·., vaI. 24. pago 126.

Nota 620
ArL. 398; Reg. n. 737, al't. 393 § 2.aJ\
Concordancia.- Cad. Cornm.,

ClJi!. 119 - Civis, AusL. 1246; porl. I$,
Nota.- Pa(:amento não se pl:esuIll~

mister que seja provado com r~ClbOl~~
da ReI. da Côrte de 21 de Julbo de I.
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A quitação ou recibo concebido em termos geraes sem reserva
ou limitação, e quando contém a clausula de-ajltste final de contas,
resto de maior q~tantia,-ou outra equivalente, presume-se que compre
hande todo e qualquer debito que provenha de causa anterior a data
da mesma quitação ou recibo. G~f.

Art. 435. Passando-se quitação geral a uma administração, não
ha logar a reclamação alguma contra esta j salvo provando-se erro de
conta, dólo ou fraude. G~~

Art. 436. A solução ou pagamento feito por um terceiro desobriga
odevedor; mas, se este tinha interesse em que se não fizesse o paga
mento, porque podia íllidir a acção do credor por qualquer titulo, o
pagamento do terceiro é julgado indevido e incompetentemente feito,
e não pedme o direito e acção do credor contra o seu devedor.

Sc\ndo o pagamento feito antes do vencimento, o cesslonado
subrogado não pôde accionar o devedor senão depois de vencido o
prazo!"'3

Art. 437. O devedor, em cujo poder alguma quantia ror embar
gada, 'e o comprador de alguma cousa que esteja sujeita a algum en
cargo ou obrigação, fica desonerado, consignando o preço ou a cousa
em deposito judicial, com citação pessoal dos credores conhecidos e
edital para os desconhecidos. G~4

Dir., vol. 3, pago 179.- Vid. Rev. n.
8833 de 23 de Fevereiro de 1876 na G. J1IIr.,
vaI. 11, pago 316.

- Documento original de divida. Como
se entende feito o pagamento da mesma,
achando-se o documento em poder do
credor. Modos da extinc~.ão da respectiva
°dlmgação: Acc. da Rei. do Rio de Janeiro
e 21 de Outubro de 1891. -Di?' vol 60pago 5ó8. ., . ,

Nota 62!
Reg. n. 737, art. 186.

Cb~oncordancia .-Cods. Comnis .al'ts.:
I. 120; Dr. 951; AlI. 294-

doNota.- Adeclaração feita na escri ptura
t g;gamento do preço, posto que não se
~~I a r~.ahzado no acto, é valida, e não si
Zadoa~\d~sde que se prova ter-se reali
de OUl~~I'l°drmente. Rev. n. 10080 de 31
404. 1'0 e 1883!.....- Di?'., vol. 33, pago

Nota 622
~t. 129 § 4.

PortO~.o,~datnCia.-cods. Comms. arls.:
. ,,,ur • 317; Arg. 935; 01'.952.

Nota.- Recibo com declaração do saldo
de contas até esta cfa,ta não prova paga
mento de titulos anteriores.- Pagamento
de eJIeito commercial a que o transfirio a
terceiro não póde ser opposto ao {Jortador
de boa fé: Acc. da ReI. da COrte de 9 de
Dezembro de 1873.- G.lwr. vol. 2, pago
97.

Nota 623
Art. 431.
Con(·ordancia.-Cods. Comms. arts.:

Chi!. 12:1' 01'. 952; Ali. 294- Cod. Nap.
1236; HoIl. 1418; Port. 747; Chi!. 1523.

Nota 624
Ord. L.4, Til. 6, § 1; Reg. n. 737, arts.

339 §§ 4 e 5, e395.. .
Concordancia. - Cods. CIVIS, arts.: .

Chi!. 1598, 1599; Nap. 1242;. RoU. 1.124;
Port. 760.

Nota.- () arresto feito em uma letra
ajuizada não exonera o devedor da obri
gação de pagai-a, pois deve operar o paga·
mento por meiõ de dep'osito judicial: Acc.
da ReI. da COrte de 2 de Junho de 1876.
- Dü·., vo1. 11, pago 822.
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1 A citação edital não prejudica o direito dos credores desconhe
cidos que tiverem bypotheca na cousa vendida por tempo certo
designado na lei ou no contracto, emquanto esse prazo não
expirar. 6,...

CAPITULO III

Da novação e compensação mercantil fJ2G
•

Nota 625

Nota 625 a

Nota.- A hypotbeca é de direito civil,
e sua remissão oppõe·se de conformidade
com o art. 10 da respectiva Lei n. 169 A
de 1890; Dec. n. 370 do mesmo anno, a1ts.
216 e sego - Vid. Nots. 3i8 e sego

Nota 626
Ord. Liv 3, Tit. 4.5, § 6; Reg. n. 737,

arLs. 20 § 4, 50i § 4.; 577 § 7 e 578 § 2. Vid.
Not. 365.

Concordancia.- Cods.Comms. arls.:
Chi!. 124; Dr. 996; Belg. 33- Cod. Nap.
1271; HoIl. 14.49; Porto 802.

Nota.-A conta corrente opéra uma es
pecie de·novação no sentido de mOdificar
os direitos primitivos das partes confun·
dindo-os com os elementos da conta em
que figuram: Acc·. do Trib. do Comm. da

Art. 438. Dá-se novação: l°, quando o devedor contrabe com
o credor uma nova obrigação que altera a natureza da pri·
meira; 6,.6 2°, quando o novo devedor· substitue o antigo e este fica

Côrte de 28 de Maio de '1886. -Rev. Jur.
de 186l'l, vol 2, pag. -397 .

- Induz novação o pedido de proro·
gaçào de prazo feito pelo devedor que o
assignou, bem como a quantia dad~ por
conta: Hev. n. 7453 de 3 de Julho de 1800.
- Rev. Jwr. de ]869, pago 388.

- A novação de contracto nem sem~re

altera a natureza da primeira obl'igaÇà~
Acc. da ReI. da. Côrte de 21 de Novembro
de 1873. - Dir., vol. 2, pago 132.

- Não importam no"ação de contraelô
as letras passadas para pa&amento do preço
da venda: !levo n. 87~6 oe 2 de Oulubro
de 1875.- Dir., vol. 9, pago 58.

- Na promessa por parte do credor dI
diminuir a quantia devida, uma vezqU!
somma menor fosse ilUmediatamente~?
não realizando-se a condiç;io, não se 0r;~
a novação, poi para haver esta couv,:"
que haja conversão da antiga obrl~
em outra nova, Pothier, ~ 5.!6; coelbodl

Rocha, R§ 16 e 160: Acc. aa Rei. da COrtl
de 22 de Fevereiro de 1876.- E pozel,Rlr.
de Fevereiro de 1876, pago 65.

- A concordata opém novaçã~: Rov,
n. 9055 de 2 de Maio de 1877. - DIT., vol,
13, pag. 706. _ .

- A concordata não opél'a nova~o,
Rev. n. 90112 de 7 de Julbode 1877.-IN,
vol 13, pa~. 680. o

- Constitue novação o facto de. haver.
portador de uma letra, (Iue Ibe fOi ~nd~
sada celebrado cum o sacadol' e pTlmel
endossante uma escriptura de l1ypollJe.1
que abranja todos os bens deste: Rei. G'
9126 de 1 de Setembro de 1877. - ,
l'Ulr., voI. 17, pago 338. ro-

A concordata opém novaQão: Aec. v
visor de 14 de Dezembro de l8'l7 (Ro,
n. 9092).-Di1·., vol. 16, pago 606.

o arresto não constitue novaçãoj toda
via é um obstaculo legal ao recebimento
do valor da letra: Acc. da ReI. da COrte
de 2 de Junho de 1876.- Espozel, Rav. de
Junnu de 1876, pago 17; Dir., vol. 11, pago
821. Not. 4.10.

- Avontade de novar não se presume,
e ao contrario deve ser expressamente de
clarada, ou resultar tão claramente do acto
ou circumstancias que o acompanhal'am
~e não possa ser posta em duvida: Acc.
da Côrte de Appel. n. 7118 de 19 de De
zembro de 1890.-Dir.• vol. 54., pago 395.
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desobrigado jS\>'" 3°, quando por uma nova convenção se substitue um
credor a outro, por effeito da qual o devedor fica desobrigado do pri·
meiro. 8 l>8

Nota 628

Nota 627

uma nova obrigação: Acc. da COrte de
AppeI. de 17 de Outubro de 1892 - Dir.,
vol. 60, pago 4M.

Arl. 34.3.
Concol.'dancia.-Cods. Comms.arts.:

01'. 996; nelg. 33 - Cod. Nap. 1721; Holl.
1449; Porl. 802; r:l1il. 1631.

Nota-Dá-se novaç~o no credito docom
rnittente, quando este tolem ou consente
que o commissarío lance em conta cor
rente Og valores, producto de vendas de
mercadorias, que lbe rerneLteu á consigna
ção: Rev. n. 8290 de 9 de JuJ 110 de 1873, e
Acc. revi 07' do Trib. do Comm. da COrte
de 22 de Setembro de1873.- Di?'., vo1. L, 
pags. 159 e 1173.

- Havendo accorelo entre uma firma de·
vedora e o proclU'ador do seu ~redor, di.
miunindo o valor do debito, opéra-se ipso

- Declaração escripta feita pelo credor
de que convencionou com o devedor re
ceber a divida com o abatimento de tantos
por cento, importa novação ainda que
o titulo primilJvo (letra) fique em poder
do mesmo credor: ReI'. n. 9324 de 12
de Outubro de 18/8.-Di?·., vol. 17, pago
497. Concordancia-Cods. Comms, arts.:

- Não se dá novação na obrigação con· 01', 996' Delg. 33.-Cod. Nap. 1271; Holl.
tralHda pelo facto de se passar uma es- 1449; Porl. 802; Chil. 1631, n. 2; Arg.
criplW'a em que se estipulam garantias 980, n. 3; ar. 996 n. 3 - Cod. Nap. 1271
para o pagamento. das mesma: Acc. da n.2; HCiII. 1449. .
nal. da COrttl de 2a de Outubro de 1878.- Nota.- A venda que faz o segurado de
DIT., vol. 18, pago 95. _ terreno no gual tem o segurador de reedi.

Induz n.ovação o credor, sem sciencia ficar o 'predlO, opéra novação e exonera
do nbonador, conceder prazo ao devedor: este da obrigação contrahida: Accs, do
ReI'. n. 9~89 de 22 de Marçude 1879 -Di?'., Trib. do Comm. da COrte de 17 de Feve
vol. 19, pago 5H. reiro e 23 de Junho de 1873.-Di?·., vol. 2,

- ~ão póde ser acceita como prova de pags. 123 a 128.
novação de um contracto celebrado por es- - Se a novação se opéra pela fiança ou
criptura puhlica a cópia de um escripto responsabilidade assumida por um terceiro
paj'licular, que nem está as ignado: ReI'. p~\ra com o devedor, e se no caso affirma
n. lUU6 de 22 de Março de 1884.- Di?'., tivo. subsistem os titulos innovados: Acc.
vol. 34" pago 25 e Acc. q:evisol' da ReI. de do Trib. do Comm. da Corte de 9 de Junho
S. Palllo de 5 de Setembro de 188i.-Di?·., de 1871:l.-G. J1w., 1'01. 3, pag.296.
vol. 36, pago 50. - Se opéra novac<'lo o facto da descri-
:- Oportador ela let,ra que pede o respe· peão de uma obrigação ~ercantil en~ um

ctlVO pagamento no JUIZO do inventario, IDventano, com o assentimento dos IDte
p~lo que na partilha julgada por sentença ressado.- Vide G. 1111I'., vol. 3, pago 2'18,
silo-lhe adjudicados bens conespondente e vo1. 4, 'Pag. 478.
ao .valol· da letra, conserva o direito de - Só !la nOl'açào quando rol' ~ffeit~ ~a
accionar o fiador da dila letm pois que clausula de novo acfo, a primeira divIda
na especie não se dá novação ~ Accs. da fica extincta, e a egunda é sub Lituida
ReI.. do Recife de 25 de Julho e 19 de No- IlquelJa, sendo que o con entimento em
vembrodel884.-Dir" "01. 36, pag.82. pl'orogação de pl'azo nào aopéra: - Av.

- Oportador da letra de camhio devi- 11. 194 de 1861.
d~rnenle protestada por falta de pagamento,
pode ulteriormente receber do acceitante
lfuantias por conta, sem que isso importe
novação ou desoneraçào do sacador: Acc.
da ReI. da COrte de:28 de Julho e 18 de
16eotemb.ro de 1885.-Dil'., vol. 39, pags.
. e 106.
. - Não !nduz nQvaçào nem desafora.
mento do ]UlZO commercial o paoamentu
por conta de uma lelJ'a: Acc. daReI. da
COrte de ~6 de OuLubro de 1886. - Di7·.
vol. !l,l, pago 584. '

- Prol'Ogação de prazo para assignatura'
~e contracto induz novaçào: Acc. da CÔrte
eÁprel. de 22 de Agusto de 189l,-Dü'.

"01. 60, pago 70. '
. -,Contracto de compra e venda de acçõe
~a~7 azo, que no vencImento, não foi liqui.

o, mas ~ubstituido por outro, este se
gundo conSidera-se uma prorogação e não
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A nóvação desonera todos os co-obrigados que nena não inter·
vêm (art. 262). GlOO

Art. 439. Se um commerciante é obrigado a outro por certa
quantia de dinheiro ou efi'eitos, e o credor é obrigado ou devedor a ella
em outro tanto mais ou menos, sendo as dividas ambas igualmente
liquidas e certas, ou os efi'eitos de igual natureza e especie, o devedor
qile fôr pelo outro demandado tem direito para exigir que se faça com·
pensação ou encontro de uma divida com a outra; em tanto quanto
ambas concorrerem. G30

Ar.t. 440. Todavia, se um commerciante, sendo demandado peb
entrega de certa quantia, ou outro qualquer valor dado em guarda ou
deposito, allegar .que o credor lhe é devedor de outra igual quantia ou
valor, não terá log~r a compensação, e será obrigado a entregar o
deposito; salvo se a sua divida proceder de titulo igual. G3t

(acto uma verdadeira novação docoutracto:
Acc. da ReI. de Ouro Preto de 22.de Julho
de I887.-Di1'., vol. 44, pag.,283.

Que",Lão. - Na m1Ldamça de c1'edor,
pennanecendo semp1'e a ob1'igação, dá,se
nova ob1'igação ?-Pel~ negativa decidio a
Uev. n.6817 de 21 (le Março de 1866: Acc,
1'eviso1' do Trib. do Comm. àa Côrte de 23
(leJulho àe 18ô6.-Di1'., vo1. 3,pag, 314
e 315,

Nota 629
Lei 18, Dig, de novato - Vi(le Nots. 344

e 382.
CoucordaDcia.-Cod. Comm. arts.:

Dr. \J9!i - Civis - Chi!. 1645; Porto 807
e 809.

Nota- Vide a Uev. ·n. 8833 de 23 de
Fevereiro de 1876. - G. JWI' .. vol. 11,
pago 316; e a pago 369 um bem elaborado
art. do illustre redactor dessa Rev. de J1L
,·isp.

Nota 630
Re~. 7~7. arts..248, f>77,.§§ 5 e 7 e 5'18 § 2

-Oro. Llv. 4, Tlt. 78 pnnc.-Not. 602.
CODcordancia. - Cod. Comm. àrt.:

Dr. 975 e 977-Cod. Nap. 1289 e 1290; Holl.
1461 ; Chi!. 1655 e 1656. ,

Nota.-Sendo un~a letra segurança e ga
rantia de outra, ambas da DJesma data e.
importancia, não acceita uma, outra fica
cxtillcta: Rev, n. 5538 de 12 de Agosto de
1857.-Jw'. Comm., pago 160.

- Não é illiquido o titulo de obrigação
provada pr.lo facto, de ser preciso na exe·
cução verificar-se o saldo: Acc. da Rel. da
CÔrte de 18 de Dezembro de 1874. - Dir.,
vo1. 6, pago 485.

- Compensação não se admitte do i1H·
quido contra o liquido, como a letra: ReI.
n. 8686 de 12 de Junho de 1875. -G. J1Ir./
vol. 8, pago 50.

- Os pagamentos em conta não tornam
illiquido o titulo creditoria: Rev. n,88l1
de 15 de Outubro de 1875. - Dir., vaI. ~
pago 385.

- A compensáção é materia de excepç.lD
ou deresa, e não objecto de peditorio: ACI.
da CÔrte de App. de 16 de Janeiro de 1893.
-Di1'., vo1. 61, pa~. 557.

- Nil.o ba encomro de divida entre Wo
cios commercianles, quando o socio dev~
dor não vem cum a sua reconvenção~
dar-se, mediante prova que produzlIl
co mpensação nos termos 00 art. 439 d~
Cod. Comm., e, assim, condenmadolll
acção a pagar ao autor, fica lhe salvo o
direito contra este-de exigir a co~pens~
ção pelos meios permittidos na lei: ACIl

d
·

da ReI. de Nitherohy de 13 de Junho I
1893.-Di1'., vol. 63, pago 21.

Nota 631
Arts. 272 e 284; Reg. n. 73'1, arts. 1M,

'278 e 577 § 5-0rd. L'. 4, Tit. 18, §l; Al.
n. 558 de 1863. ~

t.:oDcordaDcia.-Cods. Comms. ar ,i:
01'.984; All. 100~Cod. Nap.1293·80,
1645; Chi!. 1682. t dI

Nota.-Não tem logar o argumen o
que em massas fallidas não ba l'ecod~Vell;
ção; porque, além de não ter o Cu Ig~ ,
seus regulamentos feito alguma outra 01
cepção senão a do a1't. 4'JO, accrese8 qo/,
competindo. aos administradores proc~:
á liquidação das dividas activas e passlnado fallldo, e praticar todos e quaesq
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TITULO XVIII
DA PRESCRIPÇÁO

- O direito ao producto liquido doe
objectos arrojados pelo mar ou costas
margens dos rios e a2uas interiores do
Imperio, salvos ou achados na fórma do
art. 338, prescreve no fim de 1 anno: Decr.
cito n. 2647, art. 778.-Vide mais seus arts.
68 a 690.

- A prescripção dá-se mesmo contra
aquelle a quem se apresenta seu proprio
titulo: Decis. do Agg. do Preso do Trib.
do Comm. da COrte. .

- As prescripç(jes em materia com
mercial não podem ser reguladas pela le
gislação civil, por ser o direito com
mercial excepcional, salvo nos casos omis·
sos: Av. n. 282 de 1852.

- Adivida que contrabe uma pessoa não
commerciante, comprando fazendas para
seu nso e de sua familia, não prescreve
nos prazos marcados neste Codigo, por
que, nào sendo essa divida commercial
(embora commerciante o oredor/, não é
applicavel a legislação commercia : Decis.
de Agg. do Preso do Trib. do Comm. da
COrte de 22 de Julho de 1857.-=-CII7·o'/lo. do
FÔ7'O de 1859, n. 6, pago 4.

- O reqlüsito da boa ré exigido pela
Ord. L. 4, Til. 79, não foi cogitado do
nosso artigo, em materia commercial.

- Adeclaração da fallencia interrumpea
prescripção: Dec. n.917de IR90,art.23 ~.

- Sào annullaveis sómente em beneficio
da massa-tudos e quae quer actus, seja
qual fór a 'época, elll que tenham sido
feitos, sem que se possa alle"'ar pl'escri pção,
provando-se fraude de uma outra parte
contTactante: Dec. n. 917 cit. art. 30b.

QuesL1.o.-A pl'escripção não ",Ue
gada pelo p07·tador póde S/N' deore/,ada

Ârt. 441. Todos os prazos marcados neste Codigo para dentro
nalles se intentar alguma acção ou protesto, ou praticar algum outro
acto, são fataes e improrogaveis, sem que contra a sua prescripção se
ossa allegar reclamação ou beneficio de restituição, ainda que seja a

favor de menores.
Além dos casos de pl~escripção especificados em diversos artigos

deste Codigo (arts. 109, 211, 512,527 e 718), tambem se dá prescripção
os de que tratam os seguintes. G3l"

tosquenecessario sejam a bem da massa,
mjuizo e róm delle, deveriam elles pro

cedeI' de conformidade com as disposições
Os arts. 856 e 862 do Cad., e art. 140 do

Reg. n. 738: Rev. n. 6182 de 9 de Abril de
1862, e Acc. reviso)' do Trib. do Comm. da
Babia de 5de Junho de 1863.-Jur. C01n1ll.,
pag.219.

Nota 632
.Av. n. 658 de 1863; Reg. n. 737, arts.
O§ 5, e 517 7.
(;onc01·dancia.-Cods. Com ms. arts.:

CArb~·845; Hesp. 942; Mex. 1038; HaL. 915;
II. 882, 1318' 01' 1017' Roum 9379a8. ,., .,
Nota. - Odireito de reclamação por en·

gano ou erro em de pacho prescreve no
fim de dous mezes, depois do pagamento
dos dll'~1 tos .para a pessoa que despachar
as mercadonas, e para a fazenda nacional
no fim de 2 annos, contados da data do
mesmo pagamento: Decr. n. 2617 de 1860
~.TI5. '

- Odireito por indemnização por damno
~u faltas de me"rcadorias presc.reve depois
e um anilO da data do damno ou verilt
~~~o da falta: Decr. cit. n. 2647. Not.

~ Odireito do producto liquido do de
POSItO da mercadorias a que nao fOr achado
~eDbor certo, e das guaes forem arremata-
as por, ~onsu Ola etll leilão na rórma do

~ap. 6, rlt.3, ou por outra qualquer razão
arescreve no fim de l'> annos ·conladoS dá
~~ do deposito: Decr. cit.' n. 2647, art.



240 CODIGO COMMERCIAL

Art. 442. Todas as acções fundadas sobre obngações commer.
ciaes, contrahidas por escriptura publica ou particular, prescr~ve

não sendo intentadas dentro de vinte annos.G33
Art. 443. As acções provenientes de letras prescrevem no fi!

de cinco annos, a contar da data do protesto, e, na falta deste, di
data do seu vencimento, nos termos do art. 381.G34

Nota 634

Nota 633

Arts. 366, 382 e B88.
Concordancia.-Corls. Comms.a~

Arg. 8J6; Hesp. 9ÚO; Ital. 919 j Porut
A11. 77 a 80, 100; Belg. 82; Holl. ~
Cbi!. 761 a 764; 01'. lu19; Ronm.!lI
FI'. 189.

Nota.-O Decr. n. 30ó6 de 18~3 revogaI
ar1.8 do de n. 2970 de1862 na parle relalínl
reliracla da circulação das notas dos~alJ!i)
Commercial e Agricola, Rmal e nypottl
cario, afim.de ser mantido aos porladOi'il
das referidas notas o direito ao seo Jllil:
mento até findar o prazo de fi anno~ 5
f6rma do art. 443 do Cod. Comm.

.oncol'dancia.-Cods. Comms.MlI:
Ar . 818 j 01'. 1018.

Nota. -Não sendo os titulos letl'asoD!J
notas promis orias, prescrevem na M
formidade deste artigo, consideradas OM
gações mercantis, e exigiveis 10 dias der
ele sua data, art. 137 do Cod,: Acc,
'I'rib. do Comm. da COrte de 26 de Ago!'
de 1869: Rev. 11~?'. de 1870, pags. i~1

2L9.
- Acção para demandar o pagalDeJiJ

de titulos sem prazo fixo, só prescreve
~O annos: Hev. n. 799-1 de 15 de 1111(I
de U!72, e Acc. ?'evism' do Trih. do Com
do ~laranbão de 29 de ctembro de 1811'
Dr/'. , vol. J, pags. 484 a 4!l8. .

- A prescri pção s6 pócle ser allDgll
na execução, quando se muslra sopeN
niente d poi da sentença: Acc. da B~
de Ourp Prelo de t3 de Outubro de lBit
-Di?'., vol. 7, pag. 322.

Questão .-Pe-lo principio da eltrr
ptl~?'ação dos livros dos commercio!W
/a=el' p1'ova plena contra elles ea(ar
de tel'cei1'os que nella podem fundar
sel~ pedido contll'a o devedor, dono
mesmos lim·os. pode?'á, concluir-se IV
neste caso o lapso da pl'escripção seja
desle m·t. 44.2 e não do m·t. 4461-1
affirmativa, vi to este artigo se referir'
mente a di\'Ída, de que nãu ha prol'al:
cripta: Acc. do Trih. do Comm. da ()lII
de 9 de Julho de 1863.

pelo j1~izo ?-A questão ii Cuntrovertida,
Rev. Ju1'id. de 1865, pags. 26J e segs. e
de 1866, pag~. 138 e segs.: somos de pa
recer que não póde o juiz suppril-a, e ã
opinião do illustrHdo Dr. S. Costa addu
zlmos as opiniões da Consolo das leis civis.
Not. ao ar1. 853 ; a de Alauzet, no Di?'. dll
l-ornrn. etNavig.; a de Gouget et Merger,
e a de Ferr. Borg.:Dicc. de Di?·.Conl'11t., todos
verbo presc1'ip. Cod. Comm. 01'. art. 1015;
Cod. Ci v. Port. arL. 515; CWI. 2493 ;-Cod.
Nap. 2223.

- Os prazos de que tratam os arts. 441
e segs. llo Cod. Comm. nãu se referem ás
sentença condenlnatorias proferidas em
virtude das obrigações mercantis qlle re
ferem os arls. cltadvs: Decis. de Agg. do
Preso do Trib. do Comm. da Côrte de 9 de
lI1aio de 1868.-Rev. J1M'., de 1868, pago 8J,

- Prescripçãu s6 póde ser decretada
pelo juiz, sendo pela parte allegada e pro
vada em tempo e em termos: Rev. n. 7973
de·21 de ~'evereiro de 1872.-Di?·., vol. 2,
pago 217. -

- Prescripção, sendo um meio de defesa,
não póde ser decretada pelo juiz, quando
não allegada e pruvada: Rev, n. 74ô2 de
2.1, de Julbo de 1869.-G. J1W., vol. l,pag.
165.

Questão .-Deve conhecer-se da pres
cl'ipção da divida demandada, havendo
ido s6mente aI legada nas allegações

fi,naes e na m=ões de appellação ?-Tem
sido decidido pela negativa, por não serem
as razõe finaes e a razões de appellação
logar proprio, em face dos arls. 75 e 96
do Reg. n. 737 de 1850, COllforme os quaes

. deve ser atlegada na contestação, afim de
poder·se replicar e dar provas j pois seria
uma sorpreza o contrario, e em opposição
á f6rma do processo, que, de direito pu
lalico, não póde ser alteradv pela vontade
das partes; tanto mais quanto é licito na
execução da sentença allegada nos termos
do art. 577 § 7 do cito Jleg.: neste sen
tido decidio o Acc. do Trib, do Comm. de
187::!, n. 3112.-0 Trib. -do Comm. não foi
uniforme e unanime nesta doutrina, en
tendendo alguns de seus membros que á
prescripção, no commercio, é de ordem
publica, e por isso ellJhora allc~ada pelas
partes.-Vide ReI. do Preso do Tnb. Comm.
da Côrle no da Jnstiça de 1874.
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Arf. 444. As acções de terceiro contra socios não liquidantes,
suas viuvas, herdeiros ou successores, prescrevem no fim de cinco
annos não tendo já prescripto por outro titulo, a contar do dia do.

EscriptUl'a de bypotheca para garantia
de letra, prescripta esta, segue, como ac
ces orio, a sua natureza, e não produz
elfeilo algum: Rev. n. 7341 de 29 de ~Iaio
de 1809. -G. J111/·., vol. 1, pago 210.

- Aprescripc;ào de 5 annos é extensiva
as letras do tbesouro, começando a correr
da dala do vencimento: Decr. n. 857 de
1851, art. 8.

- A letras, quando accessorias e pas
sadas para maior [acilidade de pagamento
da divida bypotbecaria, nào repre entando
a obrigaçào principal, não é applicavel a
Jll'Cscripção mercantil: Rev. n. 10280 de 24.
de ~larQo de 1885.-Dir., "01. 37. pago 4.0.

Questão.-A presc1'ipçào de 5 annos
abrange as notas p1'omissorias assignadas
por commerciantes ?-Uns entendem, [un
dad s na disposição do 11ft. 427, por mano
dar servir de regra as dilas nolas promis
sorias, tudo quanto naquelle titulo (16 do
COd.\ ficava eslalJelecido para as letras de
cambio no que (osse applLCa el, qne, como
a materia de pre cripltão seja dllIerente e
tratada em outro titulo (18) es 'as mesmas
lIotas prescrevem no lapso do art. 442: e
accrescentalJl que, se fo. se a mente do
legl lador dil'ersa, praticaria como fez o
Cudigo FI'. no seu art. 189, apezar de
sua dispo lção no art. 187; e o Trib. do
Comm. da llabia assim o tem já enten
dido.

Outros que, tendo o Cad. nos arts. 4.25
e 426 equiparado as notas prom isso ria ás
letras da telTa e estas em tudo igua s a
letras de cambio, ocioso fôra, tralando da
prescripção, fazer mençãu explicitfl. da
lJueJlas, não tendo procedencia para suppor
necessario, têl-o feito o Co(1.. FI'. e tambem
o Cod. Port., 441, como nós adduzimos.
De ta ultima opinião tem sido o Trib. lo
Comm. da COrlel Rcl. do Atinist. da J1t,8t.
de 1862, aclualmente corroborado com o
cito Decr. n. 30.)6 de 5 de Março de 1863
e Av. n. 91 da mesma data.

- Nota promissoria, assignada p(lr com
merciante, prescreve em [) annos: Rev. u.
648i de 2 de Julho de 186 L

- Para q,ue um titulo seja reputado nota
promissol'ia e sujeita á pre cl'lpção quin
quenal, cumpre que tenha prazo fixo: Rev.
de 20 de Novembro de 1867.-Rev. ]'1/1'.
de 1869, [Ja~. 39'1.

- Ocredito revesl ido de todos os requi
sitos do arl. 426 do Cad. do Comm., assi
gnado por commerciante, embora não ma
triculado, é ajuizado no [()ro commercial,

16

e sujeito á prescripção de [) annos, como
nota promissaria, que é: Rev. n. 7453 de 3
de Julho de 1869.-Rev. J1l11'., de 1869,
pago 388.

- O escripto de divida commercial, ou
nota promissoria, está comprehendido na
generalidade do art. 4';12 do Cad. Comm.:
Hev. n. 7462 de 24 de Julbo de 1869.-G.
Jwr., vol. 1, pago 165.

- Anota prornissoria de que [alIa o art.
426 do Cod. do Comm. é prescriplivel em
5 annos,Decis. do Inst. dos Advs., elll con
ferencia de 10 de Maio de 1869.-Rev. res
pectiva de 1871, pago 178.

- A prescripção da nota promissoria se
regula pelo art. 442 do Cad. COlllm.: Acc,.
do Trio. do Comm. d<> Côrte de 23 de Fe
vereiro e li! de Julho de 1871.-G. J1~r.,
vol. 1, pago 76.

- Nota promissoria não pl'escl'eve em 5
annos; não é letra para lal elIeito: Accs. da
Rei. da Bahia de 15 de Fevereiro e 2 de
1\laio de 1872.-G. lU1·., vol. ~, pago 167.

- A nota promissoria prescreve em 5
annos i Acc..da ReI. da Côrte de 2-b de
Agoslo de 1875.-Dir., vaI. 8, pago f,l.

- Na mesma con{o1'l1Lidade: Mc. da
ReI. da COrte de 22 de Junbo de 1876.
Espozel, Rev. de .Junbo de 1876. pago 72.

- A re pau abilidade do cedente pres
creverá no prazo de 5 annos, a conlar da
publicação da ces ão. Lei n. 3150 de 1882,
art.7 § 2; Decr. n. 8821 de 1882, art. 1<1,
Si 2.

- T. de Freitas, COlJlm., pags. 848 e
8J9, discorda da jurisprudellcia uniforme
dos tribunaes, julgando que a nolas pro
missoria prescrel'em em 5 annos e aiJlda,
• LIl fundamento, censura·nos porque eqni·
p(wados ás me mas os cI'edito meTcun ti..
[oram estes excluidos da. que I:.'io: -- erta
menle. por es a mesma razão. Se ão o
creditos mercantis eguiparado ás nola
pl'omi sorias, a oluçao a respeito desta
é applicavel áqueLlas.

-A disposiçào dos arts. 443 e 453 il1·fime,
combinados, do Cad. Comm., se referem
ao direito de accionar, á prescripção da
acção a intelltar-su, e não á da acção per
petuada pela lilis-contestação-Ol'çl. L. 3
Tit. 9 p~'. e Tit. 18, § U, subsidiarla.s no
termos do art. 743 do Reg. n. 737 de 1850 :
Acc. da ReI. do Rio de Janeiro de 28 d' I

Outubro de 1891-Di1·., voi. 60, pago 217.
-Vide Di~·., vaI. 60, pago 223 e di po·

/lição do art. 382.
CODIGO COM~mn.OIAL
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f.m da sociedade, se o distracte houver sido lançado no registro
do commercio, e se se houverem feito os annuncios determinados no
art. 337; salvo se taes acções fõrem depentlentes de outras pro·
postas em tempo competente. G3ri

As acções dos socios entre si reciprocamente e cou tra os li·
quidantes prescrevem, não sendo a liqtlÍdação reclamarla, dentro
de dez dias depois da sua communicação (art. 348). G30

Art. 445. As dividas provadas por contas correntes dadas e
acceitas, ou por contas de vendas de commerciante a commerciante,
presumidas liquidas (art. 219), prescrevem no fim de quatro anno
da sua data. GaGa

Art. 446. O dii'eito para demandar o pagamento de merca·
darias fiadas, sem' titulo escripto as iguado lJelo devedor, prescreve

-No caso de insolvabilida.de de ocie
dade, os accionistas, que houverem rece
bido dividendos não devidos, ser'ão suusi·
diariamente obrigados a restituil-os; sen
do-lhes portanto licito allegarem beneficio
de ordem,

Esta obrigação prescreverâ no prazo de
5 annos, á contar da data da di tribuição
dos ditos dividendos: Dec, n. 43~ de 1891,
art. 114.

Nota 635
Concordancia. - Cad s. Co mmS.

arts.: Arg, 84.8; Be~p. 9119; Dr. 1019.
Nota, - A disposição do art. 444 só póde

proceder e vigorar a respeito das sacie·
dades validamente constituidas e legal
mente liquidada. E' nulla uma liquidação
promovida, concluida. e homologada pelu
jujz de orpbãos que' ómente tem COIO
pelencia para nomeaç:l0 de curador e 
pecia'! para assistir á lIJesma liquida.ção
da competencia do juizo commerl,ial, que
é privativo-e improrogavel, devendo quem
esleve á testa da admini tração social por
incapacidade moral de um sacio prestar
coutas exactas de sua adlllinistração : Rev.
n. 6170 de 7 de Junno de 180~. -JWI'.
C01nm" pago 163.

- O Acc. ?'evisol' de 18 de Dezembro
de 1862 decidia - que as Iiqujdações sào
aclos extm-judiciaes, onde não é neces
saria a pl'e eoça de Juizes senão no ca o
de baver reclamação em tempo, confor
me a ultima parte do art. 348 do Coá.
Comm., sendo a assi tencia do juiz de
or.l?ilãos mais uma garantia para os me
nores, filhos de um socio fallecirlo: - que
por terem decorrido os 5 annos, art. 441
do cit. C_od., e tá' pr,e cripta o direito de
reclamaçao: hl!/'. COntnt., pago 164.

Nota 636
Concordancia. - Cods. Comm,

al'ts.: Arg. 848; 01'. 1019.
Nota. - A prescripção decendial do arl.

.U! do Cod, Comm., é re trictamenle re:
ferente á acçõe dos .socio. entre I
contra os liquidante, estando, portanto,
excluidas do prazu dessa pl'esC1'lpçflo aI
acções de terceiros contra Indivirluos que
fÔram sacias: Acc . da Rei da r.Orle de
1i de Agosto de 1875 e 29 de Fevereiro de
1876. -Di?'., vaI. 10, pago 257.

Nota 636 a
Arts. 137 e 214.
Concordanc·ia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 8J7; Porto 34\!, 350; Cbi!. 619; Or.1UI9.
-Cad. ap. 2272; Hall. 2006.

Nota. - Uma conta de venda de com
mel'cianle a commerciante é pre ul/lllla
liquida desde que é reconlJecida e accl'ILl
pelo devedor que fez pagam nlo em coI/Ia,
e sujeita á prescrlpção de <1 annos: Ace.
do Trill. do Comm. da Côrte de 23 de Fe·
\'ereiro e 13 de Julho de 18/1. -- G. 11Ir.,
vaI. l,pag. 507. 'I

- A prescrip~:ão de uma conta corren e
cl'meça a correr da dala em que fOI e~'
trahida: Re\'. n. 8080 de 24 de Julbo e
1870. - G. 11(//'., vaI. I, pago 383. d

- Vide Rev. n. 8274 de 6 de Agosto e
l873.-Di?·., vaI. 1, pago 636. .

Questão. - Quando são exigiuels 0.1
{acllwras ou contas de vlJindas? - Ocon
selheiro Ribas pensa, argumentando COI~
o arts. ~l9 e 137 do Cad. Comm. -q~.
ómente são exequiveis dez dias dep.oJ~

da sua data: Di?'., vai. 5, pago 161. - VI e
T. de Freitas, Comnn., pago 85~,
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no fim de dous annos, sendo o devedor residente na mesma provinc1a
do credor; no fim de tres annos, se fôr morador em outra provincia;
e passados quatro annos, se residir fóra do Imperio.

A acção para demandar o cumprimento de qualquer obrigação
commercial, que se não possa provar senão por testemunhas, pres-
creve dentro de dous annos. G:J'>' '

Art. 447. As acções resultantes de letras de dinheiro a risco,
oll.seguro maritimo, prescrevem no fim de um anno, a contar do
dia em que as obrigaçõe fôrem exequíveis (arts. 638, 660 e 667,
os. 9. e 10), sendo contrahidas clentro do Imperio, e no fim de tres
annos tendo sido contrahidas em paiz estrangeiro. G:J8

Art. 448. As acções de salarios, soldadas, jornaes ou paga·
mento de empreitadas contra commerciantes, pre crevem no fim de
um anno, a contar do dia em que os agentes, caixeiros ou opera.rios
tiverem sahido do serviço do commerciante, ou a obra da empreitada
fôr entregue. Se, porém, as di vidas se provarem por titulas escriptos,
a prescrípção seguirá a natureza dos titulas. G:J8n

Questão. -- Qllando começet a COtTer
o lJ1'(t::o pam a pTescl'ipçào das contas
COl'l'entes 01t contas de 'venda? - O mes
1110 juriscon ullo pensa - g,ue da sua dnla,
ou filais preci amenle do dia em quc eUas
se lorn~rem exequivei na fórma do art.

d
l37 cito : Dit·., vol. 5, pago 162.- Vide T.
e Freita ,_ omnL, pago 853.
Qucstao. - QlIal a prescripção des

sas contas, quando ha e tipttlacào de
pl'a::o e de jU7'OS? - O me mo jtiriscon-
ullo entende quc não pód ser applicavel

á hYPoUlc 'e a pl'escl'ipção estab lecida
pelo art. 44[, e sim a eslab lecida no ad.
44i do Cod. cit.: Dit·., vol. 5, pago 162.
H:-dAS con tas de vendas por bem do art.

~ o Coil. Comm. pre crcvem no fim
de 4 ~nnos: Acc. da ReI. àa Côrte de 23
de MaIO de 1876. - Espozcl Rev. tlc Maio
de 1876, pag. 161. '

Vide Nota 607 sobre prcscripção de cbeques.

Nota 637
Arl. 137 e 219. - Vide Not. 633.
Concol·dancia.-Cods. Comms. arts.:

~~86. !H9; ar. 1020 - Cod. Nap. 2272; Holl.

mNola,. - Em gráo de Appellação decidi
r os qlte - a prescl'ipçào .de cred ito por
orneclJne~to entre commcrciantes con.
t;i~~d (lo dUI de cada fornecimento, consti
vaI 0

7
cada paroella um credito. - Di?'.,

. ,pag. 572.
sig-~S mercadoria fiadas, sem titulo a 

II o pelo de"edor, sendo esle e o

cr dores, resident s na mesma proviucia
prescrevem dcntro de 2 anDO : Acc. da
Rei. da Côrte da 21 de Março de 1876.
- Espozel, Rev. de Março de 1~76, pago
134.

- Â. acção para demandar o cumpri
mento de qualquer obrigação commer
cial, que senão pos a provar enào por
te temunhas, prescreve dentro de 2 aDDOS:
nev. n. 82.1 de 15 de Dezem bl'o de 1876.
Di?'., vol. 9, pago 305.

- Divida contl'abida por mercadorias
fiadas sem titulo escl'ipto e assignado pelo
delredor prescrcve dentro de 2 anDOS:
nev. n. 9324 de 12 de Ouluhl'O de 1b78.
-D·ir., vo1. 17, pago 487.

- O direito do credor. residente em
paiz e trangeiro, para demandar o paga
mento de mercadorias fiadas, sem titulo
escripto pre creve no fim de 4 annos:
Acc. da Rei. do Recife d 9 de Março de
188B-Dir. vol. 45, pago 561-Vide f.
342.

Nota 638
ConcoreJancia-Cods. Comms. arts. :

Arg. 850; Hesp. 954-; Ita!. 9~; ALI. 909
910; nelg. 232,235; Holl. 743; Chi!. 1316;
ar. 1021: FI'. 43~, Roam. 942, 9'16.

Nota 638 a
ConcoreJancia--Cod . Comms. arls.:

01'. 1022, n. I; Holl. 741; FI'. 433._
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Art. 449. Prescrevem igualmente no fim de um anno :
I. As acções entre contribuintes para avaria grossa, se a sua

regulação e rateio se não intentar dentro de um anno: a contar do fim
da viagem em que teve lagar a perda; 039

II. As acções por entrega da carg'a, a contar do dia em que findou
a viagem ; G4e

III. As acções de frete e pj imagem, estadias e s.obrestadias, e
as de avaria simples, a contar do dia da entrega da carga; ou .

IV. Os salarios e solrladas da equipagem, a contar do dia em
que findar a viagem; 6<1.2

V. As acções por mantimentos Ruppridos a marinheiros por
ordem do capitão, a contar do dia do recebjmento ; 04~

VI. As acções por jornaes de operarias empregauos em con·
strucção ou concerto de navio, ou por obra de empreitada pamo I

mesmo navio, a contar do dia em que os operarios fÔl'am despedidos
ou a obra se entregou; 6<1.4

Em. todos os casos prevenidos no n. 3 e seguintes, se a divida se
provar por obrigação escripta, assignada pelo capitão, armador ou
consignatario, a prescripção seguirá a natureza do titnlo escripto.•lO

Art. -450. Não corre prescripção a favor de depositaria, nem de
credor pignoraticio; prescreve, porém, a favor daquelle que, por
algum titulo legal, succeder na cousa depositada ou uada em penhor,

Nota 639
Concordancia. - CoeIs. Comms.

arts. : Arg. 852; Hesp. 951, fl53; Mex.
10i3; Ha!. 923; Porl. 673; Boll. 746; UI'.
1022 ; }'r. 435.

lia!. 92<1 a 9!6; Rol!. 741; Chi!. 1313;
Or. 1022; FI'. 433.

No'·a. - São credores da fallencia 05
de sala rios e soldada de eqn ipagem qUI
não estiverem prescripto nos lermoS do
art. 4'19 n. IV do Cod. do Comm.: Dec.
n. 917 de 1890, art. 70 c) .

Nota 643
Nota 640

Concordancia. - CoeIs. Comms.
arts.: Arg. 855; Bpsp. 366, 951; Mex. Concol'dancia. = Coc1s. commj'
592, lO'!d; HaI. 926; Irol\. 74.1; Chi!. 214; arts.: Arg. Rói; He p. 95'2; Mex. 101;
01'. 1022; FI'. 433. !tal. 925; 1IolJ. 741; ClJi\. 1314; 01'. JOlt,

FI'. 433.

Nota 644
Nota 64i

Concordancia. - Cods. Comms.
arl.s.: Arg. 853; Hesp. 951; Mex. 1043; Concordancia. - Coc1s. Cnmms,
!tal. 924 a 926; Floll. 741; Cbll. 1313; al'ls.: Al'g. 854; Hesp. 052; Mex,II11!:
01'.1022; Fr.4iJ3. !tal. 925; HolI. 741; Chi!. 13l4; Or. 101l ,

FI'. 433.

Nota 642
AI'ts. 563 e 876 ~ 4.
Concordancia. - Cocl's. Oomms.

arts.: Arg. 853; Hesp. 954; l\fex. 1043;

Nota 645
Concordancia. - cods. coml1lJ'

arls. : 01'. 1024 i .FI'. 434.
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no fim de trinta annos, a contar do dia da posse do successor, não se
provando que é possuidor de má fé. 6"'6

Art. 451. O capitão de navio não pôde adquirir por titulo de
prescripção a posse da embarcação em que servir, nem de cousa a
a elia pertencente. 6'1':1

Art. 452. Contra os que se acharem servindo nas armadas ou
exercitos imperiaes em tempo de guerra, não correrá prescrípção
emquanto a guerra durar, e um anno depoi . 64':1 a

Art. 453. A prescripção interrompe se por alguns dos modos
seguintes:

I. Fazendo-se novação da obrigação, ou renovando-se o titulo
primordial della ; 60'18

II. Por via de citação judicial, ainda mesmo que tenha· sido só
para juizo conciliatorio i 6<19

Nota 646
Lei 9 § 3 D. de pignor. acto
ConcoI·dancia. - Cods. Ci"isarts. :

Nap. 2236 e 2.238 i Holl. HJ99 e 199í j l)orl.
510.

Nota 647
Concordancia. - Cod. Comm.

arls.: Ilal. 918; FI'. 430- Civ. Purt. 1:10,
b3âj - Cod. Nap. 2236.

- Na Inglaterra L'lmbem o capitão não
p6de prescrever a propriedade do navio
q\le. com manda, pois que o não possue
'enao como mandatario e para um erviço
determlDadu : elle nào detem a cou a ani
mo do III ini.

Nota 647 a
ConcOI'dancia. - Cods. Comm.

arls.: lIe p. 955' lia!. 916 diff. - Ci
Porl. 551.' .

Nota.- A.9rd. L 3 Til. 91, Si 1, pre
screve q~e na,:, corre a prescripção con
tra. os Impedidos e impos ibililados de
~blar, .comtanto que o impedimenlo seja
:~~~llClvel-Vid. Conso!. das leis. art. 856

Nota 648
Art. 438. - Vide Nots. 3<1.3 e 626' Dec.

D. 9l7de 1890, art. 36 f). '
Concordancia. - Cods. Commsmt: Arg. 775 j Porto 3<1.6 j Chil. 607; 01".

Nota. - Interrompe-se apre cripção
da letra cnja imporLancia pa sa á conta
corrente: Hev. n. 8080, ciL. elll a Not.
636 A.

- Os pagamentos parciaes importam
interrupção da prescripção: -Aec. da. ReI.
da Côrte de 24 de Agosto de 1875. -Vw.,
vo1. 8, pag. 28.

Nota 649
Art. 138 j Reg. n. 737, al'ts. 38 e 59 

Ord. L. <1., Ti t. 79, § 1.
Concol'cJancia. - Cods. Comm .

~I'l : 01'. 1026· FI'. 4.34 - Cod. Na[J. 221J,
t24.õj Holl. 2016 i Porl. 552.

- Me Uloante juiz incompetente: Cod.
Nap. ar!. 22J6 j Holl. 2017.

Nota.- A citação nuJJa. e a qne fica
circumducta, nenhuma interrupç:io dere
operar: Re". n. 6245 de 13 de Agosto de
18tl2. - III". C01ll11t., pago 270.

Questão. - A inte1T'lI.pção da p,·e·
scri]Jçãl} não dependerá da P"oposilllra
da acçâo dentro do me::, p"escripta 110
m·t. <lS do Reg. Comm. ? - Nos parece
Que nào : a di posição do iLl't. 38 do Re~.

deve combinar-se com a do art. 59 do
mesmo Reg., que faz con~istir tal depen
dencia pal'a os elleitos da móra.

- Em conformidade da opinião que su 
tentámos se proleriran) os seguinte;; are 
tos:

-Accs. do Trib. do Corom. da Côrle
de 2 de Maio e 23 de Junbo de 1867 e Rev.
da2Ude Novembro de 1867.- Rev. Jm·.,
de 1869, pag. 394. .

- Ace. du Trib. do Comm. da CÔrte de
28 de Julho de 1B68. - Rev. JIW. de 1870,
pag.9.
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III. Por meio de protesto judicial, intimado pessoalmente ao
devedor, ou por editos ao ausente de que senão tiver noticia. G6Q

A prescripção interrompida principia a correr de novo: no pri.
meiro caso, da data da novação ou reforma do titulo; no seguudo, da

- Acc. da ReI. da Côrte de 18 de De
lembro de 1874.- Di1'. vaI. 6, pago 4.85.

- ACC. da Rei. da Côrte de 30 de l'io
"embro de 1877.- Di1'., vaI. 17. pago 516.

- Acc, da ReI. da Côrte de 22 de Agosto
de 1882, - Di1'., voL 2\1, pago 408.

Errn cont1'a1'io :
- Rev. n.- 6245 de 13 de Agosto de 1862

e Acc. 1'evis01' do Trihunal do Com01, da
Dabia de 19 de Fevereiro de 1863.- J1W.
Com'l1l., 'pago 276.

- Temos á vista duas theses sobre a
questão: - a 1', do digno Dr. Macedo
Soares sustentando opinião cont1'Cl1'ia á
nos a: - a 2>, do conselheiro Riba
mantendo ilIesa a disposição Jegislatiya
do art. 453 § 2 do Cod. Cnfim , não O]l 
tante a dos arts. 38 e 59 do Reg. n. 73i.

- T. de Freitas, Com1n., pago 859, pre
tende-« CJ1!e a di posição do art. 38 cit.
abrange o dous eITeitos - da. constituição
em 0161'30 - e da interrupção da prescri
pção, não havendo que duvidar, sendo
inuteis e facilmente reflllaveis todos o
argulllcntos em contrario, já do Com'ln.
de Orlando, já do Dr. Annibal-.»

- Se são inuteis e (acilmente refllta
veis, eUe o disse, e nó, ómente, IJle
opporemos - que os entendido, certa
mente, estranharão a censW'a á 116s fcita
por lima opinião, que é adoptada illva.ria
v 1mente pela jurispl'Udencia cios ll'ilHl
nae , que certamente, ainda, não adopl[l
ria se fosse Í1l11 til e (acil1nente refulave!.
-De conformidade com a no sa opinião
ainda, o Acc. n. 7483 da Côrte de Appel.
de 25 de Maio de 1891 - Di1·.. vai 57,
pago 440. '

Nota 650
Reg. n. 737, art. 53 § 4.~Not. 634.
Concordancia.-Cods. Comms. al'ts.:

01'. 1026; FI'. 434-Cod. Nap. 2244; Holl.
2016; Polt. 552' Chi!. 2503.

Nota.-Á que tão mereceu que o mini tro
da. ju tiça em 1865 pedis e ao corpo legis·
lativo para deliberar a re peito.

Diz o Preso do Trib. do Comm. da Côrte
em seu ReI. de 6 de Fe ereiro de 1874.
queosque sustentam e ta opinião Ormam- e
110 art. 453 n. 1. onde e dá a mesma razão,
deve dar~se a mesma dispo ição de direito,
a novação da obrigação ou renovação do

liLulo primordial da divida são tantos acto
de conhecimento de direito do credor,como
o pedido de espera, o pagamento por conla,
etc., etc.

Questão-A. p1'escripção s6 poderd
inte1T0l11pe1'-Se por esses w'es l1wdox'I-Os
trihunaes do commel'cio de ordiuario ào
avé sos á prescripção, e no da Córlejã .e
decidio que os meios perlIJitlidos Ilor di·
reito civil, como pagamento por conla,
pedido de espera,reconhecimento ou obri
gação por cartas, etc., U1es são applica~eis.

-O conselheiro Rihas, Di1'., vol. 5, pago
163, pensa-«que á pre cripç:io das obri·
gaçõe commerciaes não e IDterrompe e·
não por algum dos modos declarado pelo
al'l. 453do Cod. Comm.-Ora,não seachaotlo
incluidos entre esses rnodns-o reconhe·
cimento extrajudicial da divida CJue nào
involve nOl'ação do titulo, nem o o[erecl'
mento de dação in SOl1ltlwl, não accCllo
pelo credor; é logico que por nenbum
destes dous modos e interrompe a pro-
cripção da ditas ohrigações-.» . .
- T. de Freitas, Consolo das lezs CIV.,

art. 855, e CO'l1Ll1l-., pag, 855, não adopla
e ta opinião.

De facto a juri prudencia do tribunal'!
nfl.o reputa taxalwa a disposição do arl.
453, como do segs. aTestas,

- A mOl'atoria acompanhada de faclo
indicativos do reconhecimento de dlrmlo
que assi te ao credor para a cobrança do
d hito é 11l1l direito, 11m motivo Jeglll para
intenomper a Jlre cripção, como e deduz
do art. 453 n. 1 e 2 do Cad. Comm., e
al't. 38 do Reg. n. 737, Rev. n. 7446 de 16
de Junho de 1867.-1'111'. C01I1I1L, pago 169.

- Apre cripção intel'l'omlle-se peJofaelo
do comparecimento do cree 01' á fallenel!
do devedor e recebimento do re pecliw
dividendos: Rev: n. 7529 de 13 de outubro
de 1869.-Rev. J1/.1', de 1870, pago 3ól..

-Os pagamentos parciae importam 10'
terrupção da prescripção: Acc. da ReI. da
Côrtede 24 deAgo to de 1875.-Dt1'. , 1'01 ,
pago 28.

-Tambem operam interrnpçõcs de. p~e'
cl'ipção os meios permittido pelo dlre.1lo

civil, como o pagaRllenl.o p01' conla, pedl~1J
ele espem: Acc. da ReI. da Côrte ele 2!1 /
Maio de 1875,-EspozeJ, Rev. de Março e
1876, pag. 94, d
'- Lê-se em uma entença-((.po~~o e

parte, se o reconhecimento extr3oJudlclald3
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data do ultimo termo judicial que se praticar por effeito da citação; no
terceiro, da data da intimação .do protesto.

Ârt. 454. Â citação ou intimação de protesto feita. a devedor miO.

OU herdeiro commum não interrompe a prescripção contra os mais co
réos da divida. Exceptuam-se os socios, contra os quaes ficará inter
rompida a prescripção, sempre que um dos socios fôr pessoalmente
citado ou intimado do protesto. mil

Art. 455. Aquelle que pos ue por seus agentes, prepostos ou
mandatarios, pais, tutores ou curadores, entende-se que possue lJor si.

Quem provar que possuía por si, ou por seus antepossuidores, ao
tempo do começo da prescripção, presume-se ter possuído sempre sem
in terrnpção. 6G;>

I Ârt. 456. O tempo para prescripção de. obrigações m9rcantis cou
trahidas, e direitos adquiridos anteriormente á promulgação do presente
Úodigo, será computado e regulado na conformidade das disposições
nelle contidas, começando a contar-se o prazo ela data da mesma pro
mulgação. 6G3

Nota .653

Nota 652
Concordallcia.-·Cods., Civis arts.:

Nap. 2236; Hall. 1996; Porto 507.

Nota 651
ConCOl'dancia.-Cod . Comms. arls.:

Arg. 8J ; 01'. 10~7 e 10~B; Civ. ParI. 556 a
558; Chil. 250,1.

Arts. 912; Reg. n. 737, art. 742.
ConCOl'dallcia.-Cod. Comm. art.:

Dr. 1029.
Nota.-A prescl'ipçã~~as obri~a.cõesmel'-

Nota 650 a caoti contrabidas e direito adqull'1dosao-
T • teriol'meote á publicação do Cad. Comm.

d ~ota.-.Em vez de-a devedor do heI'- se deve contar do l' de Janeiro de 1851.
elro-Iela-se_a de edor ou herdeiro:~ Av. O. 293 de 18ó5: Ass. n. 15 de 9 de

Av. n. 594 de ]879. . • Ju1l10 de 1857.

divida leito pelo pagamento por conta in
terrompe, ou não, a prescripção, attentos
os termos 1'estrictos do art. 453 do Cad.
Com':ll., que só estabelece os t1'es casos co
nbecldes))-con/i7'lnada pnl' Acc. da ReI.
da Côrte de 3 de Dezembl'o de 18i8.-Dú·.,
1'01. 18, pago 358.
.- Interrompe a pl'escripc;ão o reconbe
~Imento extrajudicial da divida e pedido
A
81 espera. Acc. n. ]006 da ReI. de Porto
egre de 3 de Outubro de 188,1.
-No me mo Rel. se relere julgado que°d8ved~r, _se pa~ou depois de já completa

a prescnpçao! nao pôde mais reclamar o
pagamen'2 [elto,.a!legando ignorancia-da
sre ~l'1pcao da dlVlda.-E la doutrina é a°dlrei!o comlTIUITI. ~o(}. Nap. art. <1236,
~PPllca,'el no cornmel'clO nos casos omissos:
od. Comm. art. 121; Reg. n. 737, art. 2.





PARTE SEGUNDA
DO COMJ.\tIERCIO l\tIARITJlU:O

TITULO I
Das cmbarcaçóc's

Art. 457. Sómente podem gozar da.s prerogativas e favores con
cedidos a embarcações bl'azileiras as que verdadeiramente pertencerem
asubditos do Imperio, sem que algum estrangeiro nella possua. parte
ou interes e. 0<;4

Nota 654
Art. iS! j vide Not. 7I5.-Cod. Peno arts.

82 a 84; Reg. de 30 de Maio de I836,arts, 129
a 131,

Concordancia.-Cods, Comms. art .:
Port. 486; .'1.11., Consto 3' Arg. 875 dilI. :
Oro 1045 dilI. ; Hesp. 573 diIT ;ChiJ. 818
dllI. ;llal., Cod. Mar. 43dilT.

Nota.-Muilas disposiçõe I por miudas.
ante regulamentares, deixam de encontrar
parallelo em outros codigos, apezar de tal
er. a legislação maritima de toda. a Europa

clvlllsada.
- Entretanto o no o Codigo não altinaio

á,excen tricidade do Cod. COIII m. Prus. ,aft.
i 108. recommendando a bordo do navios o
entretenimento de numero sufliciente de
gatos para preveuir a acção dos ratos na
carga.

- E la di posição do no o artigo é uni
;~rsal j as nllções não ~onferem certos pri
\1leglOs senao aos navIos de seu pavilb110
quel segundo o direito da gentes, são uma
pro ongação do territorio da nação a que
pertencem, e que no alto mar me Ino não
po~em s~n . ubmettido a nenhuma outra
JUllsdlcçao, que a de sua origem.

- OPreso do Trib. do Comm. da Côrte
reclamou do governo - «Que do final da

I" parte da di po ição doart. 457 - se exce
ptua sem os barco movidos por vapor
pel'lencentes ás companhias ou sociedades
anon yma • e por acções, que não é prohl
bido aos e trangeiro possuir. II ReL. do
Minist, da Ju t. de 1851.

- erá unicamellterepulada embarcação
hrazileira a que liver no terUlo e cu'
cum tancias e pecificados dos arl . ·JÓ7,
(158, 459 e 460 do Cod. do Comm, e mal
legislação em vigor; Deer. n. 264.7 de 1860,
ar1. 487.

- P?'erGgativas, - Além do u o do Pl!-v~
lbão nacional e deste cabril' a carga 1ll1
miga, seaundo as convenções internacio
naes, não sabemos quae ejr.rll outra .

T. de Freitas, Comm., pago 879-enumera
lambem-a navegação ele cabotagem, en
lretanto, como se mo tra in{m, as embar
cações estrangei.ra. a podem .[azer; assim
não póde constitUIr pl'e1·ogatwa.

- Actualmente sim; Dec. n Uil de 1892,
in{?·o,.

Favores. - 5110 us mencionados infra ;
Lei n. 2348 de I8i3, art.11 § 5 : Decr. n. 5585
de 1874 ; arL. 1 -l, 3,5, 6, 7 e 8. •

- Otransporte de genero e mercado
rias de qualquer origem de un para ou
tros portos do Imperio constitue um ~ri
vilegio exclusl o das embarcações naclO
naes: Qit. Decr., art. '186.- Jlide suas
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Provando-se que alguma embarcação, regi trada. debaixo do nome
de brazileira, pertence, no todo ou em parte', a estrangeiro, ou que este
tem nella algum interes e, será apprehendida como perdida j e metade

excepções e Decrs. ns. 336,1 de 186,1 e 3631
de 1866.

Condições que devem reunir as embal'
caçõ~s I:lrazileil'as -1.- Ser propriedade de
brazileiro, e sem que neUa lenlla -parle
algum estrangeiro (TI'alado com a França
de ti de Junhu de 1826, art. 13; Corl. do
comm. art. 457); Av. n. 301 de 186L

- Vide o Reg. Con ular.-Dccr. n.4968
de 1872, arts. 97 e 199.

- As eml:larcaçõc estrangeira poderão
continuar a fazer li1'remenle o tl:ansporte
cosleiro de mercadorias de prodocção na·
cional ou estrnngeira en tre os portos do
Jmperio em que bouver alfandega ou mesa
de rendas alfandegada. (Dec. n. <ln;)l de
1866: Lei n. 23~8 cit., art. 11 5): exce
ptua-se, quanto aos pOI'los de mesas de
rendas, o tran porte de mercadorias estran
geiras gue não ti,erem ainda pago us di
reitos de consumo: Decr. n. 55 ;, de 1871,
art. 10.

- Vapor de reboque, de coberta ou Dão,
que se empregue no serviço interior dos
portos e nos rios navegavei ,é por excelleD
cia uma embarcação do lrafego do porto, e
como tal tem todos o privile(:"ios, ao mesmo
tempo que está sujeito a tooas apre cri
pçõescunstanles do Reg. das capitanias dos
portos. . .

Póde qualquer estrangeiro domiciliado
no paiz, isolado ou cotrectivamente, )lO 
suir embarcações do trafego do porto, afim
de apl'Oveitar-se da liberdade que a leis
Ibe facultam, de commerciar nas aguas in
teriore do paiz, e portanto, é-lbe licito
lam bem utilisar laes embarca(jões em pro·
veilo propl·io.

Toda embarcação do trafego dos porlos
e rios' navegavei , qualquer que ~ia seu
proprielario, é essencÍ<\lmente uma embaJ"
I:açao nacional, e, por con eguinte, não
p de em ca o algum içar outra bandeira,
que não eja a que é tida como em
I~lema na Nação: Av. n. 10 de 1886 (Ala
rinba).

- Navio d~ guerra, naufmgado nas agllas
do Brazil e abandonado pela lripola(jão,
continúa ob o dominio da Nação a que
pertencia, lIlas não pMe o respecti vo Con
sul eX(Jlomr o casco submergido, sem au
iliencia das autoridade brazileiras e as cau·
telas fi caes, de conformidade com as leis
em vigor.

Não obstanfe o abandono por espaçó de
!lO an!.!os, desªe que não bouve posse e
Justo tItulo, nao póde dar-se a prescripção

da propriedade do navio naufragaria: Av.
n. 15 de Hl88. (MarinlJa).

- Hegulamento para o ensino da pra
ticagern dos porto, co tas e rios navega·
'ei : D(',c. 11. 79 de 18 9.

- Todas as pessoas podem entrar e per·
manecer no territúrio nacional. ou delle
retirar·se, em tempo de paz, quando ceamo
lhes convenba, levando com igo os eus
lJens, independente de pa aporte; guaro
ria r as leis de policia e o direito de ter·
ceiros : Dec. n. 212 de 1890.

- Hegulamento para a lotação das em·
barcações de vapor mercante, ela iUC.l
yão, exame de macbiuislas e vi toria da!
me mas embarcações: Dec. n. 216 D de
1800.

- E' vedado ao Governo Federal crearde
qualquer modo distinc(jões e prefcrenl'ias
em favor dos porlos de uns contra oulros
E lados: Consto Fed., art. 8.

- Compete ao juizes ou Tribunae Fe·
raes processar e julgar-as questões de di,
reito maritimo e navegação, as illl .no
oceano, como nos rios e lagos do palz:
Con t. Fed., art. 60 g).

- 'justiça esladoal, e não a federa.l,
compete o conhecimento e divi ão dos IJli·
f(ios que versarem sobre o dominio e po .
de terras marl:linaes de rio que correrem
dentro do terJ'ltorio dos E tados: Acc. do
up. Trill. Fed. de 28 de Maio de 189:J.

Di!'., vo1. 60, pag. 532.
- A navegação de cabolagem. ó pMe cr

feita por navios nacionaes. (Art.l.o).
En lende· se por navega(jão de cabotagem

a que telll por tim a com munica(jãoe ocom·
mercio directo entre os porto da Repu·
IJli a, dertLro das agllas e dos rios que per·
corram o seu tenilorio. (Art. 2).

Para (rue um navio seja considerado na·
cional exige-se: .

que seja propriedade de cidadão brazl
Jeiro ou de sociedade ou em preza COIU séJ!e
no Brazil, l:lerida exclusivamente por CI
dadãos brazllei ros ;

que seja navegado por capitão ou mestre
brazilei ro; .
. que pelo menos dous terços de equipa·
gem sejam brazileiros. (Art. 3). .'

Aos navias estrangeiros é prolubldo /
commercio de cabotagem, sob as pellas d:
contrabando. (A.rl. 4). - Decr. n. 123
1892.

- Regulamento da carta marílíma do
Bl'azil: Dec. n. 1347 de 1893.
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do seu producto applicada para o denunciante, havendo-o, e a outra
metade a favor do cofre do Tribunal do Commercio respectivo. m.to

. Os subditos bl'azileiros domiciliados em paiz estrangeiro não
podem possuir embarcaçãó brazileil'a; salvo se nella fõr comparte
alguma casa commercial brazileira. estabelecida no Imperio. fltoO

Art. 458. Acontecendo que alguma embarcação brazileira passe
por algum titulo a dominio de estrangeü:o, no todo o.u ~m parte, não
poderá navegar com a natureza de propnedade brazJlmra, emquanto
não fõr alienada a subdito do Imperio. fito.,.

Nota 655
Art. 4 J.
Concol'l1ancia.-Cod. Hal., Cod. Uar.

arts. 11, 4.l dilL
- Na lnglaterra se dá a mesma confis

cação.
Nota.-Para neaar-se o regi tI'O de qual·

quer embarcação, convém pro ar- e que
alglllD e trangeiro tem neHa parte ou in
teresse, como é expre so no art. 457 do
Cod. Comill'.: AI'. n. 200 de 1851.

Condições que devem reunir a emhar
caÇÕes brazi161I'as.-2.· O pl'Oprietario de"e
residir no Brazi I e quando não re ida, d ve
ler parte na embarcação alguma casa 111'30·
~Ilclra estabelecida no lmperio (cit. art.
,157 do Cod.) : Av. n. aOl de 186J..

- Excede da competencia admini tra
líl'adosTribs. doComm. oproce o e
Julgamento dae pecie ([ue contempla o art.
457, 2.' parte do Cod do Com J1) • - Res. do
Cons. de Estado de 15 de Outubro de 1873.
-Rev. hw. de 1873, pago 123.

- Contm a doutrina de la Re . do Cons.
de .E·laito, porém, sempre se procedeu an
1~l'lormente, tornan lo·se urgente, como
diZ o Pro. do TriJJ. do Comm. da CÔrt ,
cm eu Rel. de 1874, que se expeça rem
lamento para a execução da 2.' parte du
:lrt. 457 do Cod.

Não podendo a mulher Ilrazileira ca ada
com e trangeiro ser proprietaria ou com
parte de embarcação nos termo do Av.
n. I de 8 de Janeiro de 1883, incorre na
comminação do art. 457,2." parte. do Cod.
Comm. si a: fizer registrar debaixo do
nome de brazi leiro: Av. n. 25 de 18 6.

- Nas Juntas Commerciaes não existem
co{res para recolherem dinheiros que con
,LJtucm receita geral do Estado: Dcer.
n. 2662 de 1875, art. 1 § 3' Deer. n. 6;)81
~ei~76, art. lõ; Dec. n. 1>96 de 1890, art. 38,

- Só pode~ s~r proprietarios de navios
a mulher brazl]elra casada com brazileil'O

e autori ada por e te para commerciar•. e a
mulher brazileira ,riuva queseachar nabvre
admini traÇ<10 de ua pe soa e bens, quer
lenha sido casada com brazileiro, quer com
e tranaeiro com tanto que neste ultimo
ca o consle ter declarado Hxar seu domi
cilio no paiz.

Nota 656
Concol'dancia.-ltaI., Cod. l\lal·. art.

40 difT.
Nos E tados-Unidos ha dispo ição seme.

Ihante, mai completa., porém. e liberal,
visto fazer excepção do proprietario ser
consul ou agente acreditado no estran
giro.

lYala.- Nenlmma. embarcação mercanle
'er'á declarada brazileira sem que seja com·
pelentemente regi trada como propriedade
x lu iva de cicladão brazileiro, aJnda que

com domicilio [6ra do Imperio' abro
{lada as im a condição do Cod. Comm.,
art. 457, ultima parte. Lei n. 21:148 de 1873,
art. 11 § 5 n. 8; Decr. n. 5585 de 1874,
art. 1.

- Entretanto o Av. do Mini t. da Ju t.
de 21 de etelllbl'o ao de E tl'angeiros,
Dim'ia Omeial de 2 de Outllbro de 1~74,
n. :24,1. sobre a venda do "apor argentino
Assunci011, de ,Iara niío haver dI posi~ão
alguma clllltl'aria á ultima parte do art.457
do Codigo !

Nota 657
Art. 484' A-v. n. 200 de 1854 j Dec. n. 26<17

de 1860, art. 487. .
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Port. 488 ; Arg. 860' Hesp. 573, 578 j Hal.,
483 j AlI. 432; Hotl. 309; Chit. 8:10,
8il3 . Fr. 195, 196, noum. iHl3, 940.

Nota. -lnculOlae á Alfandega ter lodo o
cuidado em examinar si a embarcação mu
dou de pl'oprietario e se foi pago o Imposto
em paiz estrangeiro, del'endo no caso de
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Art. 459. E' livre construir as embarcações pela fôrma e modo
que mais conveniente parecer: nenhuma, -porém, poderá apparelhar·se
sem se reconhecer préviamente, por vistoria feita na conformidade
dos regulamentos do governo, -que se acha navegavel. 6608

o ter sido quando a embarcação nacional
fóI' vendida em paiz estrangeiro, dar disso
conta ao Tbesouro Nacional. Não tendo sido
pago o imposto de tl'ansmi são não dará
desembal'aço e passaporte sem que o satis
faça: ('onsol. áas Leis das .4.1f., art 607.

- Vid. Not. 684.

Nota 658
Arts. 457 e 48,1; Av. n. 200 cit., e Decr.

cit. n.2647, art. 487.-Vid. Nots. 659 e 784.
Concordancia.-Cods. Com ms. arts.:

Port. 505 j Arg. 858 j lllex. 686; 1ta!. 502 j
Cbi1.829; Fr. 225; Hus. 521 e sego

Nota.-Os empregados das capitanias que
fizerem parte da commissãode vistoria não
tem direito a emolumentos: AV. n. 546 de
18118 (Diario Ofli.cial de 20 de Abril).

- As pequenas embarcações do trafego
do porto não estão sujeitas às vislorias ano
nuaes, pagamento de seBo e mais emolu·
mentos: Av. n. 337 de 1889 (Düurio Ofli.
cial de 24 de Abril).

- As embarcações que fazem a nave·
gação fluvial e a do interior do Estado de·
vem ser consideradas de pequena cabota·
gem, e si fõrem á vapor estão sujeitas á
vistoria.

O art. 2300 de 13 de Novembro de 1889
dispensa não só as embarcações de vela
empregadas no trafego do porto, mas
ainda as de cabotagem : Av. n. 338 de
1889 (Diario Oflicial de 24 de Dezembro
de 1889).

- O capitão do porto negará passe não
só a toda e qualquer embarcação de cabo·
t'4(em ou longo curso que fór julgada in
'capaz de navegar (OU intimada para re·
querer vistoria) co~o tambem aqueUa cuja
duração media da viagem a porto da Ue·
publica, onde possa ser examinada, ex
ceder os dias que faltarem para comple
tar o prazo dentro do quat foi consIderada
em estado de poder navegar com segurança:
Doc. n. 216 D de 1890, art. 48.

- Todas as embarcações de vapor na
cionaes, que se occupem no trafego do
porto, quer na na vegaç,'í1l de cal10lagern ou
de longo curso e' as estrangeIras qne se em·
pregam na cabutagem, as cabreas, os bate·
estacas a' os guincbos a vapor terão a
'eu bordo um ou mais macbinistas appro
vados.

O numero e classe d'esses macbinisias,
segundo a categoria da embarcação ea imo
p'~lJ'lancia do s~u apparelbo motor e lola·
çao: Dec. n. 216 D de 1890, arts. 1 á4,

- Não são devidos emolumentos aos
membros da .commissão de exame e vi~

toria dos navios de commercio: Av. q,
199 de ]866.

- Cada um dos membros da commi, lo
examinadora, de ,macbinistas, que nào fOr
funccionario publico, perceberá dos cofres
publicospro labore a gratUicaçào de 8$000:
Dec. n. 216 D. cito art., 16.

- Os navios nacionaes são obrigados I
vistoria de casco e machinas, de seisem
seis mezes, sendo para e se fi mobrigados
a terem os porões va)'1'idos e as caldeiras
sujeitas a press!lo ne aguas, e lima \'ez por
anno a es a mesma vistoria ew secco 00
no diqne. Estas vistorias erão gratlliL'ls e
deverão ser requeridas á Heparliç.'lo com·
pelen te pelos respectivos proprietarios,
com antecedencia de oito dias, podendo ser
feita em qualquer dos portos da llepubhca
determinado em regulamento opporlulla·
mente expedido: Dec. n. 123 ae 1891,
art. 9.

- As vistorias se farão na conformidade
do Tit. Il do Dec. n. 216 D. de 1800.

- As vistorias especiae são sujeitas ao
pagamento de sello devido e lambem ao
que fór de esl-ylo para esses examcs, nl
Junla do CommerCló ou em juizo,gallhanl!O
cada operaria que fór empregado nellas
5$000: Dec.!I. i16 D. cit., arts. '2ije~J.

- Os termo de visloria das emlJarM'
ções ele vapor pagarão 11 $000 de sollo
fixo: Dec. n. 1264 de 1893, TalJ. IJ. § 4'
n.8.

- Não terão licença para conlinuan
navegar o navios a vap01' do comll1ertltl

sem esse pagamento: Av.de Iode setembro
de 1884. 'I'

_ As embarcações mercantes brazl el'
ras não são sujeitas ao pagamento da ali'
coragem nos portos do lmperio, e a que
se empregarem no commercio de cahOb:
gem gozarllo, além d'isso, dos segUlnlt:.i
favores: '

1. o Dispensa do certificado da d~s~a~
e dos termos de fiança e TesponsabJilda/
de que tratam os3rts.458 §:l,501 e 645 o
Reg. das alfandegas. Verificando-se qne~
ditas embarcações não descarregara o
todos ou parte dos generos de producçd
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e manufactura nacional no porto do seu
destino, os respectivos commandantes in·
corrcrão na rnuHa de 58 a 20$ por vo
IlIJIIe não descarregado, e de5a20o/. do va·
101' dos !leneras desencaminhados, se esles
vierem a granel, além do pagamento do
direitos de exporlação, como se fossem
para róra do paiz ;

2.· Di pensa de despachos nas alfande
ga e mesas de rendas, das 'mercadorias
que tran portarem para portos não alfan·
degados. Na reparliv;lo fiscal do porto de
onde sahirem a embarcações se dará aos
carregadores uma simples gnia de embar
que, COI)} a qual possam levar os generos
val'a bordo. assignada pelo cbefe da mesma
repartição ou pelo empregado por elle au
tomado;

3: Dispensa das formalidades de en trada
e sahida, de que tratam os arts. 18 e 19
do lIeg. das Capilanias dos Porto n. 4·[7
de lR46 (Lei n.\!i.lJ8 de187i.l, al't. 11 § 5 n. 3).
Deer. n. 5855 de 1871, art. 2.- Jiide 11.1'1.
1 2 n. 3 da Lei n. 2556 de 1874, e art. 4
§ ~ do Decr. n. 5881 de 1875.

- Os proprielarios de navios con trui
do .no lmperio, e cuja arqueaçãu fór u
pe.f1or a 100 toneladas metricas, terão di
re~to a um premio de 50$ por tonelada.
Lel.n, 23~8 ,de U373, art. 11 Si 5 n. 2'
Odito premIO será concedido pelo minis
tro da fazellda, e pago no lbesou 1'0 nacio
nal,. quandu os navIOs ti verem sido con
slTllldos cm estaleiro do municipio da
COrte ou da provlOcia do Rio de Janeiro
c nas lhesvurarias de fazenda, quando a
construcçãu se houver eITectuado nas ou
tras proviuçias.-Para a concessão do pre·
mIo devera o proprietario a~resf)ntar,
~Iém da carta de regi tro, cerll ficado do
constructor do navio, e da autoridade
fi~cal do lagar da con trucção,OU, na falla
desta~ da camara municipal do distl'icto.
decl.alando que o casco e a mastreaçào do
naVio fOram apparelbaclos no Imperio.
dQuand,o o eonstructor fór o proprietario
o naVIO, ~astará o segundo dos do

cumentos aCima mencionados: Decr, cit.
n. 5585, art. 8.
-. Qualquer particular que mandar con

struIr embal:caçãu descoberta apresentar[L
o. ~Iano ao lllspector do arsenal de ma
rm la, onde os houl'er, ou ao capitão do
~~rto,.o ..<Iual, por si ou mediante uma
mmlssa~ convocada ad Iwc, examin:trá

~e elle satisfaz as condições de, sem faltar
53~paClda~~ para a carga, ter a neces-
ifia cstablllclade, bom andamento sumo

c ente amura, e dimensões propriàs se.
gUndo o trafego a que se destina: Decr.
~gO~~: de 1816, art, 111. (Não está em

- O Cons. Preso do Trib. dó Comm. da
COrte (Rel. do Minist. da 1ustiça de 1865)
entende que, para segurança das vidas da
gen te da tripolação e passageiros, se de·
vem vistoriar todas as embarcações antes
do recebimento da carga.

T. de Freitas. Comm.• pago 887, diz
e: que pareceqne demos como confirmado
es 'e art. 111 supm do Reg. das Capi
tania .»

- Ião lhe devia pa1'ecer mais-que il
lust1'ação ao texto.

- Sobre o imposto de docas epha1'óes ;
- Os navio que atracam para carregal'

e descarregar nas docas, pontes e cáes das
Alfandegas e Mesa de Renda. ou de ar
mazens externos por ellas custeaElos sào
sujeitos ao imposto de doca pelo modo
segull1le :

- Os qne atracam na parte exterior das
docas, pontes ou cáes pagam, por metro
de cáes occupado :
Por dia de elrectl va de carga.. 600 réis
Por dia em quanto não se en'e-

ctuar a de 'carga.............. .. 300»
-Os que atracarem na parte interior

obre a me ma ba e ;
Por dia de elIectiva de carga.. 800 réls
Por dia em que nào se elIcc·

tuar ,........ 400 J)

- Os que permanecerem na docas sem
atracar ao cáes,pagam por tonelada mAlrica
de arqueação:
Por dia util........ 100 róis
Por dia feriado.......... 50)l

Cansai , art, 599.
- Opagamento é feito de conformidade

com a arqueação do regi tro das mesmas
embarcações, e não pela tonelagem me·
trica da carga que possam transportar :
Dec, n. 355 A de 1890, art. 19.

- O navios estrangeiros, que de-
mandarem o portos da Hepublica, pro·
cedente de porto estrangeiro ou nacional
com carga ou la tro simplesmente, com
pas ageiros ou colonos, arribaáos ou em
fl'anquia (*) pagam o imposto dt< pbaróes
na eguinte proporçiio:
De 40 000 até 200 toneladas
De 60 00 " 400 ))
De 80 oro I) 700 ))
De 100 000 de mais de 700 ))

- Vid. as excepções no árt. 596 e reg.
da Cansai. das leis das Alfandegas e Av.
n.47 de 1888.

- Sobre o impo to em favor dos bospi
taes de m el'icordia a que estão sujeitas as
embarcações: Lei n, 2348 de 1873, art. 13;
Av. n. 122 de 1882 (fazenda); Consolo das

(') O que é franquia: CO/lsol. das leis ,Ias AI
r3mlegas, 3rt. 320 c Sf'g.
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leis das Alfandegas, arts. 632 a 636 i 
Av. n. 139 de 1885; Dec. n. 3313 de 1886,
art. 18.

- NoS casos de al'l'ibada forçada por
motivo de humanidade proveniente da
salvação de vidas não se cobram a taxas
sobre docas e pbaróes : Av. n. ,n de 1888.

Nota 660
Arts. 459 4.66 ~ 2,567 § 1 i nego de 30 de

Maio de J8~6, alt. 128; Heg. n. 738, aTt .
18 § 11, 58§6 e 100; Decr. n. 86.1 de 1851,
art. 2; Decr. n. 879 de 1851, al'l. 1; Decl'.
n. 930 de 1852, art. 2; Av. n. 94 de 1852;
Av. n. 200 de 1854; Decr. n. Ifl97 de 1855,
arts. 4. e 12 § li Decr. n. 2647 de 1860,
art. 487 i Decr. n. 5585 de 1874, al't. 1
§ 1; Decr. n. 2662 de 1875, ar!. 1 § J i
iJecr. n. 6384 de 1875, arts. 6 e 15; Dec.
n. 596 de 1890, arts. 12 § 3 n. 3 e 64.
Nots. 670 e 748.
Con(~ordancia.-Cod . r.omm . art :

Port. 486; I1esp. 612, 2li Hal., Cod. lIlar.
39 i ALI. 432 i ChiL. 827.

- Aeste registro que contesta a indivi·
dualidade e nacionalidade do navio, é que
os Franceze chamam {Tancisation.

Nota.-O Tríb. do Comm. da capila1 do
Imperio, tendo observado qne nos reque
rimentos apre enlados para o registro das
embarcações destinadas á navegação do
alto mar faltam alguns docnmentos neces
sarjos para que possa eUectllar-se o dito

o auto original da vistoria será depositado na secretaria do Tri.
bunal do Commercio respectivo; e antes d'este deposito, nenhuma.
embarcação será admittida a registro. GG9

Art. 460. Toda a embarcação brazileira destinada á navegação
do alto mar, com excepção sómente das que se empregarem exclusi
vamente nas pescarias das costa~, deve ser registrada no Tribunal
do Commercio do domicilio de seu proprietario ostensivo ou armador
(art. 484). e, sem constar do registro, não será admittida a despa·
cho. GG.

regi tTO, manda fazer publico, para eonhe·
cimento das partes in tere sadas, que, em
conformidade dos arts. 4.59 alé 4.03 do
Cod. Comm., laes documentos são os se·
guintes :

1. o Auto Ql'iuinal da vistoria pela c.1pi·
tania do porto, como a embarcação 10
acha navegavel i

2.o Cerlidão do termo de arqueaç;io,feilit
na mesa do con ulado com referencia ásna

Nota 659 data, em que declare as dimensões da elll·
Conco.l'c.lancia.-Cod . Comms art. ~ barcação em palmos e ~ollegadas, na ca·

Re p. 612, 2~. paCldade em tonel~das, armação de r,'e
Nota. - Onde não houver Junta do usa, quanta cobellas tem, a suacQnfi.u·

Commercio. na respectiva Inspectoria: ra~ãoo ~oxctel~ea;lto a s'unado pelo proprie.
Decr. n. 864 de 1851 i Decrs. n . 930 : U 1"
de 1852 e 1597 arts 12 1 e 15 § I' lano ou procurador,elp que declare 010·
Decr. n'. 6384 de 1876, arl5. '1 6 15~ gar em que a el1lbar~açao fOI,c?nSll'lllda, o
Decr n. 5-g6 de 1890 arl. U . 3 n 3 e 6J. no.me do ~onstructOl, ~ qualidade das ma·

. , • tl· delras prlllClpaes, o dia CIO ql1e fOI lan·
çada ao mar, o nome de cada UIl1 dos
donos ou compartes, e seus respectivo:
domicilios i menção especificada do qUi'
nhão de cada comparte, se fÓl' mais de um
proprietario e a época de sua respectl13
acqui ição, com referenCia á natul'ezal! a
da[a do titulo. Se a embarcação fOr de
cOllstrucçiio es!ran~eil'a, além das espo
ci ficações so!Jredilas, deverá declarar·
se no regi tI'O a nação a qlIe perlen·
cia, o nome que tinha e o que IOUlOII,
e o ti tulo porque passou a. ser propricd:u!u
brazileira i podendo omi ltir·se,CJuando 0:10
con te do documentos, o nome do COII'
truclor i
4. o Certidão de e criplura publica ou li·

tulo.por onde mostre que houve a pro·
priedade;

5.0 O proprielario-armador prestará um
juram nto, por si ou por seu procurador,
nas mão do presidente.do Tribunal,deqn~
sua declaração é verídica, e que todos?'
proprietarios da embarcação sao verdadei
ramente subditos brazileiros' ohrigando·sC

por termo a não fazer uso {Ilegal do re
gi tro, e a entregalo denlro de um anDO ~o
mesmo tribu.nal, no caso da embarcaÇllO
er vendida, perdida, ou jutgada incapaz
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Art. 461. O registro deve conter ;CC.

L A declaração do logar onde a embarcação foi construida, o
nome do constructor e a qualidade das madeiras principaes ;cc"

II. As dimensões da embarcação em palmos e pollegadas, e a sua
capacidade em toneladas, com provadas por certidão de arqueação com
referencia á sua data ;CC3

de nave"ar, pena de incorrer na multa que
o l~ibunal arbilrar; e obrigando-se mai a
que. todas a vezes que a embarc~ção mlidar
de proprietario ou de n~me, será o seu re
gistro apre entado no lflbunal para as com
pelenltls annotações.

- O arts. 70 e 71 do Reg. de 19 de
Maio de 1846 não fóram derogados pelos
arl .460 á 463 do Cad. Comm. : Av. n.
4de 1885. .

- Exi tem lres classes de navegaçiio -a
pequena cabolagem, de parlo a parlo - a
grande cabolarrem, a que exceder as costas
-a de 10n"o curso lomando mar largo,
perdendu as costas. As embarC<1çóe com·
pr hendldas ne la 3" clas e são sujeita aos
arl. 59 e 70 do Reg. n. 4{7 de 18J6 e
del'elll ser regi trada na Junta Commer
eial, arts. 460 e 4.66 do Cad. Comm.

Oart. 71 do Reg. n. 447 de 1846 e refere
sómente ás embarcaçõés do lrafeg tlo
pOI·tO: A.v. n.221.1 de 18 9-D. Un·. de
ao de Oulubro do mesmo anno.
-A carIas de registro de emharcação.

de sel/o... 6$600: Deer n. Lilil de 1893,
Tab. B ·1 n. 3.

- A\'crbaçue na me mas cartas 1$000,
I$IOO:Dec. D.tt64Cit., 7'ab. n "1 n. 7.

]i''IIlolwmentos.-Pagam nas Junta Com
mer'iaes-a ignalura ao pre Idente 5$000.

O{ficiu ao ecretario, I 000: Av . de ;/5
de Abril de IBM e 1de Mar ode 1852; Decr.
n. ·1391 de 1869, art. 3; Decr. n. 6636 de
1877, art. l. Dec. n. 596 de 1890, 1'ab.

- Nas inspectoria 5$000: Dec. n. 596
eil 1'ab.

"7 obye matricula. do navio, da tripo
laçao, pllotaaem e vistoria se ob Cl'vará o
que r!lr delerminado nos Regulamentos que
o Poder Executivo expedia para execução
desta lei: Dec. n. 12il de 1892. art. 7.

Nota 66!
Deer. n. 4-.17 de 1846, arl. 70; Reg. n. 738,

arls.1S n. 11, 58 n. 6; Decr. n. 7\1 de 1851,
arl.l : Av. n.94 de 185i! e Decr. n. 1597arl. 1'2 I. ' ,

Nota .-Perdendo-se a ca?'ta do registro
eo.mpete ao proprietario armador, alleaando
eIUlando a perda, olicHar nova; Av. n.
40 de IS5S.-Vide Not. 658.

- Oregistro das embarcações, prescripto
pelo Cad. Comm., em termos e para fins
diversos, não di pen a, nem obsta ao arro·
Jamento na Capitania do Porto: Av. n. 4
de 1885,

Nota 662
I

DecI·. n. 447 de 1846, art. 70. Nots. 659,
660.

Concordancia.-Cods. Comm . arts.:
!luso 536 a 538; AlI. 435-Lei de ~5 de Ou
tubro de 1867, art. 6 3; Hesp. 22 ; ParI.
52; !tal., Cad. Mar. 37; ROlUll. 491.

Nota 663
Decr. n. 4.47 de 1846, art. 70: Avs. n .

109 e] 3S de 1852 ; Decr. n. 4.968 de 1872,
ar!. 145. Nut. 660.

Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
ParI. 62 ; AlI. 435 n. 2-Lei cit. de 1807,
art. 6§i!·Ilal., Cad. Mar. 37; Roum.491.
NoU~.-O proce o de arqueação erá ~ar

C<'tdo em in trucções e peciaes do mllll 
leria da fazenda, emquanlo, porém, e ta
não ror ln publicadas, obs rvar-se-hào a
di po içõe do arL 47 do Reg. de 26 de
Março de 1833 e ln tI'. de]5 de Julho de
1839 :,Decr. n. 2647 de I 60, art. 670.

- lnslrucçõe para a arljueaç;io de na
vios, por melhudo abreviado: Avs. n. 561
e 882 de 1878.

- A. instTlt 'ções de 15 de Julho de 1839,
a que e refore o Decr. 11.: 26-17 ~e l::16U,
não fazem parle da collecçao de leIS.

Lê·se no C01/l m. de T. de Freita • pago 897
e 898 quanto ii legi tação anterior ao as
stlRnpto:

-D Cl'. de9 deDezembro de1819, m
edito de 8 de Janeiro de 1 20; ParI. de 12 de
Agosto de 18ti ; Circo de 14 de OutubrQ de
1 35; Reg. de 30 de Maio de 1836, arls. 41.
81 82, 83 e 138; Reg. de 22 de Junho de
18~6, <lrt. lí6; ParI. de 7 de Dezembro de
18q6; ParI. d 10 de Novembro de 1837; Ord.
de 17 de Novembro de 1837.

- A maior parte das nações maritimas
empregam o melllodo inalez de Moar on:
entre nós se adupta o melhodo pratico que
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III. A armação de que usa e quantas cobertas tem;
IV. O dia em que foi lançada ao mar ;
V. O nome de cada um dos donos ou compartes, e os sem re

spectivos domicilios ;GG4

VI. Menção especificada do quinhão de cada comparte, se f3r de
mais de um propdetario, e a época da sua respectiva acquisição, com
referencia á natureza e data do titulo, que deverá acompanhar a pe·
tição pai.'a o registro. GOG

Art. 462. Se a embarcação ror de construcção estrangeira, além
das especificações sobreditas, deverá declarar-se no registro a nação a
que pertencia, o nome que tinha e o que tomou, e o titulo por que
passou a ser de propriedade brazileira; podendo omittir- e, quando
não conste dos documen tos, o nome do constructor. 000

Art. 463. O proprietario-armador prestará juramento por si ou
por seu procurador, nas mãos do presidente do Tribunal, de que a sua
declaração é veridica, e de que todos os proprietarios da embarcação
são verdadeiramente subditos brazileiros; obrigando-se por termo a
não fazer uso illegal do registro, e a entregal-o dentro de um anno no
mesmo tribunal, no caso da embarcação ser vendida, perdida ou jul·
gada incapaz de navegar: pena de incorrer na multa no mesmo termo
declarada, que o Tribunal arbitrará. •

Nos lagares onde não houver Tribunal do Commercio, todas as
diligencias sobreditas serão praticadas perante o juiz de direito do

Nota 666
Decr. n. 477 cí!., ar\. 70; Reg. 11. í:

arts. 18 n. III e 5 n. 68. Vide Not.6.i6e
660.

c..;oncordancia.-Cods. Comms.Porl,
arts. 52' Hesp. 2t; Hal., Cad. Mar, :li;
AlI. 435.

Nota. - e a embarcaç,ão lem sid~ con·
slro ida elO pn.iz estrangeiro, o reqlstro d'
fará á vi ta. do pas aporte extraordmarlO /
que trata o art. 147 do Reg. Consul. n,
49(18 de 1872, e que deverá conler a ~
clOcações exigidas no art. 462 do SI'
Comm.: DeCI;. 11.5585 de 1874,art'\di

- Os arls.. 70 e 71 do Reg. D. 4J,
1346 não fôram derúgartos pelos arls. 4~
á 465 do Cod. Comm.: Av. n. 4 de I·

- Sobre compra por brazileiro de~~:
em porto estrangeiro: Decr. n. 4 "
1872, art. 145; Consolo art. GIl § IIn.

Nota 665
Not. 660.
Concordancia.- Cods.Comms.arts.:

Porto 52 j All. 435, lei cit. de 1~67, art. (\

Nota 664
Not. fi60, Decr. n. 444 eit., ar\. 70.
Concordancia.- Cods.ColDms. artR.

ns. 5 e 7. ~esp. 22; nal., Cod. Mar. 37;
Ali. 435, leI Clt. de 1867, art. 6; Boum.
491; Porto 52.

a França, com as mertidas pelo systema I n. 5 i 11.3.1., Cod. Mal'. 37; ne p. 22; Roum,
mefrico, applicou a sua marinha: Guiado 491. .
desp. pago 177. Nota.-Os al'ts. 70 e 7·1 do Reg. n. III
-A tonelagem dos navios ê calculada- de 18.1.6 não fÔram derogados pelos arl3.I~4

comprimento de alefriz á alefriz na Iinba á 465 do Cod. Comm. : Av. n. 4 de 1
de lluctuação carregada, deduzido de 3/5
de bocca, e o resultado dividido por 91 :
Decr. n. 745 de 1890, art. 122.

- Nos lagares onde houver capitania
do portos ou suas delegacias, s6 compele
á Alfandega arqueação das embarcar;ões,
de que se extrabirào certidões, quandú os
meslres ou commandanles as requererem
para quae qner fins: Cvnsol. art. 611 •
7IIn.
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commercio, que enviará ao Tribunal competente a devidas partici
pações acompanhadas dos documentos respectivos. ccs

A~t. 464. Todas as vezes que qualquer embarcação mudar de
proprietario ou de nome, será o seu registro apresentado ao Tribunal
de Commercio respectivo para as competentes annotações. CGO

Art. 465. Sempre que a embarcação mudar de capitão, será esta
alteração annotada no registro, pela autoridade que tiver a seu cargo
a matricula dos navios, no porto onde a mudança tiver logar. c')'.

Art. 466. Toda a embarcação brazileira em viagem é obrigada a
ter a bordo:

r. O seu registro ( art. 460 ) ; G')'.

Nota 668
- Til. uno art. 17' Reg. n. 737, art. 22;

Reg. n. 738, arts. 18 n. ll, 31 n. 6, e 51
nS.l e 2; Av. n. 94, cito e Av. n. 123 de
1852; Decr. n. 879 de 1851 e Avs. ns. 94
e 123 de 1852.
Concordancia.-Cod. Comm. Porto

arl. 45.
No/a. - Em casos de procedimento om·

eial, denuncia ou queixa para as impo i
Ções das penas da multa-o processo está
re"uulado pelo art. 35 e Reg. do Dec. n.
596 de 1890.

- Compete aos presidentes das Junta
r~ber a solemne promessa dos proprie.
tarlQs-armadores de navios: Dec. n. 596
eil., art. 15 7.

-Ojuramento, como vimos, foi abolido.
-o presidente do Trib. do Comm. da

COrte, em seu ReI. de 186 l, dem on lrou a
conveniencia de applicar·se uma pena a
~ualquer possuidor de embarcaçào que a
Izes e navegar com um rBfti lro pa ado
e,!ndnome de outro a quem jáuaopertence.-

I e Nots. 1438 e 1439.
. -Â Junlas ou Jnspeclorias Commer.

elae : Dear. n. 6384, arls. 6 e 15 § 2; Dec.
0.596 cit., arls. 12 § 16 e 6~ §8.

Nota 669
~t. 461, n. 6: ÂY. n. 73 de 1850; Reg.

n. 1~8, arls. 18 n. 11 e 58 n. 6; Decr.
n.~~97, art. 12 § 1, Decr. n. 1630 de 1855.
All ou

3
cordancia.-Cods. Comms. arts.:

. 4 6 i Porto 488.
1f.ota.-:- Quando não ha duvida sobre a

naClonahdade do proprietario basta apre.
senta,r'SJl no consulado o titulo legal para
~al~~~lar-se a embarcação: Av. n. 73

17

- Os arts. 70 e 71 do Reg. n. 447 de 1846,
não foram derogados pelos aTts. 4.60 á ~65

do Cod. Comm. : Av. n. 4 de 1885.
- A competencia dos Inspectores Com

merciae para concessào do registro ás
embarcações é restl'icta ao dislricto da
Província: Av. n. 7 de 1886.

- As Junlas ou Inspectorias Commer·
ciaes: Decr. n. 6381 de 1876, arts. 6 e 15

2; Dec. n. 596 ciL., f~rls. 12 § 3 e 64 § 1.

Nota 670
Art. 467 n. I' Av. n. 109 de 1852.-Vide

Nab.6(10e678.
Concordancia.-Nos Estados-Unidos

dá-se o mesmo.
Nata.-Registro- é cousa differente de

matricula, cuja validade é limitada ao
tempo que durar a viagem, e variavel a
cada mudança de deslino da embarcação i
aql1elle é a inscripção civil da propl'iedal1 ,
cujo Ululo Sllhsis[e emquanto se conservam
sem alteração as coudiçõe em que eUa
assenta. Av. n. 9l cito de Hl52.

- O registro est{t a cargo das Juntas e
Inspeclorias do Commercio: a matricula
ou rol de equípagem, da capil.'l.nia dos
portos, e, em sua falla, das e laçõe fis
caes que dilo o de paclJo marilimo : Decr.
n. 1147 de 1846, art. 6 § 3; Av. n. 123 de
185~,i.Decr. n.2617 de 1860, ~rt: 732; Decr;
n. ~4 de 187~, al'ls. 1,6 e 1:> Dec. n. 596
cit., :tl'ls. 12 § 3 n. 3 e 601 ti l.

- Os art . 70 c 71 do nego n. 447 de
1846, não fôram derogados pelos arls. 460
á465 do Cod. Comm. : Av. n. 4 de 1885.

Nota 67!
Not. 660.
Concorllancia. - Cod. Comms.

arts.. Port. 499; Arg. 9' 5; Hesp. 612;
Mex. 686; Ital. 499 j Ali. 480; Holl. 857 j

CODIGO COllfMERCIAL
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II. O passaporte do navio j 6'72

III. O rol da equipagem ou matricula i 0'73

IV. A guia ou manifesto da alfandega do porto brazileiro deonde
houver sahido, feito na conformidade das leis, regulamentos ein·
strucções fiscaes i 0'74

V. A carta de fretamento, nos casos em que este tiver logar,a
os conbecimentos da carga existente a bordo, sealguma existir; fl~1i

Chil. 899; 01'. 1094 jFr. 226; ROllm. 512, 513;
Belg. Lei de 21 de Agosto de 1879, art. 17;
Rus. 575.

Nota.- Refere-se ao registro procedido
pela Junta Commercial.

Nota 672
Reg. de 26 de l\farço de 1833, art. 46 ~ 1

n. 3; Reg. de 30 de Maio de 1836, arts.
134 e sego

Concordancia.- Anterior.
Nota.- Não se darão passaporte aos na·

vios mercantes para os portos da Costa
d'Africa sem que seus donos, capitães ou
mestres tenballl assignado termo de não
receherem a hordo deltes escravo algum,
prestando o dono fiança de uma quantia
igual ao valor do na\'io e carga, a qual
fiança só será levantada se dentro de 18
mezes provar que foi exactamente cum·
prido aquillo a que se obrigou no termo:
Lei n. 581 de 1850, art. 7.

- O passaporte é da competencia dos
Inspectores das Alfandegas: Consol. art.
94 S51' Av. n. 64 de 1886.

- Sobre passaportes exl!l'uo?'dinUlrios
das embarcações expedidas pelas legações
e consulados do lmperio: Decr. n. 4968
de i87~, arts. 146 a 149.

- Os passaportes especiaes das embar·
cações nacionaes que n:J.'vegarem para fóra
da Republica servirão sómente em uma
viagem redonda: os de pavio decabotagem
ervirão emquanto não mudarem de cer

tLficado, da matricula e houver espaço
para as aposLilla : Consolo art. 448.

- O pas aporle não é refereute as em
barcações esll'angeil'as, as quaes unica
mellle e fornecerá, estando correntes,
e-passe-para sua livre sabida. Nos pas
sapllrtes que apresen tarem não se lançará
verba ou nola alguma, nem se lavrará
apostilla : Conso1. al't. !lA7 li 2.

-- As embarcações empregadas no com
mercio de cabotagem entre os portos la
Republica não preci am de novo pas a
porte para cada viagem que fizerem: Av.
n. 58 de 1886.

- Sello.- Pas aportes e passes de via·
gem para embarcações $m

- Dos concedidos pelas Alfandegas e
Mezas de Renda , mais:

Sendo paquete ou na.vio mercante 6$OCO
- Embarcação de coberta para viajar

entre os porto do Districto Federal eda
lUo de Janeiro , 2$~

- Dec. n. 1964 de 1893, Tab. B 4n..

Nota 673
Reg. de 26 de 31arço de 1833, art. 46 SI

n. 4; Reg. n. 30 de Maio de 1836, arl. /jJ
n. l.-Nol. 670.

Concordaocia.- Anterior.
Nota. - Ao d pacho ou passe da emlJar·

C<1.ção nacional de\'a preceder - o rol d1
equipagem ou matricula: Consolo ar!. 415
n. 3.

-- Durante cinco annos é gratuilaa ma·
tricula de todo pessoal para a marinha
mercante, sal\'o osello do requerimento.
Dec. n. 123 de 1892, art. 8.

Nota 674
Reg. de 26 de Março de 1833, art, 46§1

n. 1 j Reg. de 30 de Maio de 1836, arl. 1lJ
n. 2.--Not. 112.

Conco1'dancia.- Anterior.
Nota.- O manife lo deve preceder ao

despacho ou pa se da em Ilarcação nacional:
Consolo art. .!<l6 Il. 2.

-Oque deve conter o manifesto: Conlol
art. 368.

- As embarcações que sabirem pm
J.lortos estrangeiros não são obrigadas a
levar manifestos: Consolo art. 395.

-- Sua traducção -NoLs. 112,113.

Nota 675
Art. 566.
Concordaocia.-- Anterior.
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VI. Os recibos das despeza.s dos portos de onde sahir, compre
hendidas as de pilotagem, ancoragem e mais direitos ou impostos de
navegação ; 6'76

VII. Um exemplar do Oodigo Oommercial. 6'7'7

Art. 467. A matricula deve ser feita no porto do armamento da
embarcação, e conter; 6'78

L Os nomes do navio, capitão, ofiiciaes e gentes da tripolação,
com declaração de suas idades, estado, naturalidade e domicilio, e o
emprego de cada nm a, bordo ;6'79

II. O porto da partida, e do destino, e a torna-viagem, se esta
fôr determinada ;68"

III. As soldadas ajustadas, especificando-se se são por viagem ou
a mez por quantia certa ou a frete, quinhão ou lucro na viagem i6es

Nota 676
Consolo art. 446 n. 6.
CODcordancia.-Cods. Comms. arts.

Arg. 945 ; llesp. 612; Mex. 686 ; llal. 503 ;
Ali. 480; Hall. 357; Cbi!. 899; 01'. lOfJ4'
FI'. 226; Roum. 513; Belg., Lei de 21 de
Agosto de 1879, 17.

Nota 677
Concordancia.- Anterior.

Nota 678
Art. 544; Reg. de 26 de Março de 1833,

art. 46§ 1 n. 4.; Av. de 13 de Maio de 1833;
Reg. de 30 de Maio de 1836, arts. 128 e
segs. ; Inst. de 23 de Dezembro de 1840'
Deor. n. 447 de 1846, arl. 19 59 e 60 ~
Decr. n. 5ií85 de 18111, arL. 4.-Not. 663. '

Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
Arg. 926: Hesp. 612 ; Hall. 397' Chi!. 900 .
01'. 1095, {{us. 666. ' ,

Nota.-A matricula das embarcações e da
gente de mar pertence ás cap i tanias dos
portos ou seus delegados: onde não hou
ver ás Alfandegas e lIIesas de Rendas
perte~cendo a estas exclllsi varnente a ar':
queaçao, que deve ser .proced ida todas as
v~zes que a embarcação houver de ser ma
trlOulaua: Consol. arts. 6 a, 642.

- Além dos emolumentos de 500 reis8elo termo lanado no competellte livro
eve-s~ co~rar. 890 reis por inclusão oú
rxcl~sao de mdmduo matriculado de con
ormldade com o art. 60 do Decr. n. 44.7

de 1846 e tabella que o acompanhou: Av. de
:~ dde Agosto de 1890.-Diclt1'io Oflicial de

o mesmo mez.-Vid. Not.673.

- A esta matricula se procede de 6
em 6 Illezes; sendo os mestres ou capitães
de navios obJ'lgados a participar as res
pectivas capitanias dos portos quaesquer
alterações que occorram no pessoal, para
. erem competentemente averbadas, e fi
cando entendido que um tal [a\'or não é
extensivu ao casó de mudança de proprie
tarios, capitães ou mestres das embarca
ções: nem tão pouco á navegação de
grande cabotagem, a menos feita a vapor:
Decr. n. 1630 de 1855.

- Embarcação nenbuma nacional s"erá
matriculada na estação competente, afim
de fazer viagem, f6ra dos portos ou no in
terior, sem que préviamente prove que
existem a bordo os precisos recursos para
os signaes de luz e outros estabelecid.os
pelo Decr. n. 4678 de 1871, art. 23.

- As disposições concernentes ás luzes
serão observada com todo tempo, desde o
occa o até o nascer do 01, e, nesse inter
valia nenhuma outra luz se empregará,
que possa confundir-se com as luzes que
estão prescriptas : Decr. n. 605 de Ur91,
art. 1.

- Vid. li.v. n. 1732 de 1890 e art. 41 do
Dec. n. 216 D de 1 90.

Nota 679
Not. anl.
Concol'dancia. -Anlerior.

Nota 680
Not. ant.
Concordancia.-Anterior.

Nota 68!
Not. ant.
Concordancia. -Anterior.



260 CODIGO COMMERCIAL

IV. As quantias adiantadas, que se tiverem pago ou promettido
pagar por conta das soldadas ;682

V. A assignatma_do capitão e de todos os ofticiaes do navio e mais
individuos da tripolação que souberem escrever (arts. 511 e 512).083

Art. 468. As alienações ou hypothecas de embarcações brazilei·
ras destinadas á na vegação do alto mar s6 podem fazer-se por escri·
ptura publica, na qual se deverá inserir o teor do seu registro com
todas as annotações que nelle houver (arts. 472 e 474) i pena de nulo
lidade . 6841

Nota 683

Nota 682

Nota 684

Not. ant.
Concordancia.-Anterior.

terceiro, o que muitas vezes acontece, são
isentas do referido imposto conforme oAv.
n. 15 de 1864. -Vide Not. 676.

- As embarcações não podem ser objecto
de hypotbeca : Decr. n. 169 A de 18iO,
art. 2; Decr. n. 370 de 1890, art. !lO:
Av. n. 96 de 1866.

- O registro· das hypothecas commer·
ciaes devia ter sido encerrado logo que se
instaUou o registro geral: Av. n. 486 de
1865.

Não se admitlem hypotbecas senão de
immoveis: Â v. n. 273 ae 1866.

- Acompra e venda, arrematação, adju·
dicação, dação in solutwl1l e actos equiva
lentes de embarcações, nacionaes ou e.;

Reg. n. 737, arls. 159, 512 5,682 n. 1. trangeiras-pagam fi %.

Decr. n. 481 de lIM6.·- ot. 351. - Di?'., - AS permutações pagarão - do menor
vol. 48, pago 587. dos valores permutados, ou de qual~uer

Concordancia.-Cods.Comms.art.: delle, se fôrem iguaes l/lO 0/0, da dltIe·
Porto 490, 584; Arg. 859, 866; Resp. 573; rença, se houver, mais ó 0/0: Decl'. o.558l
Mex. 644; AlI. 439, 440 din·.; Belg., Lei de de 1874, art. 14 n. 3 e Tab. annexa, D.4:
9 de Junno de 1879, 1, 2, 134: Chil. 823, Consol., art. 606.
828 e 830; Dr. 1033; Holl. 309; FI'. Lei - O estaleiros de construcção naval não
de 21 de Dezembro de 1874 e eg. ão sujeitos ao imposlo de industria e pro-

Na Inglaterra basta que seja por escripto. .fi õe; devendo, porém, ser inscriplo n~
- Na Inglaterra, ão, tambem, susceptic repartições competentes, com a declaraçao

veis as h)'potheses pelo art. 63 do - ~íer- de isentos: (Lei n. 2843 de 11m, art. 11 Si
chant Scbipping. Act. de 185.1. n. 7). Decr. n. 5585 de 1874,art. 5. ' .

- A bypotbeca mariLima está tendo o - E' isenta de imposto de transmls '10
maior curso. de propriedade a primeira venda ou acto

Nota. - Considerando que a disposição equivalente de embarca9ão construida e~
da Lei de 6 de Setembro de 1850, art. 9', estaleiro nacional: (Lei cit., art. 11 §D
reproduzida no art. 671 § unico n. 3 do n. 6) : Decr. n. 5585 cit., art. 7.
Reg. das Alfandegas, tem vor fim fomeu· - São inteiramente isenta de imposto
tal' a industria da construcção naval, isen· de tran missão: -l", as compras de jan
tando do imposto da transferencia a pri- gadas e barcos de pescaria nacionae (AlL
meira venda da emgarcação, afim de que de 20 de Outubro de 1812, 4) ;_2', a bar
não recabis e o imposto sobre a mesma cas de vapor, destinadas ao serViçO de
industria; e portanto que as embarcaçõe, corüpanbias de navegações autorisada IJ!l1
ao sabirem do estaleiro, e antes de passa- lei e exi tentes no lllll?erio, sejam ou nao
rem ao primeiro possuidor que a pretenda construidas em estaleIros nacionaes (Lei
fazer navegar ou lucrar na venda, não são n. 243 de 30 de Novembro de 184L arl.
sujeitas ao imposto, quer tenbam sido fa- 27): Decr. n. 5585 cit., art. 9. .
brica~as por conta de terceil'o, quer do - Sobre venda de embarcação n~C1ona!
pl'opno constructor: declara que, sendo em paiz estl'an~eiro, e de estrangeIra DO
as embarcações vendidas pela primeira porto da Republica, e quando condemna:
vez, embora tenbam feito mais de uma da por innavegaveis : Consol., arls. 601
viagem, por conta do constructor ou de 1 á 612.

Not. ant.
Coucordancia. - Anterior e Holl:

399.
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Todos os aprestos, apparelhos e mais pertenças existentes a. bordo
de qualquer navio, ao tempo de sua venda, deverão entender-se com
prehendidos nesta, ainda que delles se não faça expressa menção; salvo
havendo no contracto convenção em contrario.os6

Art. 469. Vendendo-se algum navio em viagem, pertencem ao
comprador os fretes que vencer nesta viagem; mas, se na data do con·
tracto o navio tiver chegado ao logar do seu destino, serão do ven
dedor; salvo convenção em contrario.6so

- Não são applicaveis os arts. 608 e 609
da Consol., á venda de embarcação por seu
legitimo proprielario; Expediente do Mi
ni lro da Fazenda de 9 àe Novembro de
189l.

- Declara - l°, que a conslrucção dos
navios brazileiros no exterior está sujeita
ao imposto de transmis 11:0, salvo si fOrem
d~stinados ao serviço de companhias au
torisadas por lei e existenles no Brazil-;
2', que o paaamento dú referido imposto
deve ser sati feiLo no logar Oll de fOr la
vrado o contracto para a referida con
strucção: Av. de 7 de Março de 1892.

- Pertence a renda federal o impo to ele
transmissão de propriedade, cobraelo pela
compra e venda de em I~arcações; Cir. 11.
22 de 2<1 de Maio de 189i.

Nota 685
ConcOl'dancia.-Cods. Comms.arts.:

Porto 485 ; Arg. 856 e 86L ; Hesp. 576; l\Iex.
6a; IlaL. 480 i' Al!. 443; Delg. Lei ele 21
de Agosto de 879 e 137; Chi!. 831; 01'.
1033.

Notu.-O art. 472 reputa as embarcações
bens moveis.

- T. de Freitas, ConlAn. pag. 722 diz
«O segundo periodo do art. 468 provoca
a q~estão-se a chalupa, lancha ou bole do
naVlO uecessal'io pa ra o em ba.rque e des
embarque, faz parle integrante aeHe ».

Não sabemos que con istencia poderá
ter essa queslão em face dos precisos ter
mos do mesmo artigo

Nota 686
BConcordancia.-Cods. Comms. arts.:
CI~~lP'83577; Arg. B62; Mex. 64Õ; AlI. 4il;
ui. 2; 01'. 103J.
.Nota;-os consules terão inspecção so

b!e.~ 'enda d~ qualquer embarcação bra
zllella lflle ~aJa de ter eJIeilo nos portos
de se~s dlstl'1clos. Neste caso, exigirão do
captlào procuração bastante ou outro do
cumento legitimo que o autorise para

etrectuar a venda, e, achando esse do
cUlJlento em termos, consentirão nella, ge
estiverem convencidos de que o preço dado
pela embarcação é, bana fiM, seu valor:
Decr. n. 4968 de 1872, arl. 140.

- Sem procuração dos proprietarios, os
consules não consentirão na venda de em
barcação alguma, salvo nos casos de inna
vegabilidade. A innavegabilidade s6menLe
e haverá por jusLificada quando se provar

algum destes casos; 1°, ter havido niiufra
gio; 20, precisar a embarcação de concerto,
cuja de peza exceda tres quartos de seu
valor; 3', não ter o capitão ou mestre
fundos, nem credito sufficiente, para satis
lazer o necessario reparo, ainda mesmo
que a sua importanma seja inferior á do
segundo caso: Decr. cito art. 141.

- Não senào o comprador brazileiro, os
consules recolherão Lodos os documentos
@e provem a nacionalidade da embarca
ç.áo. Esta mesma pratica se observará a
respeito dos navios empregados, conde
mnados por innavegaveis ou abandonados.
Estes documentos devem ser remetlidos
ao ministerio dos negocias da marinha na
primeira opportunidade; Decr. cit .• art.
142.

- Se a venda de que trata o artigo ante
cedente fOr feita em logar onde não haja
agente consular, os consules, tendo delia
nolici'1, se elirigirão ás autoridade locaes
pedindo que signifiquem, em todos os
logares de sua alçada, aos notarios publi
cos, corretores e mais pessoas que possam
envolver-se na venda da embal'càção, para
que s6 procedam a ella depois de ter o
capitão ministrado provas de seu direito
para aquelle fim; e se o comprador não
fór subdito brazileiro, recolham todos os
do umentos que nacionalizem a embar
cação : Decr. cit., art. 143.

- Quando em qualquer dos ca os dos
artigos antecedentes, o empregado consu
lar julgar necessario mais esclarecimento
do que os que lhe tiverem sido apresenllt
elos, podérá ir a bordo da cmbarcaç.iLo e
fazer nella as precisas perguntas ao capi
Ião, ofliciaes, tripolação, e até aos passa
geiros, sobre os factos e cil'cumstancia
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Art. 470. No caso de venda voluntaria, a propriedade da embar.
cação passa para o comprador com todos os seus encargos j alvo
os direitos dos credores privilegiados que nella tiverem hypotheca
tacíta.08'"

Taes são:
L Os salarios devidos por serviços prestados ao navio, compre

hendidos os de salvados e pilotagem; 088
II. Todos os direitos de porto e impostos de navegação j G811

III. Os vencimentos de depositarios, e despezas necessarias feitas
na guarda do navio, comprebendido o aluguel dos armazens de deposito
dos aprestos e apparelhos do mesmo navio ;090

IV. Todas as despezas do custeio elo navio e suas pertenças, que
houverem sido feitas para a sua gnarda e conservação depois da ultima
viagem e durante a sua estada no porto da venda jG9t

expostas, assim como sobre a carga, seu I estabelece sobre elles o Cad. Comm. as
destino, ou outro objecto relativo á via- quaes se regi Lram nas Juntas e Inspec·
gem: Decr. cit., art. 144. to rias comlOerciaes: Decr. n. 370, cil,

- Comprando qualquer subdito do Im- art. no.
perio algum navio em porto estrangeiro,
deve apresentar ao consul a respecLiva eS-1

~~f:r~ad~al~~~J:a dr~~sE;~c;g~rp;:' ~~ Nota 687
matt:icnla,_aju te da.s s~ldadas dos of!iciaes Arts 4~3 a 476 e 479 -Vide Not 914
e tnpolaçao, descnp~o e arqueaçao do I . I -' . "
mencionado navio: bem como para pagar Conc~rda~cla -Cods. Comm. arll..
qualquer direito estabelecido por Lei: Decr. Belg. LeI de 21 de Agosto ~e 1879,3:
cit., ar1., 145. Porto ~78;~ A~g. 863, ~{esp: 582, Mex',6J8,

_ O consul, feitos os exames do artigo lt~I.:,.6 :4,6/5. AlI. 767, r.bJ1. 834, 810, O~
anterior, se os achar exactos, fará lançar e lOil/, FI'. 190, 193. Ul6, Boum. 690.
passar os documentos nece sarios, ou os
Iegalisará para que o comprador possa so- .
licitar da legação imperial, junta do Estado 1 Nota 688
onde sê elJectuar a transacção, o com peten Le
passaporte extraordinario, que auLorise a ArL 627.
sahida do navio com bandeira nacional: l,;oncol'dancia.-Cods. Comms, arls.:
Decr. cit., art. 146. IBelg. Lei de 21 de Ago Lo de 1879, 4,5; Porl.

- A's legações compete daro passaporte 578; Hall. 313; Chi!. 835; 01'. 1037; Fr,
extraordillario ás embarcações que esti- 191.
verem nas circumstancias do arligo ante-
cedente, afim de e dirigirem com elle aos
portos do Imperio, para ahi se hal~ilitarem Nota 689
competentemente. No districto con ular
onde não houver legação, o respectivo Concordancia.-Allterior.
consul expedirá passaporte extTaordinario:
Decr. cit., art. 147.

- São casos de venda VOlqtntw,l'ia até o
art. 476 inclusive. Vide Not. 684. Nota 690 .

- Subsistem, posto que sem o Dome
da hypotbeca, as obrigações reaes, que.a Concordancia.-~nterior.
favor de certos creditas o Cad. COillm. es-
tabelece sobre navios e mercadorias: Decr.
n. 370 de (lR90, art. 109). Nota 691

- Os navios não são objectos de hypo-
theca e registro, mas subsisLem as obriga- Art. 472.
ções reaes, que, sem o nome de bypotheca Concordancia.-Anterior.
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V. As soldadas do capitão, of:ficiaes e gente da tripolação, ven
cidas na ultima viagem i69Z

VI. O principal e premio das letras de risco, tomadas pelo capi·
tão sobre o casco e apparelho ou sobre os fretes (art. 651) durante a
ultima viagem, sendo o contracto celebrado e assignado antes do navio
partir do porto onde taes obrigações fôrem contrahidas ;693

VII. O principal e premio de letras de risco, tomadas sobre o
casco e apparelhos ou fretes, antes de começar a ultima viagem no porto
da carga (art. 515);60<& .

VIII. As quantias emprestadas ao capitão ou dividas por elie
contrahidas para o cu teia e concerto do navio durante a ultima viagem
com os respectivos premias de seguro, quando em virtude de taes em
prestimos o capitão houver evitado firmar letras de risco (art. 515);606

IX. Faltas na entrega da carga, premias de seguro sobre o navio
ou fretes, e avarias ordinarias, e tudo que respeitar á ultima viagem
sómente ;696

Art. 471. São igualmente privileg'iadas, ainda que contrahidas
fossem anteriormente ã. ultima viagem:

I. As dividas provenientes do contracto da construcção do na·
vio e juros respectivos, por tempo de tres annos, a contar do dia em
que a con trucção ficar acabada ;60""

II. A despezas do concerto do navio e seus apparelhos e juros
respectivos, por tempo dos dons ultimas annos, a contar do dia em que
oconcerto terminou. 608

Art. 472. Os creditas provenientes das dividas especificadas no
artigo precedente e nos n . 4, 6, 7 e 8 do art. 470 só serão con i
derados como privilegiados quando tiverem sido lançado no Registro

Nota 692
Concordancia. - AOterior .

Nota 693
At'L 4.72.
Concol·dancia.-Antel'ior.

Nota 694
Art. 4.72.
Concordaucia. -Anterior.

Nota 695
Art. 4.72.
Concol'dancia.-Anterior.

Nota 696

Concordancia.-Anterior.

Nota 697
Arts. <173 a <176 e <179.
Concordancia.-Antenor e ?tfex.

G7!l, 675.

Nota 698

Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
Belg. Lei de 21 de Agosto 1879, 4, 5; Porto
57 ; Chi!. 835; 01'. 1037; FI'. 191; HolI. 313;
Arg. 1921 n. 19; 01'.1037 n. 10; Chil. 835
n.7·
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do Commercio em tempo util (art. 10 n. 2), e as suas impor.
tancias se acharem annotada' no registro da embarcação (art.
468).699

As mesmas dividas, sendo contrahidas fóra do Imperio, só serão
attendidas achando·se authenticadas com o - Visto -- do respectivo
consul. '::'00

Art. 473. Os credores contemplados nos arts. 470 e 471 prefe·
rem entrg si pela ordem dos numeros em que estão collocadosj as di·
vidas contempladas debaixo do mesmo numero e contrahidas no mesmo
porto precederão entre si pela ordem em que ficam classificada I

e entrarão em concurso, sendo de identica natureza; porém, se divi·
das identicas se fizerem por necessidade em outros portos, ou no
mesmo porto a que voltar o navio, as posteriores preferirão ás ante·
riores. '::'os

Art. 474. Em seguimento dos creditos mencionados nos arts.
470 e 471, são tambem privilegiados o preço da compra do navio não
pago, e os juros respectivos por tempo de tres annos, a contar da
data do instrumento do contracto; comtanto, porém, que taes Cl·edi·
tos constem de documentos escriptos, lançados no Registro do Com·
mereio em tempo util, e a sua importancia se ache annotada no re·
gistro da embarcação. '::'02

Art. 475. No caso de quebra ou insolvencia do armador do na·
vio, todos os creditas a cargo da embarcação, que se acharem na
precisl:l.s circumstancias dos arts. 470, 471 e 474, preferirão sobre o
preço do navio a outros credores da massa. '::'oa

Nota 699
Reg. n. 738, art. 58 ~ 7.
ConcoJ.'dancia.-Cods. Comms. arts.:

Delg., Lei ciL, 5, Ital. 676, 677; Dr. 1038;
Cbil. 839; FI'. 192.

Nota. -Para registro dos creditas mario
ti mos e annotações da respectivas i mpor
tancia não só é competente a Junta que
expedia a carta da embarcação, como ainda
aquella do logcur, onde foi contrahido o
emprestimo ou ou debito: Av. n. 53 de
1884.

Nota 700
Nota.-Os consutes devem. qnando fôrem

requeridos, legalisar toda transacção com·
mercial destinada a fazer fé em juizo: Decr.
11. 4968 de 1872, art. 96 8.

- Os consules poderão fazer legal1sar e
vi. cur todos os autos e escriptu ras publi
cas, que tiverem de supprir duvidas perante

as justiças e mais autoridades do Impe
rio, conf01'mando-se com as leis desta:
Decr. n. 4.968 cit., art. 225.

Nota 70i
ConcordllDcia.-Cods. C001018. arts.:

PorL. 578; lta!. 666, 670; Delg., Lei cit.,4j
Chi!. 837; 01'. 1038; FI'. 214.

Nota 702
Arts. 468,475 e479; Av. n. 53 de 1884.

Not. 639.
Concordancia-Cods. Comms. arts.:

Porl. 578; Ital. 675; Delg., Lei cit, 4; BolI.
315; Chil. 835; Dr. 1037.

Nota 703
Art. 877 § 6. Dec. 0.917 de 1890, art. 701·
Conc'ordancia-Cod . Comms. arls.

lla!. 674; Holl. 318; Cbil. 838.
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Art. 476. O vendedor de embarcação é obrigado a dar ao com·
prador uma nota, por elle assignada, de todos os creditos privilegia.
dos a que a mesma embarcação possa achar-se obrigada (arts. 470,
471 e 474 ), a qual deverá ser encorporada na escriptura da venda,
em seguimento do registro da embarcação. A falta de dec1aração de
algum credito privilegiado induz presumpção de má fé da parte do
vendedor, contra o qual o comprador poderá intentar a acção crimi
nal que seja competente, se fôr obrigado ao pagamento de algum cre·
dito não declarado ....0"

Art. 477. Nas vendas judiciaes extingue-se toda a responsa
bilidade da embarcação para com todos e quaesquer credores, desde
a data do termo da arrematação, e fica subsistindo s6mente sobre o
preço emql1anto este se não levanta.

Todavia, se do registro do navio constar que este está obrigado
por algnm credito privilegiado, o preço da arrematação será conser
vado em deposito, em tanto quanto baste para solução dos creditos pri
vilegiados constantes do registro; e não poderá levantar-se antes de
expirar o prazo da prescripção dos creditos privilegiados, ou se mos
trar que estão todos pagos, ainda mesmo que o exequente seja cre
dor privilegiado, salvo prestando fiança idoneaj pena de nulliqade do
levantamento do deposito: competindo ao credor prejudicado acção
para haver de quem indevidamente houver recebido, e de perdas e
damnos solidariamente contra o juiz e escrivão que tiverem passado
e assignado a ordem ou mandado .......

Art. 478. Ainda que as embarcações sejam reputadas bens mo
veis, comtudo nas vendas judiciaes se guardarão as regras que as leis

Nota 704
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

ltal. 679, 681; Holl. 319; ChiJ. 834.
.~ota. - E' uma pl'esumpção legal con

d~clOoal : cQnsidera-se verdade, emquanto
nao ba prova em conlTario. Reg.n, 737,
art. 186.

Nota 705
Reg. n. 737, arts. 556 § 3, e 559.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 5'79; !tal. 679, 681; Belg., Lei cit., 6;
Hall. 316; Chil. 840; Fr. 193.

Nota.- Sem prestar a fiança de que
tra~a o art. 447 do Cod. Comm., não pMe
o credor eXigente levantar do deposito o
producto de um navio arrematado em
bora estrangeiro: Acc. da ReI. da CÔrte de

20 de Dezembro de 1875 - Dir" voI. 9,
pago 302.

- São casos de venda judicial os deste
e do al'ngo seguinte.

- O titulo óe propriedade de uma em
bfl.rcação proceden te de arrematação j~ldi
cial é d'aq\lelles que produzem todo o
seu efl'eito, quando não são annullados
por acção de rescisão: Decis. de Agg. do
Preso do Trib. do Comm, da COrte de 9
de ~Iaio de 1873. -Dú'., vol. 2, pago
lU.

Nota 706
Reg. n. 737, arts. 512 § 5, e 54l.
Concol'dancfa.-Cods. Comms. arts.:

Porto 485; Arg. 857; Hesp. 585; Illex. 646
e seg.; lta!. 485, 674; Belg., Lei cit., 1, 2;
Holl. 309; ChiJ. 815, 817, 847; 01'. 1030,
1039; FI'. ]90 j Roum, 490.

- O direito commerclaJ hamburguez
qualifica as embarcações de Immoveis.
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prescrevem para as arrematações dos bens de raiz, devendo as di·
tas vendas, além da affixação dos editaes nos logares publicas, e
particularmente nas Praças elo Commercio, ser publicadas por tres
annuncios insertos, com interval10 de oito dias, nos jornaes do lo·
gar que habitualmente publicarem annuncios, e não os havendo
nos do logar mais vizinho. -'''6

Nas mesmas vendas, as custas judiciaes do processo da execução
e arrematação preferem a todos os creditos privilegiados.707

Art. 479. Emquanto durar a respousabilidade da embarcação
por obrigações privilegiadas, pMe esta ser embargada e detida, are·
querimento de credores que _apresentarem titulas legaes (arts. 470,
471 e 474), em qualquer ponto do Imperio oude se achar, estando sem
carga, ou não tendo recebido a bordo mais da quarta parte da que cor·
responder á sua lotação :-'''8 o embargo, porém, não será admissivel
achando·se. a embarcação com despachos necessarios para poder ser
declarada desempedida, qualquer que seja o estado da carga; salvo
se a divida proceder de fornecimentos feitos no mesmo porto e para a
mesma viagem.-'·9

Art. 480. Nenhuma embarcação póde ser embarg-ada ou detida
por divida não privilegiada, salvo no porto da sua matricula; e
mesmo neste, unicamente nos casos em que os devedores são por
direito obrigados a prestar caução em juizo, achando-se préviamente
intentadas as acções competentes.-'so

Art. 481. Nenhuma embarcação, depois de ter recebido mais da
quarta parte da carga correspondente á sna lotação, póde ser
embargada ou detida por dividas particulares do armador; excepto se

Nota 707
Reg. n. 737, art. 638.-Vide Not. 350.
Concordancia.-Cods. Comms.arts.:

Porl. 578: Belg., Lei cit. 4; Holl. 317;
Fr. 191.

Nota 708
Reg. n. 737, arls. 338 e 531 § 3.
Concordancia. -Cods. Com ms. arts.;

Porto 4.91; Arg. 868; Resp. 584; Mex. 651 ;
ItaL 879; AlI. 446 j Chi!. 84.1; Fr. 197 j
Roum.902.

Nota 709
Reg. n. 737, arts. 338 e 531 ~3.

Concordancia.-Cods.éomms.arts.;
Fr. 215; Resp. 584. j Arg. 868 j ~lex. 651'
ltaI. 879; Port. 4.91; AlI. 4.4.6; Chi!. 84.3;
Roum.902.

Nota.-Sem conleslação possivel é in
jwridico mandar-se proceder a embargo
ou (JJrresto, e lando f61'a a questão dos casos
comprehendidos no Reg. 11.737, arls.an,
328 e 4.4.0: embargo ou a1Testo, meio pre
ventivo ou conservatorio de acção futura
ou pendente, como odioso, por violento,
s6 póde e deve ser dado nos precisos terlUO
de direito; e muito mais guand~ o em
bargo requerido é sobre emba?'caçao, caso
em (r.-1e a lei é tão 1'eslricta, que apezar. de
direi tos reaes, dados nestas circum laoclil,l,
não é elle permillido, conforme se rê do
art. 479 e sego doCod. do Comm., aosqllile
se refere o art. 338 do Reg. cit.: Deols.de
Agg. do Pres. do Trib. do Comm. da Côrlede
9 de Maio de 1873-Di?·., voI. 2, pago Ul.

Nota 71.0
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Porto 491 ; Arg. 869; He p 58,1; Mex.652;
!tal. 879, 881; AlI. 44.6; Cbi!. 812. 843; O!.
104.0; Fr. 197; Roum. 901, 904.; Belg. 210 .
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estas tiverem sido contrahidas para apromptar o navio para a mesma
,1agem, e o elevedor não tiver outros bens com que possa pagar j mas
mesmo neste caso se mandará levantar o embargo, dando os mais
compartes fiança pelo valor de seus respectivos quinhões, assignando
ocapitão termo de voltar ao mesmo logar, finda a viagem, e prestando
os interes ados na expedição fiança illonea á satisfação da divida, no
cdso da embarcação não voltar por qualquer incidente, ainda que seja
de força maior, ':'u

O capitão que deixar de cumprir o referido termo responderá
pessoalmente pela divida, salvo caso de força maior, e a sua falta será
qualificada de barataria. ':'12

Art. 482. Os navios estrangeiros surtos nos portos do Brazil não
podem ser embargados nem detidos, ainda mesmo que se achem sem
carga, por dividas qUE' não fôrem contrahidas no territorio brazileiro,
em utilidade dos mesmos navios ou da sua carga; salvo provindo a
divida de letras de risco ou de cambio, sacadas em paiz estrangeiro,
nos casos do art. 651, e vencidas em algum logar do Imperio.':'13

Art. 483. Nenhum navio pôde ser detido ou embargado, nem
executado na sua totalidade, por dividas particulares de um comparte;
poderá, porém, ter logar a execução no valor do quinhão do devedor,
sem prejuizo da livre navegação do mesmo navio, prestando os mais
compartes fiança idonea. ':'1'''

Nota 7H
Concordancia.-Cods. Comms. 3rts:

Porto 491; Arg. 8iO; He p. 581; lex.653;
ltal. 881' ALI. 416; Belg. 215; Chi!. 843 j
Fr. 215; RoulR. 902, 904.

Nota 712
- A barataria designa os faclos crimi

nosos c~mo os simples factos imputavcis
ao capltao e á gente da equipagem: Cad.
Comm. FI'. , art. 353.

Nota 713

M
Concol'dancia.-Cods. Comms. arts.:
ex. 651; Chi!. 8Li; 01'. 1012.
Nota.-Não e tando as embarcações e

objectos necessarios sujeitos á penhora de
modo absoluto, pMe o juiz da execução,
manda.odo passar o mandado della). decla
ral·os lsentos.-Com isto não se arrende a
seolença exequenda, haja ou não outros
bens para a penhora: Acc. da ReI. da
Côrte de 20 àe Dezembro de 1875-Di?'"
vol. 9, pago 45.

- « Que declarando o art. 482 se pre
ceitue que sua dispocição não ó se refere a
dividas, mas tple a quaesquer factos de que
resultem direitos á indemnidade. A ma
neira porque está redigido e te artigo tem
dado lagar a duvidas e que tões impor
tantes, pois outros quaesquer casos ficam
fóm de sua letra, e torna o navio estran
geiro muito privilegiado. Apontarei um
facto. Cheaando a este porto um navio
inglez, verificou-se na alfandega que seu
manifesto não combinava com o carrega
mento, e foi parte de te apprehendido pela
mesma alfandega Os carregadores que
ficaram lesados com a apprehensão, reque·
reram á 3' vara um embarcro no navio já
descarregado, mas fOram indeferidos, visto
o caso não ser comprehendido nas hypo
theses deste artigo. Aggravando para a
Relação não tiveram provimento, em vista
do dito artigo e do art. 338 do Reg. n. 737."
Rel. do Preso do Tri~. do Comm. da COrte.
-Rel. do Min. da Just. de 1852.

Nota 714
Reg. n. 737, art . .,199.
Concordancia.-Cod . Comms. arts.

Arg. 872 j Mex. 655; 01'. 1043.
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TITULO II

Dos llroprietarios, compartes e caixas de navios

Art. 484. Todos os cidadãos brazileiros podem adquirir e possuir
embarcações brazileiras; mas a sua armação e expedição só póde
girar debaixo do nome e responsabilidade de um proprietario ou
comparte, armador ou caixa, que tenha as qualidades requeridas para
ser commerciante (art . 1 e 4) . ..-1<.

Nota 71.5
Arts. 457, 460 e 492, e Av. n. 200 de

1851.-VideNot. 654, 655 e 730.
Concordancia.-r:ods. Comms. arts.:

Port. 486; Arg. 875 dilI. ;Hesp. 595;Mex.
667; Cbil. 848, 862, 863 dm. j 01'. 1015 j

Russ . .547 á 549.
- Na Hespanba o estrangeiro não póde

ser proprietario de navios, sendo ohrigado,
caso por succes~ão adquira a propriedade,
a desfazer-se dentro de 30 dias; sendo os
nacionaes, entretanto, aptos para adqui
rirem navios estrangeiros.

- Na Bu sia este direito é reservado aos
commerciantes da I' e z' gllilcle.

- Na França os estrangeiro podem ser
proprietarios até metade, entretanto que
eXige-se para francisação que os navios
sejam de construcção franceza, salvo sendo
declarados boas p?'ezas, ou confiscados por
contravenção ás leis do paiz.

- Na Inglaterra, que chamam paiz clas
sico da liberdade, e que de facto é onde
menos a iniciativa individual dilll.cil e ra
ramente se deixa uPfrir pela intervenção
impessoal da lei gera, tambem não é con
siderado na,rjo britannico, british ship,
senão aquelJe cujos proprietarios são in
glezes de origem, e não ligados por jura
mento de fldeJidade a um governo estran
geiro, residindo nas posssesões inglezas,
ou membro de uma feitoria britannica ou
a sociados a alguma empreza, cuja séde fOr
em paiz pertencente é Grã-Bretanba.

- Nos E tados-Unidos, os navios con
struido abi, mas que na totalidade ou
parte, pertencem a estrangeiros. devem ser
IDscriptos, ?'ec01'ded, e têm os direitos dos
navios construidos e inscriptos nos Estados
Unidos ships b1~ild and ?'eco7'ded in the
United States.

- 'as Republicas Argentina e Oriental,
pMe a propriedade recabir em quem tem

a capacidade de adquirir, exigindo-se só
mente que o annador tenha as qualidade'
de commerciante.

Nota.-Os corretores e agentes de leiloes
não podem er proprietarJOs de navios, e
nem ao menos ter parte ou quinbão em
sua carga j art . 59 1, e 69.

- Determinava-se a maneira porque devia
fazer-se a matricula das tl'ipolações das
embarcações de commercio nacional de
longo cm'So: Av. 11. 278 de 1810.

- Ahi se vedava que o caí.,;Q, pudesse
ser eslJrangei?·o. O caixa póde ser ou pro·
prietario ou comparte da embarcação. ou
simple mente um mandat,a7'io, art. 492:.
-no 10 caso subsiste a probibição, ex-uI
do art. 457 j -no 20 não é applicavelo
intel'dicto, desde que o nosso artigo só
mente exige que este tenba as qualidade;
de commerciante, pois que tan to o estran
geiro como o naciollal póde sei-o.

- Não se podem matricular como 110'
cionaes, as embarcações nacionaes perten
centes a brazileiras ca adas com estran-
geiros: A.v. n. 2 de lS.H. .

- A brazileira casada com estranaetro.
que com eUe não rOl' re idir para !óra do
I mperio, não perde a qualidade de brazl
leira, segundo a expre sa di po i~ão da
nossa lei civil; e como tal autori ada por
seu marido para commerciar, póde pos U1r
embarcação brazileira (Cod. Comm. al'l.
457, e art. 1 n. 4), pois, ainda que, segundo
o principio do estatuto pe soaI, a mulber
segue a cOl1dição do marido, nem a Coost.
Pol. do Imperio enumera o ca o entre~'
que importam perda ou suspel1 ão dos dI'
reitos civis ou politicos, nem I i algn!D!
derogou a Ord., assen to desta malem.
Decis. do Trib. do Comm. da COrto de
18ó7.-Rev. J1W. de 1860, pago 226.

- Só é commerciallte o que arma e ex,
pede sob seu nome c l'esjJon abilidadc.o
navio, e não o simples Jlo suidor: DeC~.
de Agg. do Preso do Trib. do ComlD. a
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Art. 485. Quando os compartes de um navio fazem delles uso
commum, esta sociedade ou parceria maritima regula-se pelas disposi
ções das sociedades commerciaes (Part. I, Tit. XV), salvas as deter
minações contidas no presente titulo . .,...,

Art, 486, Nas parcerias ou sociedades de navios, o parecer da
maioria no valor dos interesses, prevalece contra o da minoria nos
mesmos interesses, ainda que esta seja representada pelo maior
numero de socios e aquella por um s6, Os votos computam-se na pro
porção dos quinhões: o menor quinhão será contado por um ,,:oto;
no caso de empate, decidirá a sorte, se os socios não prefenrem
commetter a decisão a um terceiro. ., I.,.

COrte de 1857.-Chron. do Fd1'0 de 1859,
n. 15.

- Aos estrangeiros não é vedado com
merciar em ba,rcos de navegação interior
dentro dos porto da mesma provincia:
Av. n.213 de 1860.

- A. br3.zileira ca ada com estrangeiro
não perde sua nacionalidade: Av. de 31
de Janeiro de 1869. -Rev. J1ur. cit.,
pago 76.

- Os consules não deverão conceder
passaportes aos menores e ás lUulberes ca
sada<:, em autori ação expressa do pai,
tutor ou marido. E la re tricção não corn
pl'elJende os estrangeiros, cujos :eassaporte
não têm de er passados, mas tao sómente
visados pelo consules: Decr. n. 4968 de
1872, arl. 11 .

- A mulher llrazileu'a ca ada com es
trangeiro seguindo a condição do marido,
em (ace du art. io da Lei n. 1096 de 186 ,
não póde ser pl'oprielaria, nem comparte,
de embarcação nacional (arl. .157 a 484 do
COll. Comm.),emboraesleja por elle auto
ri ada para commerciar: Av. n. 1 de 188il.

Questão.- O negociam te não maliri,
clL/ado póde ser prop1'iela1'io 01L comparte,
al'.ntadol' ou cai,ta de emba1'cações bl'a:::i
lmas?-Embora seja remissiYo o ar!. 48<1
dos al'I . 1 e 4, desde que o commercio em
geral, e portanto o marilimo, não é um
favorou protecção, ma um elireito de que
l:0zam os que podem cornmerciar, é evi
dente que se deve conctuir pela affirma
tlva: lix. n. 200de 1 ';l.

c;.u~stão.-Os eSll'angei1'os podem ser
aCGlontslas de companhias de navegação,
a, Como taes, lel' pm'le O'lb intel'e e não
só nas especlb!acões como nos cascos dos
lla'vios?-A pczal~ elo disposto nos arts. 457
e <l8!> devemos coucluir re ponclendo á
ql~.estão. peja affirmaliva: além de alguns
PllIlClPlOS que dei.\ámos de iuvocar, soc
corremo-no da pratica, a melhor inter
prete das leis; e assim foi julgado em 1867

no Trib. do Comm. da Côrte.-Vide Rev.
JWl'. de 1869, pago 227.

Nota 716
Concordancia.-Cods.Comms. arts.:

Porto 49ó, Arg. 876; He p. 589 i Mex. 658 ;
!tal. 495; ALI. 456; Belg., LeI de 21 de
Agoslo 1879, 11; Boll. il20; Chi!. 819 j FI'.
220; Roum. 505.

Questão.-Os compartes de 1/177l na
vio (ormam wma sociedade ou pa1'cel'ia
ma7·itima ?-Não: as palavras-uso com
murn-excluem a duvida. Aco·propriedade
constitue apenas urna simples commu
nbão de i nteres es.

Nota 717
Arl. 331.
.concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 495; A.rg. 877; He p. 589; Mex.
658; An. 456; Belg., Lei cito 11; Hol!.
321' Chil. 8!'i2; ar, 104.7; FI'. 210,220;
Roum.505.

Questão.- ómente nas parce1'ias é,
q1te deve prevalece1' o parece1' da maio
ria 710 l'alor de interesse cont1'a o da
m'inoria nos mesmos interesse ?-Não:
não ba razão para fazer-se applicação de
difIerenles principios de que con agra o
codigo, ~ualldo até pela lei civil, Ord. L. 4,
Til. 77, il, e~sa re~ra se deve observ~r.
-T. e Frellas, (;omm., paa. 940, dIZ:

que a conveniente razão e tá no arl. 33l
do Cod.-que não é apropriada ao caso a
Ord. L. 4, Til. 74,:§ 3, e portanto a do
L. 3, Til. 78, § 8; sohre votação de cre
dores concorclalarios, tanto mais porque,
na computação de seus voto, o art. 847
e tabelece dil'erso modo.

'ão tem razão j [orno os proprios a no
referir a esse artigo: trouxemos a legislação

•
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Art. 487. Achando-se um navio necessitado de concerto, e
convindo neste a maioria, os socios dissidentes, se não quizerem
annuir, serão obrigados a vender os seus quinhões aos outros compartes,
estimando-se o preço antes de principiar-se o concerto: se estes não
quizerem comprar, proceder-se-ha á venda em hasta publica.'7t8

Art. 488. Se o menor numero entender que a embarcação
necessita de concerto, e a maioria se oppuzer, a minoria tem direito
para querer que se proceda á vistoria judicial. Decidindo-se que
o concerto é necessario, todos os compartes são obrigados a contribuir
para elie .....9

Art. 489. Se algum comparte na embarcação quizer vender o
seu quinhão, será obrigado a a1frontar aos outros parceiros: este
tem direito a preferir na compra em igualdade de condições, comtanto
que effectuem a entrega do preço á vista, ou o consignem em juizo,
no caso de contestação. Resolvendo-se a venda do navio por delibe
ração da maioria, a minoria póde exigir que se faça em hasta pn·
blica......•

Art. 490. Todos os compartes têm direito de preferir no freta·
mento a qualquer terceiro, em igualdade de condições: concorrendo
na preferencia para a mesma viagem dous ou mais compartes, prefe·
rirá o que tiver maior parte de interesses na embarcação; no caso de
igualdade de interesse, decidirá a sorte: todavia esta preferencia
não dá direito para exigir que se varie do destino da viagem accordada
pela maioria. '7'"

Art. 491. Toda a parceria ou sociedade de navio é administrada
por um ou mais caixas, que representa em juizo é fóra delle a todos
os interessados e os responsabilisa, salvas as restricções contidas no

civil por illu tração, notando-se que além
da Ord. L. 3, Tit. 78, 8 j poderiamo
accrescentar o Ass. de 15 de Fevereiro de
1791.

Nota 71.8
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Porto 495; Arg. 884, 887; Hesp. 592' Mex.
662; ltal. 4(15; Belg., Lei cit, 11; Hoil. 32<1;
Clli!. 856 á 858; 01'.1051; Fr.220j AIl.
4.67.

Nota 71.9
Concordancia.- Cods. Com ms. arts.:

Port. 495'; Al'g. 885; Hesp. 591, 592 dia. ;
Mex. 662; ltal. 495 j AII. 467 i Belg., Lei
eH., 11: Chi!. 859; 01' 1055; FI'. 216, 220.

•

Confere a antiga Ordenança da Hansa Teu·
lonica.

Nota 720
Ord. L. 4, Tit. 96, § 5.
Concordancia.-Cods. Comms.arls.:

Cbil. 860, ctin·. Arg. 88(;; lIe p. 575; lles.
661, 662; AI!. 470 clin·..

Notcb.-O direito dos COmp3J·tes na em·
barcação de preferirem tanto por lanl.ol1l
venda doquillbão de cada um d'elles! U!lbl
oull"ora o nome de ?'el:l'acto parctarro
Comm. de T. Freila • art. 489 ..

Nota 721.
Concordancia.-Cods. Comms. arl::

Hesp. 593; Al'g. 888; Mex. 659, 660; CblL
860; d·iff. i 01'. 1058 .
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instrumento social ou nos poderes do seu mandato, competentemente
registrados (art. la n. 2)."'''''

Art. 492. O caixa deve ser nomeado dentre os compartes;
salvo se todos convierem na nomeação de pessoa estranha á parceria:
em todos os casos, é necessario que o caixa tenha as qualidades exi·
gidas no art. 484..,.,.3

Art. 493. Ao caixa, não havendo estipulação em contrario,
pertence nomear, ajustar e despedir o capitão e mais officiaes do
navio, dar todas as ordens, e fazer todos os contractos relativos á
administração, fretamento e viagens da embarcação; obrando sempre
em conformidade do accôrdo da maioria e do seu mandato, debaixo de
sua responsabilidade pessoal para com os compartes pelo que obrar
contra o mesmo accôrdo ou mandato. 0:;"'"

Art. 494. Todos os proprietarios e compartes são solidariamente
responsaveis pelas dividas que o capitão contrahir para concertar, ha
bilitar e aprovisionar o navio, sem que esta responsabilidade possa
ser illidida, allegando-se que o capitão excedeu os limites das suas
faculdades ou instrucções, se os credores provarem que a quantia pe·
dida foi empregada a beneficio do navio (art. 517)."'''''

Os mesmos proprietarios e compartes são solidariamente respon
saveis pelos prejuizos que o capitão causar a terceiro por falta da
diligencia que é obrigado a empregar para a bôa guarda, acondiciona·
mento e conservação dos effeitos recebidos a bordo (art. 519). Esta
responsabilidade cessa, fazendo aquelles abandono do navio e fretes
vencidos e a vencer na 1'6 pectiva viagem.O:;lOG

Nota 722
Art. 159; Reg. 11.738. art. 58 § 3.
Coucol'dancia.-Cods. Comms. arts.:

Port. 495; Belg. Lei cit., 10 i Holl. 327;
Cml. 850 j 01', 1060.

Nota 723
No!. 715.
Concordallcia.-Cods. Comms. art .'

Porl. .191, 4.95; Arg. 889; Hesp. 594. j Chi!.
850 j 01'. 1059.

Nota 724

P
Concordancia.-Cods. Comms. m'ls.:

01'1. '195; Arg. 890 ; II sp. 586, 595, 597;
~ex.. 666; [lal. 494; AlI. 460; Belg., Lei cil.,

10
; Holl. 321,328, 330; ChiJ. 851, 861; Dr.
61; Fr. 216,218; ROUOl. 501-

Nota 725
Arts. 515 e 520.
Concordancia. -Cods. Comms. arls.:

Porl. 49~; Arg, 878, 879; Resp. 587,588 j

Mex.. 671 e seg.; Hal. 491 i Belg., Lei cit.,
7 j Holl. 321; Chil. 856; 01'. 1048 j Fr.
216, 217.

Nota 726
Concol'dancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 492; Arg. 880; Hesp. 587 a 590; Mex.
671 ; Hal. 491; Delg., Lei cit., 7 j Holl.
321 j Chi!. 865, 879, 8il8; Dr. 1050; AlI. 450;
lrr. 216.

Nota. - A extensão da re ponsabilidade
dos actos do capitão, da parte dos armado
res, tem sido objecto de grande controver
sia entre os juri consullos os mais esclare
cidos. Emerigon e 'Ialin dominavam esta
que tão com sua immen a autoridade, cada
um em sentido opposto. O codirro ú'ancez
parecia haver adoptado a opinião de Valin,
ehavia prolongado a luta e as incertezas,
sem pre [ataes ás partes. Foi neces ar10 que
a lei de 17 de Junho de 1841 fizesse ce sal' as
irresoluçàes da jurisprudencia relaliva
menle a e ta respon abilidade sohre o fa
ctos eempenhos do capilão,e declarasse que
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Não é permittido O abandono ao proprietario ou compa.rte que 1ôr
ao mesmo tempo capitão do navio."''''''

os armadores se podem desligar das obri
gações conlrabidas por seu preposto, con
siderando o capitão como um gerente res
ponsavel, e o armador como um comman
ditario, que não têm entendido se em·
penhar além do que realmente têm arris
cado,e não submettem á acção aos credores,
senão o s6 ganho que lbes é conhecido,que
elles vêm e podem claramente apreciar, de
tal sorte que elles emprestam ao navio e não
ao propnetario.

O fim que se teve em vista foi animar
as expedições longinquas, para não expOr
os que as emprehenãem a terem suas for
tunas compromellidas por uma responsa·
bilidade indefinida.

Os codigosestrangeiros têm disposições
diversas a respeito desta grande queslào,
que tem agitado os legisladores, os autores
e os tribunaes de diversos paizes.

Seguem a responsabilidfLde iIlimitada .
1. o O Cod. Prus. (arts. 15~5 a 1529) ;
2.' OCod. Resp. (art. 621), uma vez que

prove o credor que as despezas fOram em
beneficio do navIO ;

3.0 Os Estados-Unidos (131) ;
4. o A Inglaterra (16), quando o capitão

obre por necessidade.
Seguem a responsabilidade Hmitada :
1.' Portugal (13.14): o art. 1326 dispensa

mesmo a participação marítima além do
valor do navio e do frete; e o art. 1827 dis·
pensa o armador dos excessos que o capitão
ou a equipagem possam commelter durante
a viagem;

2. o Malta seguio in teiramente a Ord. de
1681 ;

3. ° Hamburgo (Estatutos de 1602) ;
4.' llussia (arl. 6,16 do S\\'od): que os

armadores não são responsaveis além do
valor do navio, quaesquer que sejam os
damnos provados;

5. o Ordenança de Bilhão (38, pag. 63) :
que o capitão não p6de pedir emprestado
senão a risco j não podendo empenhar se
não o navio, frele e apparelhos .

6: Dinamarca (5 e J5, cap. 2" do Cod. de
1683, pago 179), mas s6mente por inducção
ou analogia j

7.0 Duas Sicilias (203) ;
8.° Todos os Estados da Ualia que têm

seguido o codigo franeez.
9." Sardenha (2311: seu novo Cod. de1843

copiou inteiramente a lei fl'allceza de 1841;
10. Noruega e Sueeia (24, cap. 3°.. pago

365) ;
li. Holl. (321);
12. Grecia e Haiti (216).

Quanto á Austria, a Ord. de Maria The
reza dtl 1774 nào contém disposições senão
a respeito do capitão e gente de equipagem
e guarda silencio sobre os contractos ma:
rilimos j mas o Cod. Lomb. Venez. repro.
duzio textualmente o codigo francez.

Assim a grande maioria das nações egue
o principio que os legisladores francezes
adoptaram.-s. Joseph, Gonem·d. des COl/s.
Gomms. éfJrangers. Introd., pago 04.

- Onosso art. (494) copiou litteraimente
o art. 621 do Cod. Hesp., e, pois, não é
difficil saber que doutrina consagra nesta
importantissima queslão.-Vid. Alauzel,
n. 1103 e sego

- Os donos dos navios respondem pelo'
extravios e contravenções dos mestres:
Alv. de 18 de Junbo de 1787, !'l3.

- Vid. Di1·., vol. 47, pago ~08; vol. 48,
pag.266.

- O armador se exonera da responsa·
bilidade pelas faltas do capitão, abando·
nando o navio e fretes. .

Para este abandono a lei não prescreve ne·
nllum prazo ou formalidade especial. Póde
ser feiloa todo o tempo e de quatquermodo.

No caso de perda total sendo re liLuido
os ú'etes não lia mesmo neces idade de
abandono: Rev. n. 11019 de 14 de Â~oslo
de 1889 e ACC. reviso1' da ReI. do Rio de
Janeiro de 10 de Janeiro de 1890.-Dir.,
vol. 50, pago 102; vo1. 51, pago 545.

- Os donos, agentes ou consignalarios
de navios serão responsaveis por todas a
infracções ou irregularidades commetlidas
no serviço postal, pelos mestres, capitães
ou commandan tes: Dec. n. 368 de 1890,
art. 89 § 20

•

- Os comman(!anles dos paquete eva·
pores de linhas regulares entre a Repu
blica e os portos estrangeiros, ou as com
panhias respectivas, serão irresponsaveis
pelas diJ1erenças enconlradas nas listas de
bagagem dos passa17eiros e pelos objectos
sUJeilos a direitos que e te possam trazer,
alvo o caso de se provar que o comman·

dante tinha sciencia da existencia dos
mesmos objectos e não os manifestou:
Consol., art. 421 § tL11-. .

- Gonse1'vamos esta nota com referenCia
ao direito estrangeiro por illustração, pois
que se acha modificada pela legislaçãO
moderna.

Nota 727
Co.ncol'dancia.-Cods. Comms. arls.:

Holl. 321; Arg. 881; Belg., Lei cito íj Chi!.
865, 882.
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Art. 495. O caixa é obrigado a dar aos proprietarios ou com
partes, no fim de cada viagem, uma. conta de sua gestão, tanto
relativa ao estado do navio e parceria, como da viagem finda, acom
panhada dos documentos competentes, e a pagar sem demora o saldo
liquido que a cada um couber. Os proprietarios ou compartes são
obrigados a examinar a conta do caixa logo que lhe$ fôr apresentada,
e a pagar sem demora a quota respectiva aos seus quinhões.',es

A approvação das contas do caixa, dada pela maioria dos com
partes do navio não obsta a que a minoria dos socios intente contra
elias as acções que julgar competentes.",e9

TITULO III

Dos capitães ou mestres de na~io

Art. 496. Para ser capitão ou mestre de embarcação brazileira,
palavras syuonymas neste Codigo para todos os effeitos de direito""'"
requer-se ser cidadão brazileiro, domiciliado no Imperio com capa
cidade civil para poder contractar válidamente.',:n

Nota 728
Concordaneia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 495' Àl;g. 902; Besp. 598; AlI. 465,
-166 i lIoll. 331f, 339: Dr. 1072, 1073.

Nota 729
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

HolI. 340; Arg. 903' 01'. 1073' Hesp. 600'AlI. 466. • , ,

Nota 730
Concordancia.-Cod. Comm. Port.

art. 496 dil!.
Nota.-posto o codigo repute synony.

ma as palavra mest?'e e capitão todavia
geralmente se entende 'Tltest7'c éomo de
Fbotagem, e capitão o de navegação de
on~o ~UI'SO: os de vapores chamam-se
ord.IUarJam~nte commandantes; e bem
aSSlm pat?'oes os de aivarengas barcos de
carga, etc. '

18

Nota 731.
Concordancia.-Cods. Comms. art3.:

Porto 1362; 496 dilI.; Arg. 904; flesp. 609;
Cml. 892; Ita!. , Cod. Mar., 62.

- Na França e Estados Unidos se requer
a nacionalidade, como entre nós; na In
glaterra o Act. da POII'lai1nenta de 10 de
Agosto de 1854 prescreveu as condições que
deve satisfazer quem a pira as funcçõe
de capWio de longo curso (ral'eing gaifLg
ships) ou de cabotagem (home tlrade pas
senger ships).

- A Russia, que se reputa de lenta mar·
.cha nas reformas administrativas, não o
exige entretanto pelo Uka-e de 17 de Fe·
vereiro de 1868 !. ..

- Tambem se eXige, em geral, o titulo
de habilitação; as im na França, Portugal,
Hespanha, Hussia, Prussia. etc.

- Na Inglaterra o capitão de navegação
de longo curso d ve ter um certificat ar
competency, certificado de capacidade que
é dado pelo cOIl-elbo maritimo local
local '1na'1'ine boa)'d: e todo o capitão de
navio mercante se chama maslel'.

CODIGO COM.\IlillCLlL
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Nota,-Embarcações brazileiras não po
dem ter por m~stresindividuos estrangei
ros: Av. n. 214 de 1830; Decr, de 18 de
Agosto de 1831; LlJstr. de 13 de Maio de
1833; Av, n. 278 de 1840; Av. n, 3!12 de
184l.

- Jà o Av, n. 170 de 18!19 tinba decla
rado que capitão de navio não podia ser o
menor não emancipado.-Vide Not, 737.

- A jU6ti.ficação de nacionalidade do
capitães das emharcações brazileil'as pel'
tence ao juizo dos feitos: Reg. de 30 de
Maio de 1836; Instr. da D ir, Gel'. de Con t.
de 10 de Abril de 1851, art. 26.

- A visita ou entrada nas alfandegas
será permittida independente de licença
aos capitães: Consolo art. 204 n. 4.

- Foi o governo autorisado para dis
pensar as emharcações bl:azileiJ'a da exi
gencia relativa ã nacionalidade dos capitães
e mestres.-Lei n. 1117 de 1862, art. 23
n. 5.

- Renovou essa autorisa'lão a Lei n. 23!18
Decr. de 1873, art. 11 !'l5 li. 9.

- Os capitães e mesrres de embarcação
poderão ser llacionaes ou estrangeil'os:
n. 5585 de 1874-, art. 1 !'l 2.

- O capitão ou mesfre deve ser brazi
leiro adopti\'o ou naturalisado-que tenha
domicilio no paiz e capacidade civil para
contractar: Av. n. 301 deJ864.

- Para um navio ser considerado na
cional exige·se-que seja navegado por ca
pilão ou me tre brazileiro: Decr. n. i23
de 1892, art. 3 n. 2.

- Os commandantes de embarcações a
vapor empre~ados na pequena e grande ca
holagem 110 no Amazonas devem ter capa
cidade proOssional, mediante exame, ex
cepto se fôrem oillciaes da armada: AV.
n. 1740 de 1890.

- Explica qual a exigencia porqne in
dividuas aIbeios a profissão marítima
possam matricular-se mesll'es dos navios:
Av. n. 218 de 1881; Av. n.:n de 188B.

- Os capilães de embarcações devem
lllui to ter em vi ta, além de outras, as se
guintes disposições sobre a

SAElIDA DOS PORTOS

C01'1'eío

- E' ohrigalorio o tran porte das mala
para o porto da Eepublica, gratuitamente
sem limite de peso nem de volume: '

1.0 Para as embarcações brazileiras de
vela ou a vapor mercantes ou da armada'

2.° Para os navios a vapor estrangeiros
[rUe navegarem regularmente entre o
portos brazi leiros. -
.::; 1.0 Os d~nos, agentes ou con ignala

nos dos naVIos de vela ou a vapor, assim

como os com missarias dos navios de guerra
brazileiros, quando e tes não sabirem com
carta de. prego, e qu:ando enlre. a ordem
da parl1da e a sahlda do navIO mediar
meno~ de 2!1 hora, deverão participar por
escripto ao c rreio, até ás 2 bOTaS da larde
anterior, si não ti verem annunciado pelo
jornaes da localidade a hora da partida
de tes navios seu destino e as escalas que
houver.

§ 2.° As malas serão entregue mediante
recibo, no correio ou a bordo, quando
a im convencionar-se.

3.° A guarda e re poo abilidade d
malas pertence: nos navios de guerra bra·
zileiro , ao com missaria; nos navios na
cionaes mercante de vela ou a vapor, ao
mestre, capitão ou commaneJante; e no
navios eslTangeiros, ao capitão ou com
mandante, si lliio houver a horda oficial
ou empregado do correio, e pecialmeule
incumbido de se serviço: Decr. n. 368 A
de 1890, art. 65.

- Nenhum navio mercante poderá sahir
sem passe do correio, ou sem pelo menos
declaração escripla e a signa[IfL pela COID
petente autoridade p stnl do lagar, de que
estã de embaraçado pela dita reparlição,
ob pena de multa de 2008 ao re peclirn

commandante, capitão ou mestre: Decr.
n. 368 A ciL, art. 66.

- As pes oas qu conduzirem cartas
para onde houver correio, sem e larem
de,'idamente franqueada, pagarão 10llHde
mnHa. E ta mulla erá de 200$ para os
commandantes e capitães de navio chefe,
e mais empregado dos trens de e lradas
de ferro, .e qua . quer individ 11 os occupa
do no ser iço de tran parle d mala do
correio: Decr. n. 3695 de 1866, art, .J,
Decr, n. 368 cit., art. 87. .

- AqueIJe que, para franquear a cor·
re pondencia usar de ellos servido " pa
gará a mul ta de 25$: Decr, n. 368 cit.,
art. 94.

- Fica sujeito a multa de 200$ o me Ire,
capitão ou commandanle que não fOr lJU
mandar buscar ao correio a mala que
We devam ser entl'egues; assim como.o
donos, agentes ou con ignatarios de naviOS
de vela ou a vapor que não fizerel1l a pai':
licipação de que trata o § ]0 (10 ar!. 65
supra: Decr. n. 368 A CI t., art. 88. .

-O capitãe ou me Ires de navio áI'ela,
empregados na cahotagenl, ficam i en!o~
da obrigação le participar o dia da sal1lda
ás administrações dos correio, quaIHlo.se
destinarem a parlas para onde o m'l'lçO
do transporte da malas seja feito regu
larmente por vapore ou e tafeta : Deer,
n, ó85b de 1874, art. 17.



OODIGO OO~EROIAL 275

- Ocapitão de .qualquer embarcaçã~,
que estiver de partida, tendo com an tiCi
pação de participar aos consules o dia em
que pretende elJectual-a, o porto a que se
destina, e aquelle ou aquelles por onde
intenta fazer escala, comparecerá no con
sulado na ve pera da sabida, e apresentará
os de pacbo da aUandega c os conbeci
mentos numerados progressivamente, o
manifesto da carga, na fórma das lei com
merciaes e da alfandega, e os pas apartes
dos passageiros: Decr. n. 4968 de 1872, art.
lO!.

- Os consules examinarão se a embar
cação está de embaraçada pelas autoridades
do paiz para sabir do porto; e das falta
que encontrar~m advirtirão o comman
dante : Decr. Clt., art. 102.

- Os consules verificarão pela matricula
da equipagem se a embarcação leva a
mesmas pe oas comprehendida nel/a, e
ecom ua autoridade, ou sem ella, tive

rem de embarcado alffumas, ou embar
cado diversas declararao es as e outras ai·
terações na mesma matricula: Decr. cit.,
art. 103.

- l'\ào se dá livre pratica a nenhum na
vio ou vapor sem a prova de estar desem
baraçado pelo correio: Av. n. 37 de 188il.

Capitania

Todo o capitão ou mestre de qualquer
navio mercante que pretenda ahir, irá na
vespera apre entar seus de pacbo á capi
lama do porlo para serem ahi examinado .
e, e lando correnles, e lançará. m um
livro de registro o nome do capitão ou
mestre, dono ou consignatario do navio,
a nação, o numero ou pe oas da tTipola
ção,lonelagem e porto a que e desUna, de
vendo depois entregar-lhe um documento,
que elIe apre entará no regi Iro do porto.
O encarregado do regi tro do porto no
tará no verso desse documento o dia ou
s~bida e os nomes dos pa sagei l'O, en
"lando·o depois á. capitania. Todo aquelle
qu~ a sim não praticar será obrigado pelo
re~lstro do porto ao seu cumprimento e
sUjeito â. multa de 4 : o regi Iro e nota
deste al'llgo e do an teceden te serão fei tos
gratuitamente: Decr. n. 447 de 1840,art. 19.

- Nenhum navio mercante poderá sahir
do porto depoi de en trar o 01, ou an tes
deste na ceI' : Decr. cit., n. 447, art. 20.

- O.Decr. n. 2647 de 1860, art. 384,re
produzlO esta disposição.

- Foi permittida a sahida das embarca
ções no lIfaranhão antes de nascer do sol,
alterada a disposição cito do art. 20 do
Decr. n.4.47de 1846: Av. n. 204 de 1852.

- Os _vapores das linhas regulares da
uavegaçao' transatlantica poderão sabu' a

qualquer hora do dia ou da noite, observa
dos os regulamentos da policia do porto:
Decr. n. 4955 de 1872, art. 8.

- As embarcações mercantes brazileiras
~ozam da dispensa das formaUdades de en
trada e sahida, de ([ue tratam os arts. 18 e
19 do Reg. n. 447 de 1846 (Lei n. 2348 de
1873, art. 11 1:i 5, n. 3) : Decr. n. 5585 de
1874, art. 2 § 3. Not. 673.

Policia

Os commandantes e mestres das embarca·
ções mercan te ,ou de outra qualquer classe,
excepção sómente dos de guerra, declara
rão, em relação por eUes assignada a bordo
no porto em que entrarem, o numero, no
mes, empregos, occupações e nacionali·
d.ade dos pas ageiros que trouxerem com
passaporte ou sem elie, ou de quaesquer
pessoas que não pertençam á. mab'icuJa de
uas embarcaçõe , e não consentirão que

alguns dos mesmos pas ageiros ou outra
qualquer pessoa desembarque sem ordem
da visita áa policia, sob pena de serem mul
tados de 30 a 100$ por pessoa: Reg. n.120
de 1812, art. 85.

- obre concessão de passaportes paia
f6ra do Imperio: Decr. n. 4176 de 1868.
- Not. 654.

- As autoridades policiaes não podem
deter a viagem de qualquer individ lIO por
c,au a ch'el, senão a requisição do respe
ctivo tribunal: Av. n. :201 de 1869.

- E' abusiva a pratica da companbia
de vapores tran allanticos nas viagens dos
porto da Grã-Bretanha para o Imperio
eXilJirem do passageiros como condição
indlspen avel para pagamento das pa sa·
gens a apre enlação prévia do pa aporte
dado pela respectiva. legac<1..0 ou agent
consulare : Av. n. 05 de 1810.

A vi ita da policia á embarcaçõe deve
preceder á da alfandega: AI'. n. 535 de
1877.

- Foi derogado em parte o art. 3 do
Decr. n. ]531 de 1855 j Decr. n. 8816 de
1882.

Saude
Art. 11. As visitas sanilarias erão obri

gato rias para todos os navios, exceptuados
apenas os qlie viajarem entre porto do
mesmo estado, os cruzeiros e as lanchas de
pesca.

Ar!. 12. Nenhuma autoridade aduaneira
ou policial pqderá exercer jurisdicção o
bre navio que não tenha ido li itado pela
autoridade sanilaria j e quando os empre
gados da a-lfandega ou da policia e diri
<Tirem a qualquer navio conjunctamente
com o da yjsita de saude, o funccionario
incumbido desta terá sempre precedencia
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sobre os outros, os quaes não poderão com
municar com a embarcação sem sua li
cença.

Art. 13. A bandeira amarella içada no
mastro da proa de qualquer navio signi
fica que está elle interdicto pela repartição
de saude, a qual será a unica competente
para levantar a interdicção j e tanto a ca
pitania do porto, como as repartições da
alfandega e da policia são obrigadas a res
peitar e fazer respeitar a mesma inter·
dicção.

Ar!. 29. Só será valida a carta de saude
que tiver sido passada dentro de 2~· horas
antes da partida do oavio: Decr. n. ]558
de 1893.

- Pagam: as cartas de saude a navio
mercantes . . . .. 2$420

- Bilhetes sanitarios .. .. .. 1$320
- Decr. n. 1264 de 1893, Tab. B § 4

os. [) e 6. .

Alfandegas

As obrilmções dos capitães ou mestres de
embarcações, em relação ao regimen e po
licia dos portos e ancoradouro', encon
tram-se no art. 342 e sego da Consolo

- Vid. Nots. 112 e 737.
- Os paquetes e vapores de Linhas regu-

lares gozam dos favore constantes dos
arl . 87 § 3, 320,36iJ, 371377,394,399 n. 3,
415 § l.., 421, 438 da Consolo e do disposto
no Decr. o. 1030 de 1892. - Vid. Decr. TI.
4955 de 1872.

- Na sabida da embarcação será entre
gue, pelo capitão ou mestre, ao official de
registro do porto o rol de sua equipagem,
ao qual se dará o destino que marca o ar!.
19 do Reg. das capitaniasdos portos: Decr.
n. 5585 de 1874, art. 4.

- A' visita do porto compete verificar,
na occasião da sahida dos navios se estes
cumpriram os regulamentos em vigor, im
pedindo·lhes a viagem, sendo equivalente
a prollibtção de sahir á multa que deve
sofIrer o navio que infringir os mesmos
regulamentos: Av. n. 512 de 1876.

ENTRADA ou CIIEGAD.\ NOS PORTOS

C01Teio

- O me; tre, capitão, ou commandante
que, cbegando ao porto do destino ou de
escala do navio. não entregar a mala ou
malas que lhe tiverem sido confiadas. in
correrá na multa de 2008, e bem assim
tambem, os tripolantes e passageiros. de
paquete ou navio de vela ou vapor, nacio
naes ou estrangeiros, que não entr~garem

logo no correio ou a bordo, si ahi bouver

quem represente o coneio, a correspon
dencia avulsa que trouxerem, embora re·
gularmente franqueada: Decr. n. 368 ! de
1890, art. 89 § l.

- Ao entrarem nos portos os navios
mercantes, nacionaes ou estrangeiros, de·
verão os respectivos mestres, capitães
ou commandantes entreaar logo no cor·
reio, ou se não houver ajuste em contrario,
mesmo a bordo, no acto da visita, si o
correio tiver ahi quem o represente, todas
as malas, officios ecartas avulsa, que elles,
as tripo]ações e os pas ageil'Os trouxerem.
As malas transportadas por navios dB
guerra bl'azileiros serão entregues ao cor
reio pelos respectivos commissarios : Decr.
n. 368 Aci!., ar!. 65 § 5.

Capilamia

Logo depois de visitada a embarcação
pelas repartições fiscaes e de saude, o ca·
pitão ou me tre irá á capitania do porto
dar en Irada onde se tomará nota do nome
do capitão, da embarcação, praça ou porto
a que pertence, do dono ou consignafario,
numero de pessoas da tripolação, logar
donde vêm, nação a que perlence,. seu
porte ou tonelada quaes o passageiros,
qualidade e quantidade de la troo e o ca·
pitão ou me tre não puder ir ptlssoalmente,
mandará a obredita declaração por escri·
pto, por elle assignada, ou por algum dos
olliciaes da embarcação: Decr. n. 447 de
1846, aTI. 18.

- Dos deveres dos commandantes, capi
tães ou me Ires das embarcaçõe 'lue tive·
rem de receber u auxilio da pratlCagem:
Dec. n. ,9 de 1890, arls. 11 L e seg.

Saude

Art. 9. o Avisita sanitaria tem por fim
veriflcar o estado de sande a bordo, orde·
nar as medidas convenientes para conser·
var ou restabelecer as boas condições hy·
gienicas dos navios, impôr as quarentena
precisas e fiscalisar o cumprimento das
providencia adoptadas.

Art. 10. Haverá em cada porto duas es·
pecies de vislla :

A. exte'rna, para os navios qne entrarem.
A interna, para os navios lá [undeado .
Estas visita serão feitas pelos ajudantes

do inspector geral, no porto do Rio de Ja·
neiro, e pelos inspectores de sande e seus
ajudantes nos demais portos. .

§ l.o A distribuição do serviço das vl~l'
tas no porto do Hio de Janeiro será fella
pelo Inspector Geral e poderá ser alterada
pelo mesmo funccionario, conforme as cu·
cumstancias o exigiTem.
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§ 2.' Avisita externa começará ao nascer Paragrapho nnico. As infracções dos
do sol, será suspensa ás 10 horas, recome- dous artigos precedentes serão punidas
çarA ás 11 eterminará ao pOr do sol; a in· com as penas do art. 79.
lerna será feita ás 10 horas da manbã, em Art. 25. São obrigados a apresentar carta
épocas normaes, ás 9 da manhã e ás ada de sande, por occasião da entrada em porto
tarde, quando reinar qualquer epidemia no braziJeiro:
porto. Neste ulUmo caso, e si a saude pu· Lo, os navios procedentes de qualqner
Mica o exigir, poderão os inspectores ar· porto estrangeiro;
denar visitas extraordinarias. 2·, os que vierem de porto brazilell'O

S. 3.' Si a vjsita san itar.i a houver de ser onde houver ins.\lectoria de saude.
feita em alguma estação quarentenaria, Paragrapbo UlllCO. Ficam dispensados da
della ficarão incumbidos os medicas dos exhibição de carta de saude:
lazaretos. l°, os navios que viajarem regularmente

Art. 14. Logo que qualquer navio tun- entre portos do mesmo E tado;
dear no ancoradouro de visita, para elle e 2°, os vasos de guerra estrangeiros, esta
dirigirá a autoridade sanHaria, e chegando cionados em portos brazileiros, que fize-
á (alia, fará o interroga tO?·io. rem excursões a localidades da Republica;

Consiste este em exigir a mesma autori· ao, os cruzeiros;
dade do commandante, immediato ou me· 4', as lancbas de pesca;
dica de bordo, si o houver, respostas claras 5', os navios que entrarem por arribada
e precisas ás seguintes perguntas: forçada.
L· Qual onome do navio? Art. 27. Todo o navio, procedente do es-

..2.· De onde vem e quantos dias traz de lrangeil'o, que enu'ar em porto braziJeiro,
viagem? deverá vir munido dos seguintesdocumen·

3: Qual o nome e a qualidade do infor· tos: .
mante ? 1·, carta de saude, expedida pela auto-

4.' Quaes os portos em que tocou? ridade sanilaria do porto de procedencia,
5.0 Commuuicou em viagem com algum visada pelo consul brazilelro nesse mesmo

navio? qual e de que procedencia ? Qual porto, e na falta deste, pelo consul de uma
oestado sanitario de bordo desse navio? nação que esteja em relações de amizade

6.° Tem carta de saude? Limpa ou suja? com o Brazil ;
7.' Teve ou tem doentes a bordo? Quan· 2°. carta de saude de todos os portos em

los? De que molestias? Quantos se cura· que tocar, visada semelhantemente á do
raIO ? Quantos falleceram ? Quantos se porto de procedencia .
acham em tratamento? 3', carla de saude dos portos brazileiros

8.· Em que dia, depois da partida, appa. em que homrer tocado. .
receu o primeiro caso de molestia, e qual para~rapbo unico. Si no porto de pro-
foi ella? cedenCla,ou nos portos de escala est.rangei·

9.· Foi submettido a algum tratamento ros não houverrepartição de saude, os con
sanitario em qualquer porto de escala? sules brazileiros deverão fol'necer ·á em
Qual o porto e qual o tratamento? barcação, que a pedir, uma declaração ma

Il). Que documento traz que comprove a nuscripta do estado sanHario deste porto
realidade desse tratamento'? ou portos, e essa declaração prod uzirá DOS

11. Quando teve lagar a bordo o ultimo da Republica os e[[eHos de carta de saude
oIJito? competentemente visada. Na falta de con-

12; Tem estufa de desinfecção e foram sul brazileiro em qualquer dos llortos in-
prallcadas desinfecções? dicados, será valida para as autoridades

13. Possue todosos lil'ros epapeis indica- brazileiras a commu1llcação manu cripta
dos no regulamento samtario deste porto? do consu] estrangeiro, conforme o n. 1

14. O que vem aqui fazer? deste artigo. Si ainda não houver nos re
A~t. 19. Nenbum commandante poderá feridos portos autoridade consular de qual

enVIar para terra, nem conservar a bordo quer paiz, deverão os commandantes de
doente al.gul!1 que appareça em seu na,vio, navio prover-se dos documentos, que lbes
sem préVIa licença da autoridade sanitaria puderem ga.ranti!· a certeza do estado sani
me~iante exame no mesmo doente. 'tario do porto .ou portos,_ ubmettel-o , no
t

FIcam exceptuados os casos de acciden· porto de e cala maIS proXlmo, ao exame cio
es traumaticos. I.:onsul braziJeiro ou outro, o qual forne
~rt. 20. N.enbum medico poderá Íl' a cer~ ao me mI? com mandante a communi

~ordo de naViO fundeado, para examinar e caçao manuscl'l pta de que trata a I" parte
;atar qU~lquer doente, sem licença prévia .de te paragrapbo. .
i;foantordldade sanHa.ria, a qual deverá ser Art. 28. As cartas de saude, exped idas

rma a da natureza da moleslia. pelas autoridades da Republica Ou por elias
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recebidas, serão classificadas em limpas e
sujas i comprehendendo-se na 1" cla se as
que consignem ausencia completa de mo
le tia pestilencial no porto de procedencia
e nos de escala, e senáo consideradas s1bjas
aquellas que registrarem ca os de molesLia
pe tilencial na localidade de onde o navio
tiver partido ou tocado.

Art. 90. Nos portos em que não bouver
autoridade sanifaria, compete á policial
fazer cumprir e te regulamento.

Ârt. 91. Sempre que a alfandega tiver
motivo para suppor que um navio anco
rado, em descarga, está em condições us
peitas, dará parte disto a autoridade sani
taJ.·Ü1..

Art. 92. Oln pector Geral de saude dos
portos formulará instrucções para serem
observadas a bordo das embarcações suda
no portos, essa instrucções, impressas em
francez, inglez, allemão, italiano e he pa
nllol, erão distribuidas pelos capitães,
no acto da entrada.

Os artigos do presente regulamento, cujo
~nhecimento mais directamente interessar
aos commandantes de navios, serão igual
mente impre sos. e distribuidos, quer entre
os commanllantes referidos, quer entre os
con ules, tanto estrangeiros residentes na
HepulJlica como os do Brazil.

Art. 93. Os navios nacionaes ou estran
geiros que já gozam privileaio de pag11ete
e os que de futuro o solicitarem, deverão
declarar que se submettem completamente
ás dispo ições deste regulamento, em todos
llS artigos referentes ás exigencias que
devem atisrazer, para gozar das vanta
gens consignadas no capitulo das quaren
tenas e principalmente:

1°', que têm cumprido tadas as dispo
sições do § l' do art. 45 ;

2", que porão á di posição da autoridade
sanHaria, sempre que (01' preciso, uma pas·
sagem de ida e volta, gratuita, para o me
dico que (01' incumbido de commissão de
embarque;

3°, que cumprirão e porão em pratica as
prescripções que o medico commissal'io
formular, por escripto, para a conservação
da saude de bordo: Decr. n. 1558 de 1893.

ATt. 35. Haverá em cada porto brazi
leiro, ondefunccionar inspectoria de saude,
tres ancoradouros sanitarios:

o ancuradouro de visita;
o ancoradouro de vigiai
o ancoradouro de quarentena.
§ 1.' Oancoradouro de visita é aquelle

em que os navios devem fundear para es
perar a vi ita sanHaria externa, bem como
o que houverem escolllido para fundear

definitivamente e fazer as operações mero
cantis, e no qual a visita interna se elTe.
ctuará.

§ 2. ° O ancoradouro de vigia é de li·
natlo ao isolamento dos navio, que não
endo passiveis de quarentena, devam en.

tTet:mto ser removidos para logar afaslado
do outros navios.

§ 3. ° O ancoradouro de q1bUlrell tena é
aquelle em que a embarcação dC\Te fundear
para soflrer beneficiações quarentenarias:
Decr. D. 1558 de 1893.

Alfandegas
E Ião sujeito á multa os capitães de

navios que no acto da visita deixarem de
apresentar o competente passaporte, mani·
(esto e papeis de bordo: As. n. 309 de 1663.

- A ordem em que de em ser feitas as
visitas é a seKuinte :-10 , a de aude; 2',
a de policia; 3', a da alfandega: Av. n. ill
de 1866; Av. n, 535 de 1877.

-;-Recommendou-se a imposição da com·
petente multa aos commandantes de na·
vios procedentes de portos esh'an~elros,
que apresentarem manifestos, não VIsados
pelos respectivos a:gentes con ulares: Av.
n. 123 (Faz.) de 188:...
-A elUbarcação que entrar á barra, em

qualg11er hora do dia, seguirá em direitura
ao primeiro registro ou posto fiscal, onde
conforme 1I1e [ór alJi determinado, ou anco
rará, ou se conservará sob vela, até receber
as visitas da policia e saude, respectiva
alfandega ou mesa de rendas, entrando de
noite deverá ancorar proximo ao regi Iro;
logo que largar ancora, collocará, em Jogar
saliente,uma tantemaaccesa á 18 pés ,pouco
mais ou meno de altura do convéz, a qual
será con en'ada toda a noite: depoi da
visita da entrada, até o completo do'em
baraço, só será permittido atracar aos na·
vios sujeitos á Ii calisação, qualquer que
seja o ancoradouro, ou logar em que e.
teJam: Consot. art. 34.2 ~§ 2 á 5.

- Na occasião da visifa da entrada será
permitlido o desembarque do pa sa,geiros
(Iesde que se po sa elle realisar ale ás 7
110ras da tarde, sendo igUalmente facultado
aos mesmos passageiros trazer com 19o
para terra os sacco de via~em, pequena;
malas com roupas do uso dmrio e outros
volumes sem~lhantes, que não contiverem
objectos sujeitos a direitos, e procedendo
se quanto aos demais volumes das ha..ua·
gens na con fEH'rnidade com o art. 421:
ConsoLo art. 422 § 1m. . "

- Sendo ml1.itas e variadas as obl'lgaçoe;
dos capitães de navios sobre os reguta·
mentos de marinha e fiscaes, não é po ."
vel extractar aqui, mesmo o mais lndlS'
pensavel.



CODlGO COMMERC1AL 279

Art. 497. O capitão é o commandante da embarcação; toda a
tripolação lhe está ujeita, e é obrigada a obedecer e cumprir as suas
ordens em tudo quanto fôr relativo ao serviço do navio. ~3Z

Art. 498. O capitão tem a faculdade de impôr penas correccio
naes aos individuos da tripolação que perturbarem a ordem do navio,
commetterem faltas de disciplina, ou deixarem de fazer o sel~viço que
lhes competir, e até mesmo de proceder á prisão por motivo de insu
bordinação ou de qualquer outro crime commettido a bordo, ainda
mesmo que o delinqnente seja passageiro; formando os necessarios
processos, os quaes é obrigado a entregar com os presos ás autori
dades competentes no primeiro porto do Imperio onde entrar. ~33

Art. 499. Pertence ao capitão escolher e ajustar a gente ela
equipagem, e despedil-a nos casos em qne a despedida possa ter 10
gar (art. 555), obranuo de concerto com o dono ou armador, caixa
ou consignatario do navio, nos logares onde estes se acharem pre
sente. ':'34 O capitão não pôde ser obrigado a receber na equipagem
individuo algum contra a sua vontade. ':'3<>

Nota 732
Art . 498, 499, 515 § 4, 516 e 555 § 1.
Conco1·dancia.-Cod . Comms. arls. :

1'o1'l. 496; Arg. 904, 90-; TI p. 610; Mex.
684,755; Chil. 899; or. 1074; 111'. 221; Ilal.
Cod. Mal' 107, 196.

--:0 Cod. Prlls. diz que os marinheiro
estao para com o capitão nas me ma re
lações dos domeslicos para com o seu
amos.

Nota 733
Arls. 466, 497, 515 4, 546 e 555 § l.
Concordancia.-Cod . Comm . arl .:

Port. 496; Al'g. 905, 906; He p. 610; Mex.
681; lta!.) CoeI. lIIar., 4.33, 450; AlI., Lei ')7
de Deze.mbro 1872, 72; Chil. 898; Oro 1075:
Fr., LeI 24 de Março 1852, 5, 49 e l'2. '

- Na França o crimes commetticlos con
lr~ a di ciplina do navio e as penas disci
pll~aJ'e eslão regu ladas por leI.
. Nota. - O Alv. de 25 de Janeiro de 1619
{á alllorisava os..capilãe de n,L\'ios de 350
onelada a c.1stIgar o marinheiro e pas

sagell'o .
-:- Aalltorísação di cricionaria que es Ie

a1'ligo co~nmetle aos capilãe merece re
paro e eXige ser regnlado: o I'res. do Trib.
(lo CO~Ill. da CÔl'le e o proprio Minislro
da.Ju lIça, em l865 Lambem. ,IS im pen am.

-Os cOlllmandanles capilàe ou me
Ires Lêm a faculdade de pun ir correc io
nalmenle a Sua equipagem e T\ esla cone

o rigoroso dever de obedecer sob as penas
dos arl . 498 e 555 do Cod. Comm.: Av.
n. 1732 de l890.

Nota 734
Arls. 466, 497 e 498.-Vide Not. 737.
Concordancia.-Cods. Comms.art . :

Purt. 498; Arg. 907; He p. 610; Mex. 68.1;
Hall God. Mar. ,!-99; AlI. 495; Belg., .Lei de
:li oe Agosto 1 19, L4; nou. 313; Chi!. 864,
898 diIT.; 01'. 1076; FI'. 233; Roum. 509.

Nota. - Toda as vezes que qualquel'
embarc.'tção nacional de coberta se destinar
a navegação, de,tel'à o capilão ou me tre
e dirigir à capitania do porto com sua

lripolação, para ahi fazer a declaração d
tralo, ele., do aju le da oldadas de cada
um do individuo duranle a sua futura
Yiagem. -Dec. cito n. 447 de 1846, art.
60, - moe!l(icado como e vê em a rot.678.

- Nenbwn capitão on me tre, depoi de
matriculado qualquer 'individuo da sua tri
polação, poJerà de pedil-o sem concluir a
\'iagem que se propõe; alvo, porém, pa
gando-lhe por inLeiro a oldada, on con
vencionando- e por qualquer outra manei
ra: D c. n. ,147 cit., art. 61.

Nota 735
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

lTesp. 6LO: rg. !l07; Mex. 6 4: lla!., Cod.
Mar.,499; POl'l. 19; AlI. 495; Bel"., Lei
cit., art. 1.1; Holl. 3,13; Cbil. 864, 898; 01'.
1076; Fr. 233; Roum. 509.
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Art. 500. O capitão que seduzir ou desencaminhar marinheiro
matriculado em outra em barcaçâo, serà punido com a multa de lOO~
por cada individuo. que desencaminhar, e obrigado a entregar o ma·
rinheiro seduzido, existindo a bordo do seu navio, e, se a embarcação
por esta falta deixar de fazer-se á vela, será re~ponsavel pelas esta·
dias da demora. 736

Art. 501. O capitão é obrigado a ter a escripturaçãoreguJarde
tndo qnanto diz respeito á administração do navio e á sua navE\ga~

ção, tendo para este fim tres livros distinctos, encadernados e ru
bricados pela autoridade a cargo de quem estiver a matricula dos
navios; pena de responder por perdas e damnos que resultarem dli sua
falta de escripturação regular. ':'37

Nota. - Os c'lpilães ou me tres poderão
contractar livremente os individuas que de
vem compôr suas tripolaçãe , -salvas as li·
mitações do art. 1 § 2 deste Beg. e do
art. 499 do Cad. Comm. As capitanias dos
portos não conhecerão das questões que se
uscitem sobre taes contractos entre aF

partes interessadas, devendo estas recor
rer ao Juizo Commercial: Decr. n. 5585
de 1874, arl. 3. - Vide Not. 731.

Nota 736
Concordancia.-Cod3. Comms. arl .:

Bus. 672: Resp. 635; lIal., Cad. 1\la1'., 277;
AI]" Lei de 27 de Dezembro de 1872, 28;
CII iI. 907, 940.

Nota 737
J..1'ts. 14 e segs. - Vide Not. 35 e 670.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Port. 499; Arg. 927; Resp. 612; 1\1 ex. 686:
Ital. 500; Bus. 612; Ali. 486; Belg., Lei
cit., 15; Hall. 358; CbU. 899; 01'. 1096;
FI'. 224; Roum. 510.

Nota. - Â rubrica dos livros compote,
pois, aos capitães dos portos: Dec. n. 44'1
cit., art. 6° § 3; Avs. ns. 94, 109 e 123 de
1852.

- Onde não houver capitães de portos,
são as autoridades üscaes que dão o des
pacho marítimo: CiLs. Avs. e Con 01.,
art. 94 § 50.

- Não fazendo distincção o Cad. Comm.
ou outra qualquer legislação em vigor
entre viagem de longo curso e as de grande
ou pequena. cabotagem. são sem duvida
ohrigados todos os capilães ou mestres
ainda mesmo os de pequena cabotag m,
quer" de navegação costeira, quer da fl u
vial, mas de grande escala ou derrota, a
ter escripturação regular nos tres livros

exigidos pelo mencionado Cad. DOS arts.
50! a 501; não sendo, porém, elles neces·
sarios nos barcos de pequena caholagem
e de uma 6 escala, dentro da mesma
babia, ou aiuda barra f6ra, cabo a cabo.
porto a porto, ao longo das co tas, sem os
perder de vista, comu se deduz dos arts.
;')02 a 504 do Cad. Comm., porque em
Laes barcos uem ha necessidade àe assenlo
de cargas, nem do lançamento da receitl
e despeza, nem da de cripção da derrota
e evento da viagem. que é de e tylo lan·
çarem-se em cadernos sem formalidade,
de escripturação; e, como a navegaç;io do
Amazonas em que são empregado os
barcos de vapor da companhia, comquanlo
seja de pequena cabutagem é todavia do
grande e'cala, nenhuma duvida resta que
os referidos mestres são ol~rigados ater
os livros e escripturação regular, confor
me determina o Cad. Comm. : AV. n. 19i
de 1855.

- Apezar da disposição terminante do
nosso artigo prescrevendo aos capitãe a
obrigação de tere'm uma escl'iptul'aç;iOre
guiar, o Acc. do Trib. do Comm. da Da·
rlia de 19 de Setembro de 18?>! deoidio que
-não é coslume torem escripluração o
navios de cabolagem e pequena naxeg:J
ção costeira. - e a Rov. n. 333 de ,3 de
do Agosto de 1873 decidia aue não houle
injustiça notaria, nem nullidade maoifes~
em tal decisão: G. Jtw .. vaI. 1, pag.2tiB.

-Tambem a ReI. de Porto-Alegre, ~CG.
de 28 de Agoslo de 1874, decidio a 110:
Di?'., vaI. 5, pa".. 37. .

- Eu não el para que leis, pai, os tr~
hunaes superiores, pela sua irresponsabl'
Iidade, legislam quando e como lhes pa
rece.

- 'os lagares ou di trictos em que Mo
bouver capitães do porto. ou s'u .dele
gados, a Alfandega ou i\lesa de Rendai
rubricará os ivros de bordo, regnlando-s<:
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Art. 502. No primeiro, que se denominará livro da carga, as
sentará diariamente as entradas e sahidas da carga, com declaração
e pecifica das marcas e numeros dos volumes, nomes dos carrega
dores e consignatarios, portQs da carga e descarga, fretes ajustados,
equaesquer outras circumstancias occorrentes que possam servir para
futuros esclarecimentos. No mesmo livro se lançarão tambem os no
mes dos passageiros, com declaração do logar do seu destino, preço
e condições da passagem, e a relação de sua bagagem. ':'38

Art. 503. O segundo livro será da receita e despeza da emba?'
cação, e nelle, debaixo de competentes titulos, se lançará, em fórma
de contas correntes, tudo quanto o capitão receber e despender res
pectivamente á embarcação; abrindo-se assento a cada um dos indi
viduos da tripolação, com declaração de seus vencimentos e de qual·
quer ouns a que se a.chem obrigados, e a carga do que receberem por
conta de suas bldaàas. ':'30

Art. 504. No terceiro livro, que será denominado dia?'io da na
vegação, se assentarão diariamente, emquanto o navio !:le achar em
algum porto, os trabalhos que tiverem logar a bordo, e os concertos
e reparos do navio.

No mesmo livro se assentará tambem toda a derrota da viagem,
notando-se diariamente as observações que os capitães e os pilotos
ão obrigados a fa.zer, todas a occurrencias interes antes á Dave

gação, acontecimentos extraordinarios que possam ter logar a bordo,
e com especialidade os temporaes, e os damnos ou avarias que
onavio ou carga possam soffrer, as deliberações que se tomarem
por accôrdo dos ofticiaes da embarcação e os competentes pro
testos.""·

Art. 505. Todos os processos testemunhavels e protestos for·
mados a bordo tendentes a comprovar sini tros, avarias ou quaesquer
perdas, devem ser ratificados com jmamento do capitão perante a
~utoridade competente do primeiro logar oDtle chegar; a qual deverá
IUterrogar o mesmo capitão, ofticiaes, gente da equipagem (art. 545,

n'este erviço pelo que prescrevem s
Regulamentos n.447 de 184.6 e n. 5585 de
1814: Consolo art. 641.

- E tá em pleno vigor o ar!. 501 do
Cad. Comll1. e doutrina do Av. n. 192
de 18ó5: Expediente do Minislro da Ma
tI.nba de 19 de Setembro de 1888. - Di",...
no OfliGia! de 23 do mesmo mez.

Nota 738
Not. auto
Concordancia-Cods. Comills. art .:

Par~.• 499,501; Ál'g. 927; Hesp. 6l2; Mex:i ltaJ. 000, 501; Ali. /186 ; Holl. 358:
. 901; 01'. 1096; FI'. 224; Rouro. 510.

Nota 739
Arl. 544.
Concol'dallcia-Cod . Comms. al'ts. ;

Port" 499, 502. Anterior.

Nota 740

Arls. 16 § 3, 526 e 539; Regul. n. 737,
arL. 364.

Concol'dancia-Cods. Comms. arts: .
ParI. 4.99, 503 ; AI!. 497. Anterior.
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no 7) e passageiros so01-e a veracidade dos factos e suas Clrcumstan.
cias, tendo llresente o diario da navegação. se houver sido
salvo.7u

Arto 506. Na vespera da partida do porto da carga fará o capio
tão inventariar, em presença do piloto e contra-mestre, as amarras,
ancoras, velames e mastreação, com declaração do estado em que se
acharem. Este inventario será assigonado pelo capitão, piloto e con·
trame tre.

Todas as alterações que 'durante a Viagem solIrer qualquer dos
sobreditos artigos serão annotadas no diario da navegação e com a
mesmas assignatlU'as.7"~

Art. 507. O capitão é obrigado a permanecer a bordo desde o
momento em que começa a viag'em do mar até á chegada do navioa
surgidouro seguro e bom porto: e a tomar os pilotos e pratico neces·
sarios em todos os log'ares em que os regulamentos, o uso e a prndencia
o exigirem; pena de responder llor perdas e damnos que da suafallA
resultarem 0

7'13 •

Art. 5D8o E' prohibido ao capitão abandonar a embarcação por
maior perigo que se o1fereça, fóra do caso de naufragio; e julgando·se
indispensavel o abandono, é obrigado a empregar a maior diligencia
possivel para salvar todos os e1feitos do navio e carga, e com prefe
rencia os papeis e livros da embarcação, dinheiro e mercadorias de
maior valor.

Nota 741
Arts. 526 e 74.3; Reg, n. 737, art . 360,

364. e 366.- Vide Noto 737.
Concordancia-Cods. Comms. arlso:

Porto 503; Arg o 939; Hesp. 612, 814, 892'
Mex. 686, 689; 1tal. 516 e sego e 665; AlI.
4.90; Belg., Lei cit., 32 á 35; Hall. 360;
Chi!. 905, 906, 1104; 01'. lJ08, 1109; FI'.
217; ROUID. 5260

Nota.-O protesto não é meio exclusivo
de provar o injstro, pois que pOde er
ub tltlLido por todo o genero de prova que

convençam a exislencia do mesmo: Acco
do TrLb. do Comm. da Côrte de 10 de Se
tembro e 19 de Outubro de 1808, e Bev. de
17 de Abril de 1869 .-Rev. JWI' o de 1870,
pago 181, e Rev. n. 8333 de 23 de Ag~sto
de 1873; G. hlll' o, vaI. 1, pago :l68; Dt7°.,
vaI. 1, pag. ~69.

-O protesto feito a bordo não deixa de
ler eJIeiLos juridicos pelo facto de haver
ido ratificado perante o consulestrangeiro,

\ i to como cumprindo aos capitãe de na
vios nacionaes l'atincar no e trangeiro os
seus protestos de bordo perante os consu
les do Brazil, o principio da reciprocidade

obriga a adllliltil'-se em juizo.parao clIeUos
legaes, os protesto dos c:tpJlaes de naVio
e tl'angeiros, quando e ses actos tenbam
sido ratificados perante os con nle de ua;
re peclivas nações, 3rl.l, 2.' alinea do Decr.
n. 855 de 1851: Acc. no 4.8 do 5np oTrib.
Fed. de 23 de Ago:to de 1893-Di/lll'io DIT·
de 4 de Olllubl'O do mesmo anno.

Nota 742

Concordancia-Codso Comm . am.:
Porto 501, 505; Argo 921, j Hesp. 612; Mex.
6 6' Ilal. 500; RuS. 6il; All. 486 e fil.i;Belgo, Lei Cito. 1-, 16 i Hall. 317; Chi.
899; 01'.1093;111'. 225; Roum.510.

Nota 743

Concol'danciao-Cods. Commso arls,:
Porto 508; Arg. 928; He p. 612; Me~o~:
Ital. 50i, 505; AlI., Lei cit. de 1~12, 5~,
Belg., Lei cit., 18 ; Boll. 361 ; Chi], 90aj
Or. 1097; ["I'. 227, 228.
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Se, apezar de toda a diligencia, os objectos tirados do navio, ou
os que nelle ficarem, se perderem ou fôrem roubados sem culpa sua, o
capitão não será responsaveI.744

Art. 509. Nenhuma desculpa poderá desonerar o capitão que aI·
terar a derrota que era obrigado a seguir, ou que praticar algum acto
extraordinario de que possa provir damno ao navio ou á carga, sem
ter precedido deliberação tomada em juntar composta ue todos os offi
ciaes da embarcação, e na presença dos interessados do navio ou na
carga, se algum se achar a bordo. 7

"',,"

Em taes deliberações, e em todas as mais que fôr obrigado a
tomar com accôrdo dos officia~s do navio, o capitão tem voto de quali- ,
dade j e até mesmo poderá obrar contra o vencido, debaixo de sua res
ponsabilidade pessoal, sempre que o julgar conveniente.~4.6

Art. 510. E' prohibido ao capitão entrar em porto estranho ao
do seu destino; e, se alli fôr levado por força maior (art. 740), é
obrigado a sahir no primeiro tempo opporttlllO que se oft'erecer: pena
de responder pelas perdas e damnos que da demora resultarem ao
navio ou á carga (art. 748).7"'''-

. Art. 511. O capitão que entrar em porto estrangeirB é obrigado
a apresentar·se ao consul do Imperio nas primeiras vinte e quatro
horas uteis, e a depoilitar nas suas mãos a guia ou manifesto da alfan
dega, indo de algum porto do Brazil, e a matricula j e a declarar e
fazer annotar nesta pelo mesmo consul no acto da apresentação toda
e qualquer alteração que tenha occorrido sobre o mar na tripolação
do navio; e antes ela sahida as que occorrerem durante a sua estada
no mesmo porto .......8

Nota 744
Concol'dancia-Cods. Comms. 3I'tS.:

ParI. 508; Ârg. 929 . Hesp. 612' ~ex. 686 .
Ali Le' 't '().' .. ' . CL .,'
00

,·, ICI.,o., lJelg., LelcJt., 31, ll.
~,907; FI'. 211; Hall. 362; 01'. 1098.

Nota 745

36
Arts . 680, 764. in fine . Reg. n. '73'7 arts.
o 2, 362 e 364. '
Concordancia-Cods. Com ms. arts.:

Po~t..508; 1\.rg. 933; Resp. 612,813; Belg.
Lei Clt., 31 e seg.; Boll. 367; Chi!. 898,905 ;
~fi ~18~2; FI'. 4.10' Hal., Cod. Mar. 111;.. ~.

Nota 746
Art. 770; Reg. n 737 arts "60e 364. ', .. "
Concordancia-Antel'iol'.

§ 2,36'2

Nota 747
Decr. n. .264,7 de 1860, art . 323 a 330.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 4.96' Âl'g. 934.; Resp. 612; 618,; Mex.
686, 692' !tal. 496; Belg., Lei cit., 34,; Holl.
367; CbJl. 907 ; Or. 1103; FI'. 221; AlI. 496.

Nota.-Os mestres que levarem o navio
a di[erente porto daquelle para onde to
maram a carga já tinham as pena dos Alv .
de L6 de Fevereiro de 1740, :"25 de Janeiro
de 1755 e do de 2 de Junbo de 1766.

Nota 748
Arts. 466 4, e 4.67 5; Reg. n. 737,

·art. 365.-Vide Not.73l.
Concol'dancia.-Cods. Comm .arts.:

Porto 506 ; Arg. 941 ; He p. 612; Mex. 686:
Ital. 516; Belg., Lei cit., 3i; Boll. 380;
Chi!. 906 f' Or. 1110 ; FI'. 22!l, 24.2 ; Russ. 634.
e seg.; A I. 4.82.
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Quando a entrada fôr em porto do Imperio, o deposito do mani·
festo terá logar na alfandega respectiva, havendo·a, e o da matricula
na repartição onde esta se costuma fazer, com as sobreditas declara·
ções ....49

Art. 512. Na volta da embarcação ao porto de onde sahio, ou
naquelle onde largar o seu commando, é o capitão obrigado a apresen·
tar a matricula original na repartição encarregada da matricula dos
navios, dentro de vinte e quatro horas uteis, depois que der funda, e
a fazer as mesmas declarações ordenadas no artigo precedente."'''·

Passados oito dias depois do referido tempo, prescreve qualquer
acção de procedimento que possa ter logar contra o capitão por falta
por ene commettidas na matricula durante a viagem .......

O capitão que não apresentar todos os individuos matriculado"J
ou não fizer constar devidamente a razão da falta, será multado pela
autoridade encarregada da matricula dos navios, em 100~ por cada
pessoa que apresentar de menos, com recurso para o Tribunal do Com·
mercio competente."'''z

Noia.-Os capilães ou mestres,nosporlo
e trangeiros, quer na chegada, quer na sa
bida, são obrigados ás disposições dos al'L~.

uo e seguintes do Decr. n. 4968 de 1872 ;
CansaI. art. 368.

-Declara não ser neces ano novo rol de
qllipagem aO navio mercante nacional que

Lil'el' Ido legalmente matricllladoem porto
estrangeiro, na conformidade do art. 46;
do Cad. Comm., e deverem as capitanias
dos portos limitar·se a notar as alterações,
1e que falia o art. 511 do me mo Cad.: Av.
n. ilI8 do 186!.-Vide Not. 731.

Nota 749
Reg. 737, art. 365.-Vide Nots. 112 e 731.
Concordancia.-Cod . Comm . arts.:

Port. 506 ; Arg. 942; lIe f' 612; Mex, 686 ;
!tal. 5J 7; Belg., Lei ci., 32; Holl. 379;
Chil. 905; ar. 1111; FI'. 243, 244.

Nóta.-Ácerca das ohrigações imposta
aos capitães ou mestres de navios com re
lação ao manifesio: Consolo art. 368 e s g.

Nota 750
Art. 743. Reg. n. 'i37, art. 365; AV.n.l09

de 18f>2.-Vide Nots. 670, 731 e 737.
(;oncordancia.-Cod . Comms. arls.:

Arg. 943; 01'. 1112; Ital. , Cud. Mar., 115
á 119; Belg., Lei Clt., 32; Chi!. 906.

Nota. -Á di posição do art. 512 não é
applicavel a existencia a bordo de indivi·
duos não' matriculados. Nem }:>odem ser

considerados da equi pagem do navio indi·
viduos aos quaes o commandanle concedeu
passagem com retribuição de serviços a
bordo: so taes passageiros deixam ~e eum·
prir a promessa de serviços, o capitãO nãO
póde recorrer aos meios de que di põe con·
tra aequipagem: Av. n.14 de 1888.

-Vid. arts. 66 e sego do Decr. n.llí
ele 1816.

Nota 751.
Art. 4.11.
Conco1·dancia.-Antenor.

Nota 752
Reg. n.738, arl. 18 2. --:I'ido .vot. 131.
Concordancia.-A nterior. .
Nota.-Decr. n. 916 de 24 de Feverell1l

de 1852.-Ma-rca o '/nodo po?, 91~e deve s~
interposto pl'ocessado e deCldtdO oreCUTiiJ
de qlM trala o art. 512 do Cad. C011l'11l·

-Este Decreto se deve con iderar delll-
gado. .

-Compete a Junta CommerClal : .
Tomar conhecimento dos recursOs Que~,

capitães de navios interpuzerem das m.
las que lhe fOrem impostas nos casos deClj'
rados no art. 512 do Cod. Comm., egora·
mente, das sus{lensões e multas impostas
pelas inspectonas commerciaes. Deer. n.
596 de 1890, art. 12 § 18. . .

-O processo respecliYo e recursos Decr.
n. 59ü CIt., arts. 35 e 41.
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Art. 513. Não se achando presentes os proprietados, seus mano
datarios ou consignatarios, incumbe ao capitão ajustar fretamentos,
segundo as instrucções que tiver recebido (art. 569) ."'G3

Art. 5]4. O capitão, nos portos onde residirem os donos,
seus mandatarios ou consignatarios, não pôde, sem autorisação espe·
cial destes, fazer despeza alguma extraordinaria com a embar
cação."""

Art. 515. E' permittido ao capitão, em falta de fuudos, durante a
viagem, não se achalldo presente algum dos proprietarios da embarca
ção, seus mandatarios ou consignatarios, e na falta delles algum inte
ressado na carga, ou mesmo se, achando-se presentes, não providen
ciarem, contrahir dividas, tomar dinheiro a risco sobre o casco e per
tenças do navio e remanescente dos fretes, depois de pagas as solda
(las, e até mesmo, na falta absoluta de outro recurso, vender merca
dorias da carga, para reparo ou provisão da embarcação, declarando
nos titulos das obrigações que assignar a causa de que estas procedem
(art. 517).7""

As mercadorias da carga que em taes casos se venderem serão
pagas aos carregadores pelo preço que outras de igual qualidade obti
verem no porto da descarga, ou pelo que por arbitradores se estimar,
uo caso da venda ter comprehendido todas as das mesmas qualidades
(art. 62]). '0'50

Art. 516. Para poder ter logar alguma das providencias autori·
sadas no artigo precedente, é indispensavel:

L Que o capitão prove falta absoluta de fundos em seu poder,
pertencentes á embarcação ;750 n

Nota 753
Concol'dancia.-Cods. Comms. arts.:

p?! l. 509; Rus. 623; Arg. 944 j Hesp. 610,
6aa; Mex. 730; Ita!. 506 e 507; AIl. 496;
lIoll.371 j ChiI. 898 e 978 j 01'. 1113; FI'. 232.

Nota. -O consignatario é pessoa legi ti ma
para propór, sem procuração especial do
caedr~egador, a.cçã~ contra o armador para
p Ir lIldemnlzaçao por avarias: Rev. n.
9714 de 11 de Maio de 1881. -Di?'., vol. 5,
pag.575.-Not. 1471.

Nota 754
Vide Dir.. vol. 47 paf1s 208' vol "8pago 266. '" . , .., ,

pConcordancia.-Cods. Comms. aI'ts.:
~[ort. 509; Uus. 623; Arg. 945; Hesp. 610 j
.ex. 730; ltal. 506; AlI. 496; Belg., Lei

~1:"'23;2.j )IoI!. 371; Chi!. 898; Dr. 1114 j

Nota 755
Concol'daIlcia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 509 e 511; Arg. 947 j Resp. 611; ~lex.
6 5; ltal. 507 e 509' All. 497: Belg., Lei
cit., 22, Holl. 372 j Chil. 898; 01'.1116; FI'.
23-1; Roum. 519.

Nota 756
Consol., al't. 307.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 511 e 512; Arg. 947 j Hesp. 685; Ilal.
575; AlI. 497 e 504; Belg., Lei cit., 24.;
Holl. 373; Chi!. 898 j Dr. 1116; Fr. 23i;
Houro. 519.

Nota 756 é;l

Concoruancia.-AnterioJ',
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II. Que não se ache presente o proprietario da embarcação, ou
mandatario seu ou consignatariós, e na sua falta algum dos interessa.
dos na carga; ou que, estando presentes, se dirigia a elles e não pro·
videnciaram ;~"G b

III. Que a deliberação seja tomada de accô do com os officiaes
da embarcação, lavrando-se no diario da navegação termo da necessi·
dade da medida tomada (art. 504) ..,-GG c

A justificação destes requisitos será feita perante o juiz de direito
do commercio do porto onde se tomar o dinheiro a risco ou se vende.
rem as mercadorias, e por elle julgada procedente, e nos portos estran,
geiros perante os consules do Imperio. ~G~

Art. 517. O capitão que nos titulos ou inst.rumentos das obri·
gações procedent.es de despezas por elle feitas para fabrico, habilitação
ou abastecimento da embarcação, deixar de decla.rar a causa de que
procedem, ficará pessoalmente obrigado para com as pessoas com quem
contractar; sem prejuizo da acção que estas possam ter contra os
donos do navio, provanüo que as quantias devidas foram eífectivamente
applicadas a beneficio deste (art. 494).""<>8

Art. 518. O capitão que tomar dinheiro sobre o casco do navioe
suas pertenças, empenhar ou vender mercadorias fóra dos casos em que
por este codigo lhe é permittido, e o que fôr convencido de fraude em
suas contas, além das indemnizações de perdas e damnos, ficará sujeito
á acção criminal qne no caso couber..,-Gil)

Art. 519. O capitão é considerado verdadeiro depositaria da
carga e de qnaesquer effeitos que receber a bordo, e como tal está

Nota 756 b
Conl'ordancia.-An terior.

Nota 756 C

Concordancia. - Cad. Comm. art.:
Port.508. Anterior.

Nota 757
Concordancia.-Cod. Comm. art.:

Porto 511. An terior.
Nola.-Se durallte a viagem bouver ne·

cessidade de concerto da embarcação, ou de
compra de victualbas, e se as circum tan·
eias ou distancia do domicilio dos daDOS
elo navio ou sobrecarga impedirem ao ca
pilão de autol'isar-se com as suas ordens,
os consules,tendo presente o acto assignado
pela maioria da equipagem, o podem
mandar fazer: Decr. n. 4968 de 187~, art.
126.

- Tambem poderão os consules, na au·
sencia do clono do navio ou de sohrecarga,
nos termos do a.rtigo antecedente, autori531
a descarga ue um navio na fó~ma das I~,
commerciaes, comtanto que seJaell~lndl'
pensavel para os concertos que se tiverem
de fazer

l
ou por Causa de avaria na carga:

Decr. Clt., arl. 127.

Nota 758
Arts. 494, 515, 5~0 e 651.
ConcoI'dancia.-Cods. Comms. arls.;

Port. 492; Arg. 950; Resp. 620; Mex. 691
e 695 i Hal. 509; Chi!. 86ó; 01'. Ul8; Fr.
216 e 236.

Nota 759
Concol'dancia.-Gods. Comms.arls.:

POI't. 496; Arg. 954; Resp. 621 i. Mex. 691j
Hal. 512; Belg., Lei cit., 21; chll. 907j Oro
1122; h'r. 236.
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.: .~

.... .f, ..

obrigado á sua guarda, bom acondicionamento e conservação, e á sua
prompta entrega á vista dos c0111lecimentos (arts. 586 e 587) . ...C.

A responsabilidade do capitão a respeito da carga principia a
correr desde o momento em que a recebe, e continúa até ao acto da sua
entrega no logar em que se houver convencionado ou que estiver em
uso no porto da descarga."'Cf.

Art. 520. O capitão tem direito para ser indemnizado pelos
damnos de todas as despezas ner.es arias que fizer em utilidade da
embarcação com fundos proprios ou alheios, com tanto que não tenha
excedido ás sua instrucções, nem ás faculdades que por sua natureza
,ão inherentes á sua qualidade de capitão ....C2

Al't 521. E' probibido ao capit,ão pôr carga alguma. no convez
da embarcação sem ordem ou consentimento por escripto dos carrega
(lores; pena de responder pessoalmente por todo o prejuizo que dahi
possa resultar ....c3

Art. 522. Estando a embarcação fretada por inteiro, se o capitão
receber carga de terceiro, o afretador tem direito de fazeI-a desem·
barcar:~G~

Art. 523. O capitão ou qualquer outro individuo da tripolação
que carregal' na embarcação, ainda mesmo a pretexto de ser na sua
camara ou nos seus agasalhados, mercadorias de sua conta particular,

Nota 760

Mex. 693; !tal. 498; 111.478; Belg .. Lei cit.,
13; Hall. 345, 346; Chil. 911; ar. 1087;
Fr. 222; Roum. 508.

Nota 763

Arls, 6'7'i § 8, e 790.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 497 i Arg. 911 j Hesp. 612 ··1I1ex. 686;
Ilal. 498; !lelg., Lei cit., 20j fioU. 34.8;
Chil. 907' 01'. 1080; Fr. 229.

72~~tS. 494, 587 e 628: tit. 1, art. 25.-Not. Nota 762

Concordancia.-Coils. Comms. al'ls.:. - V' '.
Porto 4U7' Rn 620' AJ'g 918' Hesp 619' AJ ts. 49.l e ::115.- lde Dt? vol. 47, pago
U~X .. 693; lLaI: 498; AlI.' 504,' 617; Belg.; 208~ vo1: 4? pag}66. .
Lei Clt., 13· Hall. 345 375 Ch'l 908911' Concoxdancla.-Cods.Comms.arls..
01'.1087; FI'. 2~2j Roúm. 508. J • , I Po1't'r.51~j Ar~. 952) He p. 60~; M?X.•674;

Nota.-o commandanles dos navios não' Ali. '->67 Chil. 86o, 895 896, aI. 1020.
re pondem pelo con teúd o dos volu mes que
lrouxerem. Paragrapho unico. Exceptu
am-se: 1°-os ca COS ClljO liquido fór ub·
stltwdo por ontro dilIerente do manife
lado, por agua commum ou al"ada ou
por qualquer outro objeclo em valor' 2.°
os \'Olumes que apre eularem indicias ou
arrombllmelllos ou aberlura' 3°-os voltl
mes de 'peso ou dillJensões menores do que
os lllalllfeslndos ou 'on lantes do conhe
clmenlo Ua carga: LO}b80l. art, 397.

Nota 764

Nota 761

p ~on(~ol'dancia._cods. Comms. arls.:
Oll, ~g, i Rus. 743; Arg. 918; Hesp. 619;

Concordancia.-Cod . Comm . a1'ts.:
Porto 552; A1'I(. 962; H sp. 6i2' ~lex. 747;
!tal. 5613; Belg., Lei iI., 72; Hall. 468;
Cllil. 907, 992; ar. 1130; Fr. i!f)7,287;
Roum.573.
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sem consentimento por escripto do dono do navio ou dos afretadoreB
póde ser obrigado a pagar frete dobrado."o," '

Art. 524. O capitão que navega em parceria a lucro commum
sobre a carga não póde fazer commercio algum por sua conta parti·
cular, a não haver convenção em contrario; pena de correrem por
conta delle todos os riscos e perdas, e de pertencerem aos demais par·
ceiros os lucros que houver ..,.00

Art. 525. E' prohibido ao capitão fazer com os carregadores
ajustes publicas ou secretos que revertam em beneficio seu particular,
debaixo de qualquer titulo ou pretexto que seja: pena de correr por
conta delle e dos carregadores todo o risco que acoutecer, e de per·
tencer ao ~ono do navio todo o lucro que houver."o"

Al't. 526. E' obrigação do capitão resistir, por todos os meios
que lhe dictar a sua prudencia, a toda e qualquer viol cia que possa
intentar-se contra a embarcação, suas pertenças ergas; e, se for
obrigado a fazer entrega de tudo ou de parte, deverá munir-se com
os competentes protestos e justificações no mesmo porto, ou no pri·
meiro onde chegar (arts. 504 e 505)."'08

Art. 527. O capitão não pôde reter a bordo os efeitos da carga
a titulo de segurança do frete; mas tem direito de exigir dos dono ou
consignatarios, no acto da entrega da carga, que depositem ou afiancem
a importancia do frete, avarias grossas e despezas a seu cargo: e na
falta de prompto pag'amento, deposito ou fiança, poderá requerer
embargo pelos fretes, avarias e despezas sobre as mercadorias da
carga, emquanto estas se acharem em poder dos donos ou consignata
rios, ou estejam fóra das estações publicas ou dentro dellas; e mesmo
para requerer a sua venda immediata, se fôrem de faci! deterioração,
ou ele guarda arriscada ou dispendiosa.

A acção de embargo prescreve passados trinta dias a contar da
data do ultimo dia da descarga."09

Nota 765 Nota 768
Coucordancia.-Cods. Comms. arts.: Reg. n. 737, al't. 36.

POl't. 5~0; nus. 757; Al'g.915; Ital. 517; Concordancia.-Cods.Comms.arls.:
AlI. 514; Ho1l. 464.,465; Chi!. 907,954;. POI'L. 508; Al'g. 937; Hesp. 622t623;Me~.
FI'. 251; 01'.. 1084. 696, 697; Belg., Lei eit., 21; HOII. 341,36.íj

Chi!. 905; ar. 1126.
Nota 766

Concordancia.-Cods. Comms. alts.:
Arg. 916; Hesp. 613; l\lex. 687; Ilal. 515;
All. 514; Belg., Lei eH;., 29, 30; Hull. 353;
Chi!. 907; Dr. 1085; FI'. 233, 239,240;
lloum. 525.

Nota 767
Concordancia.-Cods. Comms. al'ts.:

Arg. 917; Chi!. 907; ar. 1086.

Nota 769
Ál'ts. 4<U e 619; Reg. n. 737, al'ls. 318,3ll,
1, 358 e 520; Av. n. 558 de 1863; CansR/.

art. 210. Not. 206 do Reg. n. "i37de 1850.
Concordancia.-Cods. Comrns. arls.:

Porto 561; Arg. 958' Hesp. 665; Me~. ,j~
ltal. 580; All. 616, 624; Belg., LeI CII.,p'i9;
Holl. 364., 487; Chi!. 1034; Dr. 1128; r.
305, 306; Roum. 590, 683.
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.Â.rt. 528. Quando por ausencia do consignatario, ou por se não
apresentar o portador do conhecimento á ordem, o capitão ignorar a
quem deva competentemente fazer a entrega, solicitará do juiz de
direito do commercio, e, onde ;não o houver, da autoridade local a
quem competir, que nomêe depositario para receber os generos, a
pagar os frete. devidos por conta de quem pertencer .......0

Art. 529. O capitão é responsavel por todas as perdas e damnos
que por culpa sua, omis ão ou imperícia, sobrevierem ao navio ou á
carga; sem prejuizo das acções criminaes que a sua malversação ou
d6lo po sa dar logar (art. 608) ........

O capitão é tambem civilmente responsavel pelos furtos ou quaes
quer damnos praticados a bordo pelos individuos da tripolação nos
objectos da carga, emquanto e ta se achar debaixo de sua responsabi·
lidade. ....z

Art. 530. Serão pagas pelo capitão todas as multas que fôrem
l!Dpostas á embarcação por falta de exacta observancia das leis e
regulamentos das alfandegas e policia dos portos, igualmente os

Nota.-Ode pacho que indiferein-limine
depo ilo de mercadoria no ca o de te art.
Dilo é caso de appelJação. Acc. do Sup.
Tri~. Fed., n. 31 de 2iJ de Ago to de U193.
-Dlr., vol. 62, pago 36.

-O depo ito judicial dos eITeitos da
carga póde er requerido depois que o
capit:ào houver exigido do dous ou com
pl'oprielario o deposito ou fiança da imo
pOl'lancia da avaria e despl'ezar a seu cargo
a exigencia do capitão e recusa do donos
econsignalal'ios se [ossem cel'la , mediante
protesto daquelle, como tudo decorre dos
arls. 527, 619, 784. e 785 do Cod. do Comm.:
esse prote to exigido por clau ala ex
pressa do cil. art. 619 é uma [ormalidade
sub laneial: Acc. do up. Trib. Fed. n.
48 de 23 de Setembro de 1893.-Dú·., "01.
Bt, pago 36L
9uestão.-A disposição final deste

arltgo verifica·se mesmo q1lando o '/nodo
do pagamento de {7'ete convencionado
COns!CL de mna letra de cambio a que li
ca~ta de (retamento se 7'e{el'e ?-O Acc. do
Tnb. do Comm. da Côrte de 29 de 'ovem
bro de 1858 decidia pela allirmativa: eh'ron.
do Fôro, n. 2, pago 3.

NOUL.- E' um deposito nece sario; Reg.
O. 737, ar\. 21 4.

Nota 771
Art. 540. .
ConcoJ.'dancia.-Cods.Comm .art .:

Porl. 'J91, fl08; Arg. 909, 910; Be p. 612,
618; lex. 656,692; ltal. 490; AlI. 478 e
seg.; Belg., Lei cit., 12, 21; Ro11.3J5;
Chil. 908; 01'. 10í7; FI'. 221,222; Roum.
fl06. .

Nota.-Já o Alv. de 18 de Jun.bo de 1787
consagrava iclentica di po ição.

- O commanclantes de vapores da com·
panbia brazileira são obri"ado a contar P
verificar a som mas que recebem para
transportar a seus de tinos; não a sim
quanto á notas ub titoidas, e já inutili·
sadas, que tl'azem para o Tbesouro: Av. 50l
de 1866.

- Sobre a conferencia das ommas per
tencen tes ao E tado. tran portada pelo
paquete da companhia brazileira e a res
ponsabilidade do re pecti"o comman
dantes: AV.o.l4.3de167.-Vid.Not.726.

Nota 770 Nota 772
Arts, 583 a fl86. Art. 540.
Concolldancia._cod . Comms. arts.: Concordallcia.-Cod. Comms. arI5.:

MPort. 559; A1'g. 960; Hesp. 625, 668' -Porl. 497; Rus. 6,0; Arg. 909; Resp. 618;
L:iXé'f4~; lIal. 579; AlI. 602, 6Ofl; Belg., M X. 692; Hal. 498; AlI. 478 e seg.; Belg"
fI' 3~-'.~; Holl. 489; Cbil. 906; 01'. lli8; Lei cit., 12, 21; Holl. 345: Chil. 909; Dr.

, ~, oum. fltl9. 1078; FI'. 229; Roum. 506.
19 CODIao COMMERCIAL
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preJUlzos que resultarem de discordia entre os individuas da mesma
tripolação no serviço desta, se não provar que empregou todos os meios
convenientes para os evitar. .,.73

Art. 531. O capitão que, fóra do caso de innavegabilidade legal·
mente provada, vender o navio sem autorisação especial dos dono,
ficará responsavel por perdas e damnos, além da nullidade da venda e
do procedimento criminal que possa ter logar . .,..,.4

Art. 532. O cáPitão que, sendo contractado para uma viagem
certa, deixar' de a concluir sem causa justificada, responderá ao pro
prietarios, afretadores e carregadores, pelas perdas e damnos que
dessa falta resultarem. .,..,...

Em reciprocidade, o capitão que, sem ju ta caUEla, fôr despedido,
antes de finda a viagem, será pago da sua soldada por inteiro, po to
á custa do proprietario ou afretador no logar onde começou a viagem,
e indemnizado de qua.esquer vantagens que possa ter perdido pela
despedida.

Póde, porém, ser despedido antes da viagem .começada, sem di·
reito á indemnização, não havendo ajuste em contrario. 7.,.0

Art. 533. Sendo a embarcação fretada para porto determinadol

só póde o capitão negar-se a fazer a viagem sobrevindo peste, guerra,
bloqueio ou' impedimento legitimo da embarcação sem limitação de
tempo. 7.,..,.

Ilal. 514; AlI. 521; B Ig., Lei cit., 2S; UolI,
35,1.; Cl1i!. 905, 907, 824. dil!.; Dr. 10 ,
1124; I1r. 23 ; RoulJ1. 5:14.

- O 10 inillige a inhalJilitaçâo.
Nota.-A mudança do call1l;1o ou com·

mandante de qualquer eml'arCàção ó póde
l'Calizar·se, exhibiudo o con igualario qUI
tem de a fazer, o. poderes que llle loram
confel'ido pelo proprietario, no ta ode
ter este feito aj usle com o capitilo pard
deixar o navio naquelle porlo, concor
dando na mudança do mesmo capitão 00
consignatario, ou apreseutando e"to J!O.de·
1'0 os e justificados moti\'o Ilam hrar
áquelle o commando do navio: Decr. n.1968
de 1872, art. 139.

Nota 773

Nota 776
Nota 774 I Concol.'dancia.-Cod. ComlllS. art·,;

. d C ,t . Porl. 4.93, 517; Arg. 992; Hc p.OOl,6O.i:
C0!1cord,an<:,la.-Co s;., ~m~lls; al s.: nlex. 678 e 712·llal. 49,1., 619, 542; All.óló;

P<lrt. ;>13; A!g. 9;:;5; Hesp. 5/9, ~Iex. 613, BeJg Lei cil 8 62' Holl 328 43S' CIIlL
llal. 51,? ;.Â II.. 4.4.f~ 5?4 ; ~elg., L.e! ?~t., 27 ~ 864. '/no, 959'; Or. 1).67 j . Fr. '21S,' 270;
Holl. 3/6 l Cl1l!., D~3 , Dr. 1123, I l. 237, l~oum fl04 539
Boum. 523. . .• .

Art. 718.
Concol·dancia.-Cod .Comms. art .:

Porto 4.96 ; Arg. 957 ; Jlesp. 618; l\Iex: 6~Z j
ltat. 4.96; AlI. 478 e sego . Belg., Lei cll.,
12,21; Koll. 34.5; Chi!. 910; Dr. Il25; }<'r.
2tl, 222; Roum. 506.

Nota.-De\'e recabir no capitão da em
barcação a muWi por cada hora de demora
que a embarcação deixar de tomar no
prazo que lhe foi prescripto, no ancoradou
ro designado: Av. n. 151 de ]868.

- O con,ignatari.o do navio são in
competente para reconer da multa im
po ta pela autoridade, anitaria:lo callilâO
deste, pOI' não ter apresentado cal' a de
saude: Av. n. 66 de 1887

Nota 775 Nota 777
Concordancia.-Cods. Comms. arts.: Concordancia.-Cods. Comms.arls,;

Porto fl08; Arg. 956; Hesp. 614; Mex. 688; Port. 547; Arg. 963 j Resp. 690 ; Mex, 7/i5'
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Ad. 534. Acontecendo fallecer algnm passageiro ou individuo da
tripolação durante a viagem, o capitão procederá a inventario de todos
cs bens que o faUecido deixar, com a assistencia dos officiaes da embar·
-cação e de duas testemunhas, que serão, com preferencia, passageiros,
pondo tudo em boa arrecadação; e, logo que chegar ao POltO da
sallida, fará entrega tlo inventaTio e bens ás autoridades compe·
tentes. "''''~

Art. 535. Finda a viagem, o capitão é obrigado a dar, sem de
UlOra, conta da SUet. g'estão ao dono ou caixa do navio, cóm entrega do
dinheiro que em si tiver, livros e todos os mais papeis ....."'.. E o dono ou
caixa é obrigado a ajustar as contas do capitão logo que as receber,
-e a pagar a somma que 111e fôr devida."SG Havendo contestação
sobre a conta, o capitão tem direito para ser pago immediatamente
das soldadas vencidas, prestando fiança de as xepôr, a haver
logar."'sJ.

Art. 53!). Sendo o capitão o unico proprietario da embar
cação, será simultaneamente responsavel aos afretadores e carrega
dores por todas as obrigações impostas aos capitães e aos arma·
dores."'sz

Art. 537. 'l'oda a obrigação pela qual o capitão, sendo comparte
do navio, fôr respollsavel á parceria, tem privilegio sobre o quinhão e
lucros que o mesmo tiver no navio e fretes."S3

Jla!. 551 e eg.; Ali. G30; BeIO'., Lei it.,
90; lIolJ. 356, 4\:19, Ch i l. 894, 1037; 01'.1129;
FI'. :129 e seg.; Roum. 5Gl.

Nota 778

ConcOl'dancia.-Cods. Comms. art .:
Porlo 503; ArI!. 964 i liesp. 61 Q: 111 ex. 6813 ;
AlI. 6iO; Bel"., Lei iL., 125; 'Holl. 429,
430; Cbn. !J05, 906; 01'. 1130.

Nota 779

ConcOl·dallcia.-Cods. Comms. arls.:
l'orlo 50S; nu .611; Arg. 965; Be p. 612;
Mex, 086; All. 503; Holl. 387 . Chi!. 896·
:906; Or.llH. "

Nota 780

p COncol'dancia._Cod . Comms. art .:
O!'l.51<1; j{llS. OH; Al'g. 965; Holl. 312;

CIIII. 896,906; 01'.1011,

Nota 78i

Concol'dan(~ia.-Cods.Comms. arl .:
Porl.. 51<1; Arg. 965; Holl. 3B9; Chi!. 9G;
Dr. 1142. •

NoLa 782

Art. 4.9·1, ult. p.
Concordancia.-Cod . Comllls. arts.:

Porto 4.9~, 4.96; Arg. 967; Belg., Lei cit., 7,
lz; Holl. 393; Dr. 114.3.

Nota 783

AI't. 877 § 9' R g. n. 737, art. 621.
COllcOl'dancia.-Cods. Comms. arts.:
Al'g. 968; Holl. 392; Or.l1H.
l\otCL.-Sào credores da. fallencia com

privilegio sobre delel'minado immOl-els e
moveis, alvo llypolheca anleriormp-nle in
cripta o que pos aro invocar em sell

favor o ar!'. 537: Decr. n, 917 de 1890, al'l.
70 n. 2 i).
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TITULO IV
Do piloto c contra-mesl.l'c

.A.rt. 538. .A. habilitação e deveres dos pilotos e contra·mestres
são prescriptos nos regulamentos de marinha.7 8'&

Art. 539. O piloto, quando julgar necessario mndar de rumo,
communicará ao capitão as razões que assim o exigem: e, se e tese
oppuzer, desprezando as suas observações, que em tal caso deverá re·
novar-lhe na pre:;;ença dos mais officiaes do' navio, lançará o sen pro·
testo no Dia1'io da navegação (art. 504), o qual deverá ser por todos

Nota 784
Concortlancia.-Cods. Comms. arls.:

Arg. 970; Hesp. 626j Mex. 700; Chi/. 910j
01'.1150.

Nota.-Fica o governo autorisado:
- Para regular as habilitaç.ões dos pilo

to dos navios de guerra, assim como das
embarcaliões mercantes: Lei n. 753 de 1851,
art. 11 3.

- 1.0 Serão obrigados a levar piloto a
bordo unicamente os navios nacionae,
que se destinarem a viagem de longo cur o;

- '2.0 A capitallias dos porto considc
rarãu aptos para semelhantes viagen , e
como laes admis iveis á matricula: os 10'
pilotos legalmente habilitados pela exti ucla
academia, actual Escola de Maflnha, e aula
de pilotagem estabelecidas em virtude do
c1i po to no art. 14.2 do Reg. n. ~163 de
1~8; os sota-piloto, sem limites nas
mesma condiçõe, os individuos que, por
1I0cumenlos autl1enticos, demonstrarem ter
dirigido navios, como capitães ou piloto,
para os portos da Europa e Asia, antes da
promulgação do Cod. do Comm.

- 3." (?jnalmenle, poderão malricular-se,
como pilolus das embarcações que seguirem
para portos do Rio da PraIa, alem do'
enumerados no precedente paragrapl1o, os
individuoscuja pericia e longa pratiC<.'l. dessa
navegação seja garantida por atteSlados dos
direc10re de com pan hias de seguros ma
ritimos, o proprjetarios consignatarios de
navios mercantes.-Av. n. 472 de lR62.

- As barcas de vapor nacionaes que na
vegarem no interior das provincias. entre
os seus portos, ou en tre estes e os de ou tros,
deverão ter a seu bordo um machini ta
~pprovado pela fórma determinada pelo

Tit. lOdo Iteg. n. 13~4 de 1851: Arl. I' das
Instr. que acompanbaram o Decr. n. 15.iIl
de 1855.

- Os pilotos podem ser e trangeiros:
Lei n. 2318 de 1873, art. II 15 n. 9~ Decr.
n. 5585 de I 87-1., art. I § 2.

- Para prevenção e repressão do con
trabando e descaminho das rendas pulJli·
ca os pilotos são considerado C0ll10 em·
pregados das alfandegas e como laes. n·
jeitos as obrigações e pena que a lei 1IJ1
põe: Consolo art. 337 ~ Ihlt.

- olm:! a matricula dos navios e de
Iripolação, pilota~em e visloria c oh 'r·
vará o que fôr aeterminado no regub·
mentos que o poder executivo expedir.
Dec. n. 123 de 189~, art- 7.

- Terão carta de piloto de navios do
commercio os iudl\'iduos que por examr
pre tado na Escola 'a ai, e mo Irarem
habilitados com ·os conhecimento se·
guinte :

10 Calculo numerico por 10garilbmOi,
geometria elemental', trigonometria recU
linea e e pherica, noções fundamenl.1es de
a t['onomia pllysica;

20 Pratica do uso da bussola, do cbro
nometro, e do sex tante, e perfeito conhe·
cimento dos proces os empregados na de
terll}i'1ação da lati tude e lon&itllde IIQ
mar, sendo as longitudes dedUZidas taulo
das indicações do lempo dado pelo chro·
oOl11etro, como das distancias lunares;

30 Apparelho, manobras e derrola do
navio. .'

Neste exame os cand idatos serào sUJei'
tos ás provas escripta e oTal, indep~n·
dente ~o ponto; no. ca o de .re'provaça~,
o candidato só podera ser ad m1t.lHlo a110\0
exame depois de decorrido o prazo de
seis mezes: Decr. n. 1256 de 1891, ar1.91,
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assignado, e obedecerá ás ordens do capitão, sobre quem recahirá toda
li responsabilidade."'86 .

Art. 540. O piloto que, por impericia, omissão ou malicia, perder
o navio ou lhe causar damno, será obrigado a resarcir o prejlúzo que
soffrer o mesmo navio ou a carga; além de incorrer nas penas crimi·
Ilaes que possam ter logar: a responsabilidade do piloto não exclue a
do capitão nos casos do art. 529:~8G

Art. 541. Por morte ou imperlimento do capitão, recahe o com
mando do navio no piloto j e, na falta ou impedimento deste, no con
tra mestre, com todas as prerogativas, faculdades, obrigações e res·
ponsabilidades illllereutes ao logar do capitão:"'8"-

Art. 542. O contra mestre que, recebendo ou entregando fazen
das, não exige e entrega ao capitão as ordens, recibos ou outros
quaesquer documentos justificativos do seu acto, re ponde por perdas
e damnos dahi resultantes.788

TITULO V
Do ajusLc e soldadas dos officiaes e gente da tripolação, seus

. dit'eitos e obrigações

Art. 543. O capitão é obrigado a dar as pessoas da tripolação,
{lua o.exigirem, uma nota por elle a signada, em que se declare a na
tureza do ajuste e preço da soldada, e a lançar na mesma nota as
quantias que se fôrem pagando por conta....8a

Nota 785
Concordancia.-Cods. Comms. 3rls.:

(l
Arg. 971; Resp. 630; Jllex. 701; Chi!. 919;
r.Un.

Nota 786
Arl. 151 de 1868.
<':oncol'dancia.--Cods. Comms. arls.:
Arg. 9it; Hesp. 631' 1I1ex. 705' Chil 9')0'01'. U48. ,.,. .,

Nota 787
C0I!col·dallcia.-Cod .Comms. a.rl.$.:

Ar~. 9/5: He.p. 617, 63.J; Mex. 701 706'
l!al., Cod. Mal'. 108. "

Nota 788

ACO~Col'dancia._Cods. Comms. arts.
rg. 913; Cbi!. 926; 01'.1141.

Nota 789
Reg. n. 737, arl. 293 e 295.-VideNot.

65 . .
Concol'dallcia.-Cod . Corom . arls.:

Porto 516; Arg. 981, 986; Be ip. 634; Mex.
709; Ital. 521, 522; AlI. Lei de 27 de De·
zembro de 1872, 26,29; Belg. Lei cit., 47;
Hol!. 391; Chi!. 937; 01'. 1150; FI'. 230;
Roum. 531.

- Na Rus ia, onde, sem limitação oe
numero, se permille ter a bordo capilães
e arráes estrangeiros e marinbeiro, po
deria ter-se aclualmente apenas 1/4 da
lri polação, a n:l0 ser o Ukase de 17 de
Feyereiro de 1868.

- Na InjtlaLerra, não conrracta quem
quer marinheiros. E' preci o uma aulori·
saçào, licence que o Baa1'd a{ trade con·
cede por um prazo. cm t~rmos preciso, e
reyogavel sob ouLra condições; não do
dispensados ne las cOlldiçõe . enão os
proprielarios, capitães ou segundos de
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As condições do ajuste entre o capitão e gente da tripolação, na
falta de outro titulo do contracto, provam-se pelo rol da equipagem
ou matricula j subentendendo-se sempre comprehendido no ajl1steo
sustento da tripolação . .,.9.

Não constando pela matricula., nem por outro escripto do con
tracto, o tempo determinado do ajuste, entende-se sempre que foi por

navios, ou pessoas empregadas constante
mente no serviço do proprietario. Tam
bem exigia-se que a tl'lpolação ao menos
contas e de 3/4 de sublli tos hrilannicos :
actualmeute dá-se plena liberdade.

Nola.-O. Alv. de 27 de Setembro de
1756 dispunha que os ma.rinheiL'os e ho
mens de mar, que sem licença régia se
assoldadassem ao serviço de nações es·
trangeiras, ficariam desllat~waliz(tdos.

- Actuallliente só perde·se os fÓI'os de
cidadão brazileiro nos casos do art. 7 da
Consto PaI. do Imperio.

- A Ord. L. 5, Tit. 98, com excepção
de guerra aos Mouros, mandava que nen
huns pilotos, mestres, marinheiro por
tuguezes acceilassem partido em navega
ção fóra do rei no, sob pena de serem con
fi cados os bens e degradados por cinco
annos para o Brazil!! !

- Foi o governo autorisado a dispen
sar as embarcações brazileiras do li mi te
prescripto para o numero de estrangeiro
que podem pertencer á tripolação: Lei n.
1176 de 1862, art. 23, n.5.

- FoI renovada essa autorisação pela
Lei n. 2348 de 1873, art. 11 § 5 n. 9.

- Um terço do total da tripolação, pelo
menos, será de brazileiros : Decr. n. 5585
de 1874, art. 1 § i.- Vide Not. 731.

- Para um navio ser considerado na
cional exige·se -que pelo menos dous ter
ços da equipagem seja.m de brazileiros :
Decr. n. 123 de 1892, art. 3.

- Sobre a matricula da tripoJaçào.-
Not.660. .

- Oimposto sobre eguipagem d sem·
barcaÇÕes que sahir m dos portos das ci
dades do ímfJerio onde houver alfandegas,
na conformidade do art. 698 do Reg. an
nexo ao DecI". n. 2647 de 1860, será inte
gralmente applicado em favor dos hospi
laes de ~fisericordja dessas cidades, se ex·
pressamente se sujeitarem aosmesmo onus
da Santa Casa de ~{iseril:ordia da C:õrle,
relativos ao tratamento dos tripolantes, fi
cando nesta parte alterado o art. 14 da Lei
D. ]761 de 1870: Lei n. 2348 cit., art. 13;
Av. n. 122 de ~882 (Faz).

- As acções relativas ao ajuste e despe
dida -dos individuos da tripolação são

commet'ciaes e summarias: Reg. n. 73i,
art. 236 § 2.

- Os individuas nacionaes empregados
na. vida do mar, tanto no trafico rio parlo
e pequenos rios, como na na regação do!
grandes rios e lagos, na pequena e grande
cabotagem, nas viagen de longo curso e
na pe ca, serào matriculados no capitania
do porto: Oeor. n. 447 de 1846, art. 61.

- Todos os individuos empregados ea
"ida do mal' serão isentos da guarda 111
danai e dos mais onus civis. Sel·ào.porlÍm,
sujeitos ao serviço naval da marinba de
guerra, todas as vezes que fór nece ariu,
e segundo suas circumstaucias: Decr. n.
117 cit., art. 68. Osarls. 10§ 8 da Lei n.
602 de 1850 e 17 do Decr. n. 72l do me mo
anno confirmam esta disposição.

- <ia i entos do recmtamento os que
fizerem parte da tdpolação de naVio na·
cional, emquanto nelle se conservarem:
ne te caso a isençiio aproveita em tempo
de guerra, a resl ei to do erviço do em·
cito: Lei n. 2500 de ]87-1, art. 1!'l2 n.3;
Decr. n. 5881 de 1875, art. 3§ f2.

- ão isentos dessa contrihuição, em
tempo de paz, os maclJinisla,3 das embar·
cações a vapor: Lei n. 2556 cit., arl. 1
§ 3 n. 4; !Jecr. n. 5881 ci t. art. ó §4-

- Todo o brazileiro é obrigado ao .er·
viço militar em defesa da patria e da Con·
Lituiçào, na fórma das leis federaes:

Consto art. 86.
- Fica abolido o recrutamento milHar

forçado: Consto 87 § g.. .
- São isentos do imposto ue profissoes

os individuas das lripolações: Decr. n.
1316 de 1869, art. 5 § 5, e Decr. n. 5690 de
1874, art. 4 li. 3.

Nota 790

Reg. n. 737,art. 152 ~ 6.
Concordancia.-Cods. Comms.arls.:

Port. 516; Arg. 984, 9tl8, Hesp. 634; Ilex.
709; !la!. 52l, 522; AlI., Lei 2~ de De·
zembro de 1872, i6, 2\); nelg., Lei cIL,.I:
6; Hall. 394; Cbi!. 937, 01',1163; li'r. 250,
Roum. 531.
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viagem redonda ou de ida e volta ao Jogar em que teve logar a ma·
tricula ....01

Art. 544. Achando-se o livro da receita e despeza do navio con
forme a matricula (art. 467), escripturado com regularidade (art.
503), fará inteira fé para a solução de quaesquer duvidas que possam
suscitar-se sobre as condições do contracto das soldadas j quanto, po
rém, ás quantias entregues por conta, prevalecerão, em casos de du
vida, os assentos lançados nas notas de qlle trata o artigo prece
dente ....02

Art. 545. São obrigações dos officiaes e gente da tripolação:
I. Ir para bordo promptos para seguir viagem no tempo ajustado:

pena de poderem ser despedidos j "'03

II. Não ahit' do navio, nem passar a noIte f6ra sem licença no
capitão: pena de perdimento de um mez de soldada j ...o~

III. Não retirar os seus efi'eitos de bordo sem serem visitados
pelo capitão, on pelo segundo; debaixo da mesma pena; ",o,"

IV. Obedecer sem coutradicção ao capitão e mais officiaes na
suas respectivas qualidades, e abster-se de brigas, debaixo das penas
declaradas nos arts. 498 e 555; ",o6

V. Auxiliar ao capitão, em caso de ataque do navio, ou desastres
sobrevindo á embarcação ou a carga, seja qual fôr a natureza do si·
nistro : pena de perdimento das oldadas vencidas; "'9':1

-------------------------
Nota 791 Nota 794

Concordancia.-Cods. Comms. art .:
Porto 518; Arg. 985; F1esp. 6:16; Mex.;
711' !la!. 525; Holl·. 395; Clll!. 939' 01'.
1I60i Fr., lei 24 de Março 1852, [); Roum.
535.

Concordancia.-Cods. Comms. art .
Arg. 989; ~lex. 710; Belg., Lei cit., 7;
Boll. 397, 401; Chi!. 955; 01'. 1164.

Nota 795

Nota 796

!rIs. 497 a 499.
Conco.l'dancia.-Cods. Comms.arts.:

Arg. 989; Mex. 710; Hol]' 397; cbil. 955;
Oro 1164.

Nota 792 Concordancia.-Cods. Comms. arls.:
Arg. 989; lIIex. 710; Bclg., Lei cito 8;

C"S R ~37 1 141 Holl. 397; 01'. 1164.
I> .; ego n. ,- ,ar. .Art. 23 e

§3e211.
ConCOl·dancia.-Cods. Comm .arls.:

ft0aJr. M6; Arg. 9 7; He p. 631 ; Mex. 709:
_ . 522; AIL., Lei cit., 26,29; Belg., Lei

Cil., ,17; Holl. 394; Chil. 937; Or. 1162'
.Fr. 250; Houm. 531.

Nota 793 Nota 797

~onCOl'dancia.-Cods. Comms. arts.: Concordancia.-Cods. Cómms. arts.:
:~. ct~~; Hesp. 635; Mex. 710; Holl. Arg. 989; Mex. 710; Belg., Lei cit., 11;

; 1. 955; 01'. 1164. Holl. 404; Cbil. 955; Or. UM: Rus.666.
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VI. Finda a viagem, fuudear e desapparelhar o navio, conduzil.o
a surgidouro seguro, e amarraI-o sempre que o capitão o exigir:'
pena de perdimento das soldadas vencidas; ";08 .

VII. Prestar os depoimentos necessarios para a rectificação dos
processos testemunhaes e protestos formados a bordo (art. 505), re·
cebendo pelos dias da demora uma indemnizaçã.o proporcional ás
soldadas que venciam: faltando a este dever, não terão acção para
demandar as soldadas vencidas ....oB

Art. 546. Os officiaes e quaesquer outros individuos da trIpa,
lação que, depois de matriculados, abandonarem a viag'em antes de
começad1L. ou se ausentarem antes de acabada, podem ser com.peIlidos
com prisão ao cumprimento do contracto, a repôr o que se lhes
houver pago adiantado, e a servirem um mez sem receberem sol·
dada. s ••

. Art. 547. Se, depois de matriculada a equipagem, se romper a
viagem no porto da matricula, por facto do dono, capitão ou afreta·
dor, a todos os individuos da tripolação justos ao mez se abonará a
soldada de um mez, além da que tiverem vencido: aos que estio
verem con1T'actados por viagem, abonar -se-ha metade da soldada
ajustada.SOl

Se, porém, o rompimento da via[em tiver logar depois da sahida
do porto da matricula, os individuos instos ao .mez têm direito a rece·
ber, não só p.elo tempo vencido, mas tambem pelo que seria necessario
para regressarem ao porto da sahida, ou para chegarem ao do destino,
fazendo-se a conta por aquelle que se achar mais proximo j aos

Nota79S
Concordancia.-Cods. Comms.arts.:

Arg. 989; nlex. 710; Holl. 384, 466;
Chil. 955; 01'. 1164; FI'. 247.

Nota 799
Concordancia.-Cods. Comms.arts.:

Arg. 989; Mex. 710; Holl. 384; Chil. 955;
Or. 1164; Fr. 247.

Nota SOO
Dec. n. 447 de 1846, art. 62.
Concordallcia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 517; Rus. 680; Arg. 990; Resp. 635;
AlI., Lei cit., 28; Holl. 402; Chi!. 955;
01'. 116:L '

Nota.-A Ord. L. 5,Tit. 97 mandava ape·
nas pagar da cadéa anoveados tudo que
houvessem recebido.

-: Desertando algum ou alguns mari
nlleltos de bordo de qualquer embarcação

mercante bl'azileira, os consuIes darão parle
ás autoridades 10caes, requerendo·lues ~
su~ assisLencia e auxilio para se descolirr·
rem e apprehenderem os mesmos deser·
tores, lJue deverão ser remetLidos para
bordo da embarcação a que pertencerem.
O mesmo praticarão com os marinheiros
ou outras quaesquer pessoas que deser
tarem dos vasos da marinlla imperial; Deer,
n. 4968 de 1872, art. 137.

- Se o desertor róI' estrangeiro proeum·
rão obrigal·o ao cumprimento do seu de
ver, ou por intermedlo do consul, de sua
nação, ou, segundo as circllmslancias p~lo
das auloridades)ocaes: Decr. n. 4968 Clt,
art. 138.

Nota SOi
Concordancia.-Cods.Comms.arls.:

Port. 522; Arg. 997; Besp. 638' Mex. 7l3i
!tal. 529 ~.AIl., Lei cit., 57, 59; Delg., Lei
cit., 48; 11011. <113; Chi!. 958; Or. ll'nj
FI'. 252 ; Roum. 539.
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eontl'actados por viagem redonda se pagará como se a viagem se
achasse terminada, so"

'l'anto os individuos da equlpagem, justos por viagem, como os
justo por mez, têm direito a que se lhes pague a despeza da passagem
do porto da despedida para aquelle onde ou para onde se ajustaram,
que fôl' mais proximo. Cessa esta obrigação sempre que os indi·
viduos da equipagem podem encontrar soldada no porto da despe·
dida. 88a

Art. 548. Rompendo-se a viagem por causa de força maior, a
equipagem, se a embarcação se achar no porto do ajuste, só tem di·
reito a exigir as soldadas vencidas. SO'&

ão causas de força maior:
L Declaração de guerra, ou interc1icto de commercio entre o pOltO

da sahida e o porto do destino da viagem; sO,"

II. Declaração de bloqueio do porto, ou peste declarada nelle
existente ; soo

III. Prohibição de admissão no mesmo porto dos generos carre
gados na embarcação ; so~

1\. Detenção ou embargo da embarcação (no caso de se não ado
mittir fiança on não ser po sivel daI-a), que exceda ao tempo de no·
venta dia .sos

V. In~avegabilidade de embarcação, acontecida por sinistro. S09

Al't. 549. Se o rompimento da viagem por cansa de força. maior
acontecer, achando-se a embarcação em algum porto de arribada, a

Nota 802
ConcOl'dancia. -Cods. Com ms. al'ls.:

POl'l••ó23; Arg. 99~ i .Hesp. 638; Mex. 713 .
lIal. il29; Ali., Lei Clt., 5.7,59; Delg., Lei
Clt., 48 i 1I01\. 412; Chil. 959; Or. 1173 . FI'.
252; ROllm. 539. '

Nota 805
Concordancia.-Cod . Comm .a-rls.'

Resp. 640; Chi!. 962. Anlerior.

Nota 806
Concordancia.-ànlerior,

Nota 803
COllcol'dancia.-Cods. Comm .arls.:

POrI.Y3: Arg. 999 i He p.63 ; iii x. 713 i Nota 807
lI.al. il29; Ali., Lei cH., 57, 59; Delg. Lei Concol'dancia.-Anlel'ior.
Ctt., 4.8 i Holl. 413 i Chi!. 959; 01'. 1174'
Fr. 2il2 ; Rouro. 539. '

Nota 804
Concol·dancia.-Cod . Comms. al'ls.:

rt~~t. íit.; Àl'g. lQO~; Ilesp. 639 i Mex.. 714;
. , AII.,LoI Clt., 57,59; Belg. Leicil.

4R9
i Holl. 413; Cbi\. 961' 01' 1175' FI' 253·OUm. 510. ,.,.,

Nota 808
Concordancia. -Anterior,

Nota 809
Concol'daucia.-Belg., Lei cit., 51.

- Anterior.



298 CODIGO COMMERCIAL

equipagem contractada ao mez só tem direIto a ser paga pelo tempo
vencido desde a sahida do porto até ao dia em que fôl' despedida; ea
equipagem justa por viagem não tem direito á soldada alguma, se a
viagem não se conclue.8lO

Art. 550. No caso de embal'g'o ou detenção, os mmviduos da trio
polação justos ao mez vencerão metade de suas soldadas durante o imo
pedimento, não excedendo este de noventa tlias : findo este prazo
caduca o ajuste. Aquelles, porém, que fôrem justos por viagem re·
donda são obrigados a cumprir seu contractos até ao fim da viagem.m

Todavia, se o proprietario da embarcação vier a receber indemni·
zação pelo embargo 0\1 detenção, será obrigado a pag'ar as soldada
por inteiro aos que fôrem ju tos ao mez, e aos da viagem redonda na
devida proporção. 812

Art. 551. Quando ú proprietario antes de começada a viagem,
der a embarcação destino differente daquelle qne tiver sido declarado
no contracto, terá logar novo ajuste; e os que se não aju tarem ó
terão direito a receber o vencido, ou a reter o que tiverem recebido
adiantado. 813

Art. 552. Se, depois da cheg'ada da embarcação ao porto do seu
destino, e ultimada a descarga, o capitão, em logar de fazer o en
retorno, fretar ou carregar a embarcação para ir a outro de~tino, é
livre aos ibdivirluos da tripolação ajustarem-se de novo, ou retira·
rem-se, não havendo no contracto estipulação em contrario.

Todavia, se o capitão fóra do Imperio achar a bem navegar para
ontro porto livre, e nelle carregar on descarregar, a tripolação não
pôde despedir-se, posto que a viagem se prolongue além do ajuste;
recebendo os individuos justos por viagem um augmento de soldada na
proporção da prolongação. 814

Art. 553. Sendo a tripolação justa a partes on quinhão no fi'ete,
nM lhe será devicltt indemnização alguma pelo rompimento, retardação

Nota 81.0
Concordancia.-Cods. Coroms. al'ts.:

Porl. 52;,; Arg. 1001 j He'p. 6H; Mex.716;
Ital. 531; AlI., Lei cit., 58; Belg I Lei
cit., 50 ; Rol I. 414 ; Chi!. 963 ; 01'. 1176 j
FI'. 25J; Houro. MI.

Nota 8it
Concordancia. -Cods. Comros.arts.:

Belg .. Lei cit., 5.1; ChiI. 96.1 ; Honm. 5~5.
Anlerio]·.

Nota 81.2
Art. 759.
Concordallcia. -Anterior.

Nota 81.3
Art. 1'>56,. 1.
Concordancia. - Cods. Comms.

arts. : Porto 522.; Arg. 995 j ne p. ~:
iiiex . 713; llal. 520 ; AlI., Lei cit., 57. JO;
Belg., Lei cit., 53; Holl. 4.40; Cnil. 966;
01'. 1170; FI'. 252; Houm. 545.

Nota 81.4
Concordancia - Cods. colll ms:

al'ts.: Porto 517, 526 j Arg. 996' He P: 6iJ8,
Mex. 713 ; lia!. 52, 5(1\1, 544 j AIl .. Lei ':!.t
art.; Melg. Idem; Holl. 441; CDll !JljI,
01'.1171; FI'. 255; Ronro. M5.
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ou prolongação da viagem causada por força maior: mas se o
rompimento, retardação ou prolongação, provier de facto dos carrega
dores, terá parte nas indemnizaçõe que se concederem ao navio,
fazendo-se a (livisão entre os donos dos navios e a gente da tripo
lação na me ma proporção em que o frete deveria ser dividido. 8'&

Se o rompimento; retardação ou prolongação, provier de facto
do capitão ou proprietario do navio, e tes serão obrigados ás indem
nizações proporcionaes respectivas. S'6

Quando a viagem fôr mudada do porto mais vizinho, ou abre
viada por outra qualquer causa, o individuos da tripolação justos por
viagem serão pagos por inteiro. s • .,.

Art. 554. Se alguem da tripolação, depois de matriculado, fôr
despedido sem ju ta causa, terá direito (le have.r a soldada contractada
por inteiro, endo redonda, e se fór a mez, far-se-ba a conta pelo
termo médio do tempo que co tnmar gastar-se nas viagens para o porto
do ajuste. s.s Em taes casos, o capitão não tem direito para exigir
do dono do navio as indemnizações que fôr obrigado a pagar i salvo
tendo obrado com sua autorisação. S.O

Art. 555. São causas justas para despedida:
I. Perpetração de algum crime ou desordem grave que perturl>e

a ordem da embarcação, reincidencia em insubol'di nação, falta de
di ciplina ou de cumprimento de deveres (art. 498) ; 8"'0

Nota !H5
Concortlancia. - Cods. Comms.

~rls. : ParI. 5~i; Arg. 1002; Hesp. 642;
Mex. 717; HuI. 533, 531; AlI. Lei cit., 69 .
Belg , tdem; 11011. 411; Chi!. 90i!' 01'.
!ln· FI'. 257 ; Roum. 54.1.
. - a Inglaterra nfio e conhece oúlro

aJu te senão o sala rio fixo.
- No caso do contracto de viagem re

donda, on (!Val'd a'na /wmewal'd cada
lima viagnill é dislincla; e o navió pel'
de-se na volta, o marinbeiro tem direilo
a sua oldada de id;\.

Nota 816
Concortlancia. - Cod . Comms.

arls. ; lia!. 531; Hall. 4l6-Anterior.

Nota 817
Concortlancia .. _ Cods. Comm.

arts. :"parI. 526; Arg. 996; Hesp. 638'
Mex. 113.; Hal. 533jBelg., Leicit., -18e
segs. j Chi!. 967 ; FI'. 256.

Nota 818
Reg. n. 737, ar!. ,90.
Concol·dancia. - Cods. Comms.

al't~.: Porto 493; Arg. 993; Hesp. ti37;
Mex. 678, 712; !tal. 512' AII., Lei cit.,
ói; BeJ~., idem, 6i; Hall. 438 e 4<19 ;
Cllil. 870; 01'. 116 ; Fr. 2-0 j Ronm. 5i:l:!.

Nota 8i9
Reg. n. 737, art. 290.
Concordancia. - Cad. Comm •

arls: Porl. 531; Arg. 991: He p. 637 j Me '.
7U; llal. 531 i. Ali., Lei cil. 34, 57; Belg.,
idelIL; Hall. ,13ts e 439; Chi!. 912; 01'. 1168;
FI'. 270; Roum, 552.

Nota 820
Arts. 499 e 5ó5, § 4.
CODcordancia, - Cods. Comms.

arts. : Holl. 437 i ClJil. 872; Oro lJ66.
Nota.-Os capItães ou mestres de na·

vias mercante têm a faculdade de punir
correccionalmente a ua equipagem e á
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II. Embriaguez habitual; 8,..

III. Ignorancia do mister para que o despedido se tiver ajus·
tado j 8""

IV. Qualquer occurrencia que o inhabilite para desempenhar
as suas obrigações, com excepção do caso prevenido no art. 560. 80a

Art. 556. Os officiaes e gente da tripolação podem despedir·se
antes de começada a viagem, nos casos segnintes: 8;:4

I. Quando o capitão muda do destino ajustado (art. 551) j 825

II. Se, depois do ajuste, o Imperio é envolvido em guel'l'a
maritima, ou ha. noticias certas de peste no lagar do destino. 8,.0

III. Se, assoldadados para irem em comboio, este não tem
lagar. 8"-:-

IV. Morrendo o capitão ou sendo despedido. 8,.8

. 4rt. 557. Nenhum individuo da tripolação póde intentar litigio
contra o .navio ou capitão, antes de terminada a viagem: todavia,
achando-se o navio em bom porto, os individuos maltratados ou a quem
o capitão houver faltado com o devido sustento, poderão demandar a
rescisão do c01ltracto. 8""

Art. f>~8. Sendo a embarcação apresada ou naufragando, a
tripolação não tem direito ás soldadas vencida na viagem do sinistro,
nem o dono do navio a reclamar as que tiver pago adiantadas. 83.

esta corre o deverrigoroso de obedecer sob
as penas dos arts. 498 e 5::'5 do Cad.
Comm. : Av. n. 1732 de 1890.

Nota 82t
Art. 499.
Concordancia. - Anterior.

Nota 822
Art. 499.
Concol'dancia. - Anterior.

Nota 823
Al'I 499.
COllcordancia. - Anterior.

Nota 824
Concordancia. - Cods. Comms.

art .: Arg. 994 j Hesp. 6,17; Mex. 722;
Hüll. <140; Cbil. 95~; 01'. 1169.

Nota 825
COD<'ordancia. - Anterior.

Nota 826
Concordancia. -Anterior

Nota 827
Concordancia. - AJl terior.

Nota 828
Con(·ordallcia. -Anterior.

Nota 829
Concordallcia.-Cods. Comms.arls.

Arg. J016; llal. 525,54.3 j HolL. 444; Cbi/.
9:'>3; 01'. 1191.

Nota 830
Concol'dancia.-Cods. Comms.arls.:

Porto ~2S; Hu . 7!2i. Al'g. 1004 ;HeSr 013:
lIlex . ,u8; lIal. .)3D; Ali., Lei CI.,~,
56; Belg. idem, 54, 56; Buli. 418; C I.

948; 01'. 1179: FI'. 258; Roum. 545.
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Art. 559. Se a embarcação aprisionada se recnperar, achando-se
ainda a tripolação a bordo, será essa paga de suas soldr..das por
inteiro. 831

Salvando-se do nanfragio alguma parte do navio ou na carga,
'a tripolação terá direito a ser paga das soldadas vencidas na ultima
viagem, com preferencia a outra qualquer divida anterior, até onde
chegar o valor da parte do navio que se puder salvar: e não chegando
esta, ou se nenl.ll1ma parte se tiver salvado, pelos fretes da carga
salva. 83

"

Eutende-se ultima vtagem o tempo decorrido desde que a embar
cação principiou a receber o lastro ou cargà que tiver 2. bordo na
occasião do apresamento ou naufragio.

Se a tripolação estiver ju ta a partes, será paga sómente pelos
fretes dos salvados, e em devida proporção de rateio com oca
pitão ,833

Art. 560. Não deixará de vencer a soldada ajustada qualquer
inclividuo da tripolação que adoecer durante a viagem em serviço
rIo navio, e o curativo será por conta deste; 834 se, porém, a doença
101' allqnirida fóra do serviço do navio cessará o vencimento da soldada
emquanto elIa duntr, e a despeza do curativo será por conta das
soldadas vencidas ;'~3" e, se e tas não chegarem, por seu bens on pelas
soldadas que pos,a vir a vencer.83G

Art. 561. Fallecendo algum individuo da tripolação durante a
viagem, a despeza do seu enterro será paga por conta do navio, e
seus herdeiros têm direito a soldada devida até ao dia do fallecimento,
estando ju to ao mez; até ao porto do destino, se a morte acontecer

Nota 83i
Al'l. 551.
Concol·l1allcia.-Cods. Comms. arls.:

He p. 528 i AJ'g. 10U5 ; Ha!. 536' HolI. 4l9;
01'. 1183 j FI'. 259. J

Nota 832
Concol'l1ancia. -Cod·. Com m·. arls.:

Port. 518; Arg.1C06; Hesll. 613; Mex. 718;
lia!. 536; HoJ I. 410· Chi! 918' 01' 1181'
Fr.. 50. "",

Nota 833
Arl . 737 c 760.

p ~O~~Orl1ancia.-Cods. Comms. arls. :
B~rg·ilil.;A~g.!l06; FIe p.643jl\1ex.71 ;
949 "O 6t Clt., 51, 56; Holl. 420; Chi!.

j r-. 1181; FI'. 260.

Nota 834
Art. 555 § 4.
Concordancia.-Cods.Comm .arl .:

Port. 5;1(1, 530; Hus. 7~5i Ar~. ]010; Hesp.
6.14; Mex. 71\!' Ila!. 03,· AlI. 523; Bel".,
Lei cit., 57 a 59' Holl. 423, 424; Chi!. fJ4.,I;
01'. 1185; LlOlUll. 5,17: FI'. 262. modo pela
Lei de 12 de Ago to de 1885.

Nota 835
.A rt. 555 4.
Concordancia-Cod . Comms. arts.

Porto 530; Arg. 1013: H sp. 64-J; Mex. 719;
IIa!. 538; AlI. 523; BeJg., Lei cil.,57 a 59;
Holl. '128; Chi!. 941; Or. 11 '5 a !l87; FI'.
264; Roum 547.

Nota 836
Concordancia- Cad. Comm. art

Porto 530.



302 CODIGO COMMERCIAL

em caminho para elie, sendo o ajuste por viagem~ e a de ida 6
volta, acontecendo em torna viagem, se o ajuste fôr por viagem
redonda. tl3....

Art. 562. Qualquer que te11ha sido o ajuste, o individuo da
tripolação que fôr morto em defesa da embarcação será considerado
como vivo para todos os vencimentos e quaesquer interesses QU6
possam vir aos da sna classe, até que a me3ma embarcaçãp chegne ao
porto do seu destino.838

O mesmo beneficio gozará o que fôr aprisionado em acto de defesa
da embarcação, se esta chegar a salvamento. 83l>

Art. 5ti3. Acabada a viagem, a tripolação tem acção para exigir
o seu pagamento dentro de tres dias depois de ultimada a descarga,
com o ' juros da lei no caso de móra (art. 449 n. 4).8<1"

I Ajustando-se os officiaes e gente da tripolação para diversas
viagens,· poderão. terminada cada viagem, exigir as soldadas ven·
cidas. 8<11

Art. 564, Todos os individuos da equipagem têm l1ypotb.eca
tacita no navio e fretes, para serem pagos das soldanas vencidas
na ultima viagem, com preferellcía a outras dividas menos privi·
legiadas ; e em nenhum caso o réo seri ouvido sem depositar a quantia
pedida, 8"'/>

Nota 837
Reg. n. 737, art. 289.
Concordancia-Cods. Comms. art~:

Porto 531; Rus. 716; Arg.1014; Hesp. 645;
Mex. 720; Hal. 539; Ali. 524; Belg., Lei
cit., 60; HolI. 43l; Cl1i!. 916; 01'. 1189;
FI'. 265; Roum. 549,550.

Nota 838
Reg. n. 737. art. 289.
Concordan eia-Cods. Com ms. arLs.:

Porto 5M; .\J'g. 1015; Hesp. 615; Mex. no;
!tal. 539, 540 i AJ!. 524; Belg., Lei cito 60 ;
Holl. 431; Cl1l!. 945; ar. 1190; FI'. 265.

Nota 839
Reg. n. 737, art. ~89. .
ConcoJ·dancia-Belg., Lei ciL, 61

Anterior.

Nota 840
Reg. n. 737, art. 291.
Concordancia-Cod . Comms. a1'ts,:

Arg. 1007; ttal. 54.3; 01'. 119.2.

Nota 841
Conco('dancia.-Cud '. Comms.atls:

Arg. 1003; Holl. 417; 01'. 1178.

Nota 842
ArL. 759 e 877 § 5; Heg. n. 737, arlS.

289 e 621.
Coneordancia.-Cods. COIJ11J1 .arl.:

Halo 521, 673, 6'i5; Delg., Lei cil. Il3j
Holl. 451; Chi!. lr.>1 ; 01'. 1191; FI'. 271.

-Na 1nglatr.na o direitu comilllJcnl, 1m
common law, adllliLle o p1'incipiOdCIII!1
o frete é a fonte dás soldadas do IDan·
nheiros; a linguagem da lei é multo coor·
gica e muito original ao mesmo tempOi~

diz· e do frete que é a mãi das soldadas-
?IWIJWl' o(wages. ..

Tambem é prohibido que o marinheiro
renuncie o privilegio, lien, sobre o navio
e o direito de proll1ove1' a cobrança ue
suas soldadas. ..

Nota.-Já o Alv. de 10 de JunlJodel7al
di punlJa - que as eq ui pagens são prcfl:n·
das a todos os demais credores do falll~o
para o pagamento das soLdadas, que 1130
entram em concurso.
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Entender-se-ha por equipagem ou tripolação para o dito effeito
e para todos os mais dispostos neste Titulo o capitão, officiaes,
marinheiros e todas as mais pessoas empregadas no serviço do
navio, menos as sobrecargas. 8~a

Art. 565. O navio e frete respondem para com os donos da
carga pelos damnos que soffrerem por delictos, culpa ou omissão
culposa do capitão ou gente da tripolação, perpetrados em serviço do
navio; salvo as acções do proprietarios da embarcação contra o
capitão, e deste contra a gente da tripolação. €lu

O salario do capitão e as soldadas da equipagem sao hypotlleca
especial nestás acções. 841i

TITULO VI
Dos íl'ctamcntos

CAPITULO I

Da nat/lreza e.rónlla do cont?'acto de fi etalllento e das cm'tas pa?'tidas

Al't. 566. O contracto de fretamento de qualquer embarcação,
quer seja na ua totalidade ou em parte, para uma ou mai viagens, 8'16,

quer seja a carga, colheita ou prancha, ou que tem logar quando o

Nota 843
COllcol'lfancia.-Cods. COIJ1Il1S. arL .:

POl'I. 51(1; Hu . G51 c eg.: lIe. p. OIS:
llal. 521; AlI. Lei cit., 3; ChiJ. 933; 01'.
1183; FI'. 250; Houm. 531.

-Faz di'lincçào o I' entre "ente deequi,
p~~em c InarinlJciros; o pl'imeiro por
exercerem foucçõe especiae, o se"undo
por erem obrigados a executar trabalho.
e manobm·.

Nota 844
ArL. 765. .
Con~Ol·dallcia.-Cod . CQIllI11 .• arts.:

Por~. 518,582; Arg. 87 ; He p. 580 e e~.·
Me.:.:. 4~1; Belg., Lei cit., 7; Holl. 452;
Chll. 860,876; 01'. llf·4 j Fr. 216, 21S, 252.

Nota 845
A~t. 877 § 9:

P Concol'dallcia._Cods. Comm . arls. :
orl. 57S, 5 2; Arg. 912; fie p. 5S0;

Mex.6t6; Hal. 57S; Holl. 452; Chi!. 73;
Dr. 119J; Fr. Hll.

-f:rOla. - A lripolação do navio que
lran porta genem, a (I'ete é respons:lyel
á pade pelas perdas () damno qne por
malver açiio ou omi" ão sna resultarem:
!te". n. 8 55 de 1 de Abril de 1 76,- G.
JUI'., vo1. 12, pacr. 119.

- ão coo iderados credor da fallencia
com privilegio o que podem invocar em
eu fa\'or o di po.lo ne te art. Lei n. 917

de 1890, art. 70 n. 2, i ).

Nota 846
Concordaucia.-Cod .IComms. arts.:

'pol'L MI, flJ2; Ilu . 72~; ArB';.1019; ne p.
052; 1tal. 361; nelg., LeI Clt., 10; 01'. 1196;
FI'. 213.

Nola.-N50 podia ser para mais de uma
\'iagem: Ilegi 111. de 23 de Fevereiro de
1601, cap. lO.
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capitão recebe carga de quantos se apresentam, deve provar-se por
escripto. 847 No primeiro caso o instrumento, que se chama. carla
partida ou ca1-ta de j?-etamento, deve ser assignado pelo fretador e
afretador, e por quaesquer outras pessoas que intervenham no con
tracto, do qual se dará a cada uma das partes um exemplar j 848 e no
segundo, o inRtrumento chama-se conhecimento, e basta ser a signado
pelo capitão e o carreg·ador. Entende-se por fretador o que dá, e por
afretador o que toma a embarcação a frete. 8

'll)

Art. 567. A carta partida deve enunciar:
r. O nome do capitão e o do navio, o porte deste, a nação a que

pertence e o porto do seu registro (art. 460 ) ; 8G_

II. O nome do fretador e o do afretaclor, e seus respectiro
domicilias j se o fretamento fôr por conta de terceiro, deverá tambem
declarar-se o seu nome e domicilio; 8GI

III. A desiguação da viagem, se é redonda ou ao mez, para uma
ou mais viagens, e se estas são de ida e volta, ou sómente para

Nota 847
Art.121· Reg. 137, arts.159, 182eôR2§2.
Concordancia.-Cods. Comms. arl .:

Purt. 5U; Bus. 728; Arg. 10H)' Delg. Lei
cit., 67; ChiJ. 970; 01'.1196' FI'. 286.

Nota -Os agente consulares deverão,
quando fôrem requeridos, redigir contra
ctos de fretamentos: Decr. n. 4968 de
1872, art. 96 ~ 5.

-A curta 11m·tida faz prova litteral de
dlvida dos cal'l'egadores ou seus deslina
tarios : Acc. da ReI. da Côrte de 10 de
Março de 1876.-Di?'., vol. 10, pago 23J.

Nota 848
Concol'daucia.-Cods. Com ms. al'ts.:

Porto 511, 5H; Rus. 728; Árg. 1019·
Be p. 652; Mex. 727 j ltal. 5J7; Cbi!. 971
a 974, 979; 01'. 1196; FI'. 273, -286.

Nota.-E' um papel ou documento de
nordo : art. 466 5.

- Cm·ta lJartida, é um termo que se
adapta á marinba para designar o contracto
de aluguel do navio, se bem que aJltiga
mente fó e commum a todos os contra·
ctos, não translati vos' de propriedade: era
costume redigir as convenções em uma
ca1'W, que partida em duas partes se dava
metade a cada um dos contractantes, que
as apresentavam e juntavam quando era
necessario saber o estipnlado-per 'lltedi1l11n
chm'w incidebal1w et sic {iedat chU?'la
prurtita : FI'. 6D. q1Li potim', in pg. (20,4).

Nota 849
Concordancia.-Cods. Comm .arl'.:

Porto 5U, 51Zi Ál'g. 1018, 1019: Hesp.\i.í;l~

Mex. 727; Ital. 517; AlI. 513' LeI Delg.
cit., 67; Holl. 455; Cl1iJ. 971 e eg.;Or.
1196 ; FI'. 273, 286; Roum. 557.

- 'a Inglaterra, a lei re onoece dlW
especie de centractos de fretamento·:con·
tl'actos {lor carta partida cha7·tel' partiu,
F?'eightmgs; contracto in a gellem! shlp.
O l° é o que faz uma pessoa, alugandol
tolalidacJe ou parte de um navio para o
transporte de suas mercadorias para loga
res determinados; é geralmente rediBido
por escripto, mas é valIdo e compleloalodl
mesmo verbal. O 2° tem grande analo~l
com o que cbamamos {1'ete ri col/l~ita, e
tira o eu nome, in a general shtp,,dl
circumstancia que o capitão e.os p~opnd1
tarios do navio o poem á dISPOSIç:1O '
quem e apre enta pal·a. carregar.

-Nos Estados- llidos, tudo °que c~n'
cerne fi fórma do fretamento é regulado
pela leis inglezas.

Nota 850
Concol'dancia.-Cods. Comms. arl~.;

Porto 5H; U118. 129; Arg. 1020 . Hesp.ll5l;
Ital. 547; AlI. 513; Holl. 455; Goil. 981;
01'.1197; FI'. 273; Roum. n57.

Nota 85!
Concordancia.-- An'terior.
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ida ou volta, e finalmente se a embal'c8.<]ão se freta no todo on em
parte' llr.~

IV. O genero e quantidade da carga que o navio deve receber,
de igllada por tonelada , numero, pe os ou volumes, e pOl' conta de
qllem a mesma será conduzida para bordo e deste para terra j 8r.:>

V. O tempo da carga e descarga, portos de escala, quando a
haja, as estadias e sobrestadias ou demoras, e a fôrma por que estas
se hão de vencer e contar; 8G4

VI. O preço do frete, quanto ba de pagar-se de primagem ou
gratificação, e de estadias e sobre tadias, e a fôrma, tempo e logar do
lJaga1l1ento ; 8Gr.

VII. Se ba lagares reservados no navio,além dos necessarios para
uso e accommodação do pessoal e material do serviço da embarcaçãoj8GO

VIU. Todas as mais estipulações em que as partes se acorda
rem. 8 ....

Art. 568. As cartas de fretamento devem ser lançadas no registro
do commercio, dentro de quinze dias a contar da sahida da embarcação
do logares da residencia do Trib. do Oomm" e nos outros dentro do
prazo que estes designarem ( art. 31 ). 8G8

Art. 569. Acarta de fretamento valerá cOlllo instrumento publico,
tendo ~ido feita por intervençã'o e com assignatura de algum corretor

Nota 852
Concol·dallcia.- Anterior.

Nota 853
COl'cordancia.- Anterior.

Nota 854
Concordancia.- Anterior.

Nota 855
ConcOl'dancia.- Anterior. .
Nota.-A estadia por parto da carta ele

frelamento; a acção para pedil-a é COI11
merClal: Acc. da Rel. da CôrLe de 11 de
J~lIho de 1874.-G.Jw'., vol. 4., pag.4.59.
011',. vol. 4, pag. í2J.

-O conSi~na~'l.rioque satisfez ao capitão
a sobre ladIa e com peten le p:tra ped il' o
pagamento della a quem fez a descal'l~a e
a deve, Ace. da COrte de App. de 1 de
'unho de 1801.-Di1·., vol. 57, pago 426.

Nota 856
Conc0t:dancia. - Anterior,

20

Nota 857
Concordancia.- Anterior.
- Na Inglaterra, como nos E tados

Unidos, a lei nào impõe nenllUma fórmula
ou obrig:tção : as partes estipulam eus
interes es respectivos na mais plena liher
dade, e o juiz suppre as lacuna do con
tracto, informando-se da vouladepresumilla
(LIS parL , e, particularmente, tios usos
con tante!' e pratica do commercio.

Qnestão ,-E' 'licito esUplblt/,1' a cla'lL
sula depo ilOlria '/lOS cont1'actos de {1'ete?
A excepção ( Consol. das leis, arl.. 3 !J§ 2,
noto 76) sobl'e o contracto de fretes per
lence á legi lação commercial, em que se
cleve ter em vi la a latitude do art. 567
n. 8.- T. de Freitas, COlllm., pago 970.

Nota 858
Reg. n. 738. art. 58>; 'I.
Nota.-O ello do fretamento do navio á

c:trga, colheita 011 prancha será paCTO antes
cio despacho da ~allida, p lo conslgnalario

u capitão, á vi la de uma nota por qual
quer delles assignada que declare o nome,
nacionalidade e tonelagem da emharcação,
e o importe total do frete, sendo-lhes res
Utuida depois de neJla lançada a verba da
laxa cobrada.

CODIGO C0MMEnClAL
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de navios, ou, n~ falta de corretor, por tabellião que porte por fé ter
sido passada na sua presença, e de duas testemunhas com elIe assi.
gnadas. A carta de fretamento que não fôr authenticada por alguma
das duas referidas fôrmas obrigará as proprias partes, mas Rão dará
direito contra terceiro. 8<>0

As cartas de fretamento assignadas pelo capltao valem amda que
este tenha excedido as faculdades das suas instrucções; salvo o direito
dos dQnos do navio por perdas e damnos contra e11e, pelos abusos que
commetter. 860

Art. 570. Fretando-se o navio por inteiro, entende·se que fica
sómente reservada a camara do capitão, os agazalhados da equipagem,
e as accommodações necessarias para o ma.terial da embarcação. SGI

Art. 571. Dissolve-se o contracto de fretamento, sem que haja
logar exigencia alguma de parte á parte: 86,.

L Se. a sahida da embarcação fôr impedida antes da partida, por
força maior sem I mitação de tempo; 863

-Os fretamentos de navios pagam de
seUo proporcional:
Até o valor de 5005.. .. .. 1~100
De mais de 5005 até 1: 000$. . . . . . . . 2'200
» » »1:000$« 2:000$ 4$400
Assim por deànte, cobrando-se mais ~200

por conto ou fracção desta importancia.
Sendo fretado o navio para paiz eslran

geiro, ou sem declaração do logar, pagar
s.e-ha o dobro da re~ectiva taxa. Decr. n.
1264, de 1893, Tab. AS 3.- Vid. seu art. 3'.

Nota 859
Reg. n. 737, arts. 140 § 1 e 159; Decr.

n. 826 de 1851, an. 28 n. \!.
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Arg. 1021; Hesp. 6M ; Rus. 734, 135; Cbil.
980, 981 ; 01'. 1198.

Nota.- O contracto de frelamenlo em
que não interveio corretor ou tabellião só
obriga ás proprias partes; não dá, portanto,
acção contra o consignatario das merca
dorias transportadas no navio frelado : Ace
da ReI. da Côrle de 14 de Setembro e 23 de
Novembro de 1877- Di1·., vol. 14, pag. 762.

Qnestão.-Aca1·ta de fretamento (Ceita
nas tres fórmas permHtidas por este al't.
569), P01' tabeUião, ou p01' intervenção de
COl'1'et01' ou não an~thenticadapor a19wma
destas fórmas, é das1l.bstancia do contracto
ou só necessaq'ia para sua prova ?-T. de
Freitas. Comnn., pago 975~

Não tem razão de ser semelhanle questão
em face do disposto no art. 159 do Beg.
n. 737, que torna da essencia e substancia

do contracto a eScl'ipl1l1'a publica ou parli·
culal'. embora a lição dos autores Crauceze.!.
como Pardessus, á que se oppõe aresto
da COrle de ~IarseilIe.

Nota 860
Arl. 515
Conco~'dancia.-Cods. Comms. arls.:

Porto 509; Arg. 1023; Resp. 655; llal.506j
A11. 496, 502 j eh iI. 976, 977; Or. 1199;
FI'. 23.2.

Nota 86i
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Port. 550 i. Arg, 1025; Ali. 559; Belg., Lei
cit., 68; ítoll. 4õ6; Chil. 972; 01'. 1.202.

Nota 862
Árls. 573 e 674.
Coneordancia.-Cod . Comms.arls.;

Port. 54.7 ; Arg.l092; Resp. 690i Mex. ?65:
(tal. 551; All. 630; Belg., L61 ClI.,!lO I

Holl. 499; Chi!. 1037; 01'. 1271; FI'. 2i6;
Boum.561.

Nota.-Á superveniencia dos casos eon·
merados nest artigo importa ruptura .do
contracto: é nullidade de pleno direito,
substancial, absoluta, pel'emptoria: Reg.
n. 737, arls. 68~, 686.

Nota 863
Art. :m.
Coneordancia.-Cods. Comms.artS.:

Hesp. 691; Ali. 631 ; ChiJ. 1039; FI'. 211~
Anterior.
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II. Sobrevindo, antes de principiada a viagem, declaração de
guerral ou interdicto de commercio com o paiz para onde a embar
cação é destinada, em consequencia do qual o navio e a carga con
junctamellte não sejam considerados como propriedade neutra; S641

III. Probibição de exportação de todas ou da maior parte das
fazendas comprehendidas na carta de fretamento do logar donde a
embarcação deva partir, ou de importação no do seu destino; SGG

IV. Declaraç~o de bloqueio do porto da carg'a ou do seu destino,
antes da partida do navio. S66

Em todos os referidos casos as despezas da descarga serão por
conta do afretador ou carregadores. SG"-

Art. 572. Se o interdicto de commercio com o porto do destino
do navio acontece durante a sua viag'em, e se por este motivo o navio
é obrigado a voltar com a carga, deve-se s6mellte o frete pela ida,
ainda que o navio tivesse sido fretado por ida e volta. S6S

Art. 573. Achando-se nm navio fretado em lastro para outro
porto onde deva carregar, dissolve-se o contracto se, chegando a esse
porto, sobrevier algum dos impedimentos designados nos arts. 571 e
572, sem que possa ter logar indemnização alguma por nenhuma das
partes, quer o impedimento venha s6 do navio, quer do navio e carga.
Se, porém, o impedimento nascer da carga e não do navio, o afretador
será obrigado a pagar metade do frete ajustado. S60

Nota 864
Arl. 573.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 547; Arg.l092; Resp. 690; Mex. 765;
Ilal. 551 ; AJ!. 631 ; Dalg., Lei cit., 91;
Holl. 500; ClJil. 1037 ; Or. 1272; Fr. 276;
Roum. 561.

Nota 865
Art. 573.
Concordallcia.-Cods. Comms. arts.:

Port. 547; Arg. 1092; Hesp. 690; Max.
~65; !la!. 552 ; All. 600; Delg. Lei cit.,
tdem; Holl. 4.09; Chi!. 1037; 01'. 1271 i
Fr. 2i6; Boum. 6GL
d - Na Inglaterra ba igualmente ruptura
dO ~ontracto, se a exportação das merca-
orlas carregadas é probibida: e o carre

gador snpporta, unica e exclusivamente, a
responsabilidade de sua imporlalloia.

!la!. 553; AJI. 631; Belg. Lei eH., 92 ;
Holl. 499; Chil. 1037 ; Or. 1271; Fr. 279;
lloum. 561.

·Nota 867
Art. 573.
Concol'dancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 547 ; Arg. 1092 ; Hesp. 69~; ~ex.765 ;
ItaI. 651; AlI. 641; DeIg. LeI Cit., 90;
Holl. 499; Chil. 1038 i Or. 1271; Fr. 278 i
Houm. 661.

Nota 868
Art. 573.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 548, M9, 558; Arg. 1098; Hesp. 688,
692; Mex. 767 ; Hal. 572; Belg. Lei cit., 91 ;
Holl. 504 ; Chi!. 104.2; 01'. um; F1'. 299;
Roum. 661.

,

Nota 869
Nota 866 Concordancia -Cods. Comms.arts.:

Art. 573. Porto 547 ; Arg. 1096; Hesp. 690 t Mex.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.: 765; lia!. 673, 674; Ali. 630

1
' HolI. 503 ;

Porto 647; Arg. 1092; Resp. 690 j Mex. 765; Or. 1276 j Fr. 299 ; Roum. 56 .
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Art. 574. Poderá igualmente rescindir-se o contracto de fret.1·
))lento a requerimento do afretador, se o capitão lhe tiver occultado a
veruadeira bandeira da embarcação j ficando este pessoalmente res·
pousavel ao mesmo afretador por todas as despezas da carga e des·
carga, e por perdas e damnos, se o valor do navio não chegfl.r para
satisfazer o pl'ejuizo. 870

CAPITULO II

Dos conhecimentos

Art. 575. O conhecimento deve ser c1atil(10 e declRritr: 8.,.1

r. O nome do capitão e o do carregador e consignatario (podendo
omittir-se o nome deste, se fôr á ordem), e o nome e porte do navio; 8"

II. A qualidade e a quantidade dos objectos da. carga, suas
marcas e numeros, annotac1os á margem j 8.,.3

III. O logar da partida e do destino, com declaração das escalu-s,
ha.vendo-as j 874-

IV. O preço do frete e primagem, se esta fôr estipulada, e o
logar e fórma do pagamento; 87G •

V. A assignatura do capitão (art. F>77) e a do carregador. 810

importa obrigação da entrcrra dos generos
Nota 870 nelle menoionados, aos oon ignatarloscx·

clusivamente: Av. n. 208 de I863.-Yid.
Concortlancia.-Cods. COlums. arts.: Av. n. 339 de 1864.

Arg. 1097 j Resp. 688; \\Iex. 763; Cbil. 986;
Or. 1276.

. Nota 87i
Reg. n. '137, art. 182.
Concortlancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto ó38 j Arg. 1028; (-(esp. 706; Mex.
781: Hal. 555' AlI. 615; Belg., Lei oit., 40;
Holl. 507; Chi!. 1016, 1017 i 01'.1205; Fr.
281; Roum. 565.

- Na Inglaterra c Est:ldos-Unidos não im
põe a lei a nenhuma enunoiação, como
es enoial a validade do oon hecimento billor ladi71g, e do oontracto, de que é, de al
guma sorte a expressão.

Nota.- E' um dooumento ou pnpel de
bordo, art. 466 § 5.

- O conheoimento revestido de tod~s as
solemnidades exigidas pelo art. 575 do Cad.
Comm. tem força de esol'iptnra publica, e,
sendo passado em fôrma de simples recibo,

Nota 872
Concordancia.- Anterior.

Nota 873
Concortlancia.- Anterior.

Nota 874
Concortlancia.- Anterior.

Nota 875
Concortlallcia.- Anterior.

Nota 876
Concordancia.- Anterior.
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Art. 576. Sendo a carga tomada em virtude da carta de freta·
mento, o portador do conhecimento não fica responsavel por .alguma
condição ou obrigação especial contida na mesma carta, se o conheci
mento não tiver a clausula - Segunclo a carta de fretamento . 8.,..,.

Art. 577. O capitão é obrigado a assignar todas as vias de um
mesmo conhecimento que o carregador exigiL', devendo ser todos do
me~mo teor e da mesma data, e conter o numero da via. Uma via ficará
em poder do capitão, as outras pertencem ao carregador.

Se o capitão fôr ao mesmo tempo o carregador, os conhecimentos
respectivos serão assignados por duas pessoas da tripolação a elle
immediatas no commancl0 do navio, e uma via será depositada nas
mãos do armador ou do consignatario. 878

Art. 578. Os conhecimentos erão assignados e entregues dentro
de vinte e quatro horas, depois de ultimada a carga, em resgate dos
recibos provi orios j pena de serem responsaveis por todos os damnos
que resultarem do retard:.Lmento da viagem, tanto o capitão como os
carregadores que houverem sido remissos na entrega dos mesmos
conhecimentos. 876

Nota 877
Concordancia.-Cod . COIllIllS. lll·tS.:

Arg. lO'!!); Chi!. 1057; Dr, 1206; Fr. 282.
Sota.-E' preciso não conrundir a cm'la

partida com o conhecimento: e le é ú
lillllo que conlest:l. o recebimento dtl mel'
ca90rias; aquella a convençào que tem por
obJeclo o aluguel do navio.

Nota 878
Art. 575 R fi.
Concordancia._Cocl . Comms. lIrts.:

Port. b38' Arg. 1030; Hesp. 707; [ex.
782 j \tal. 556; ALI. 651 j 11011. 510; Cl1il.
10J8, 1049; 01'. 1~07; FI'. 282.

lI'ot(J,.- O Trib. do COIHIll. da Côrl.,
em 16 de JUuJl. de 1862, l' pl'ese'nlou ao
Governo Imperial ontra a pratica dos
me tres de Irapore e barcos de vela da
nave;gação de cabotagem dos porto da pro·
VIDCla do Rio de Janeiro, de recusarem 11
dar ao ca.rregauore ouhecimen los das
cargas qu~ ~ecebem a bordo, e i lo COIll
g~ve .preJulzo do commerCÍo, que, POI'
lIao lei outro. meIO de tran porte Ião com
m,odo e !aClI, se sujeila a esta at.Ju 'iva
platlca, ficando privados do ullico do
cu.mento com que podem I'eClaIllar sua pro·
1~l'Iedade, conforme o art. 589 de le Cod.
lerlficando o Tribunal que a ori l1em de
lal abuso provinl1a da inobservancia do
art. .ta3 do Reg. n. 26!7 de i860, l]Ue faz

applicavel ás embarcações de ca.bolageIll a
diSpo ição do art. 432 do m.esmo Reg.:
Rel. do Ministro da lu tica ue 1863.

Questão.- A divers·idade de te01' no
exemplar àe I/ln conhecilltento, por con
tel' mais q1te as outras vias 1lIna decla
ração tendenleamelhor (i1'lILCbr o di~'eito do
consignatwrio, tonta impossivelo mesmo
conhecimento? 'ão: e sa ilTegularidade
não é enumerada enlre as nullidal.les do
art. 577 do Cod. ComIll., sendo cerlo que
nem a contrariedade de enunciação nas

ias do conbccimenlo o vicia in,anavel
mente: Av. n. 208de163.- Vide Bidar·
ride, C01nJlt, ?IlCt7'it. D, 700, e sego

Qnestão. - E e as vias de conheci
mento dive~'gi7'emna designação do con
signata7'io ? S o conhecimenlos ão dis
COI'I.I s na consignação, cndo estes feitos a
cliLTcrentes p ss a, deve acon ignaçãoser
entregue au consignatario quc mo traI' co
nhecimento ou avi o anterior em dala n
q~e prodl~~ir pr~va ~e propriedade: U\'a
Lisboa, Du. Mel., Tlat. 6, cap. 12.-T. de
Freitas, C07mn. pag, 977.

- m elTo no nome é em importan·
cia, uma ez que duvida não e dê obre
a idcJltidacle da pe as: Boulay·Paty, 1'01.
2 n. 311.

Nota 879
Ad. fJ75 ~ -.
Concordancia.-Cod . COIllIll . arts.:

Porto 543 j Arg.l0!6; He p. 718; Mex. 793;
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Art. ·579. Seja qual fôr a natureza do conhecimento, não pOllerá
o carregador variar <L consignação por via de novos conhecimentos,
sem que faça prévia entrega ao capitão de todas as vias que este
houver assignado.

O capitão que assignar novos conhecimentos sem ter recolhido
todas as vias do primeiro ficará responsavel aos portadores lj}gitimos
que se apresentarem com aIgllma das mesmas vias. 880

. Art. 580. Allegando-se extravio dos primeiros conhecimentos, o
capitão não será obrigado a assignar segundos, sem que o carregador
preste fiança á sua satisfação pelo valor da carga neIles declarada.88

'

Art. 581. Fallecendo o capitão da embarcação antes de fazer·se
á vela, ou deixando de exercer o seu officio, os carregadores têm di·
reito para exigir do successor que revalide com a sua assignatura os
conhecimentos por aquelle assigllados, conferindo-se a carga com os
mesmos conhecimentos: o capitão que os assignar sem esta conferencia
responderá pelas faltas; salvo se os carregadores convierem que elle
declare nos conhecimentos que não conferio a carga.

No caso de morte do capitão ou de ter sido despeclido sem justa
causa, serão pagas pelo dono do navio as despezas da conferencia;
mas, se a despedida provier de facto do capitão, serão por conta
deste. 88,. ~

Art. 582. Se as fazendas carregadas não tiverem sido entregues
por numero, peso ou medida, ou no caso de haver duvida na contagem,
o capitão pôde declarar nos conhecimentos que o mesmo numero, peso
ou medida, lhe são desconhecidos; mas, se o carregador não convier
nesta declaração, deverá proceder-se á nova contagem, correndo ades·
peza por conta de quem a tiver occasionado.

!tal. 555,560 ; AlI. 652; Belg. Lei cit., 41 ;
Hall. 509 ; Chi\. 1058; ar. 1208; FI'. 285;
Roum.570.

Nota 880
Arts. 577 e 580.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Ar~ ..1037; Hesp. 712; !\.fex. 787; Belg.,
Lei Clt., 42; Hall. 511; Chi!. 1053 ; 01'.1209.

Nota.- Ainda mesmo admittido que a
consignação é uma procuração, certo que a
qualidade de consiguatario s6 se provaJJelO
conhecimento, instntmento desse mau ado
s1ti genelois, contra o qual s6 se ~odem

op~Or em juizo contencioso falsidade, qui
taçao, embargo, arresto ou penhora e depo
sito judicial, ou perdimento dos etreitos
carregados por causas justificadas; não
sendo licito ao carregador variar a consi·
gnação senão por meio de novos conhe·
cimentos, entreg!J,ndo ao capitão as outras

vias dos primeiros já por este assignadas
( Cad. Comm. art. 579 ). e jámais por lima
simples procuração ou por cart~s par~t·
culares, como no caso do conslgnalal'to
figurar, não como simples mandalario,6
sim como interes ado no carregamento:
Av. n. 208 de 1863.

Nota 88f
Art. 577. e 579.
ConcoJ.'dancia.-Cods. Comms.arls.:

Arg. 1038; fIesp. 713 ; Mex. 788 ; Cbil. lO~J;
01'.1215.

Nota 882
Concordancia.-Cods oComms. arls.:

.Port. 544; Arg. 1039; Respo 714; Hall. 513i
Chi!. 10f>f> j ar. 1216.
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Convindo o carregador na sobredita declaração, o capitão ficará
s6mente obrigado a entregar no porto da descarga os effeitos que se
acharem dentro da embarcação pertencentes ao mesmo carregador, sem
que este tenha direito para exigir mais carga; salvo se provar que
houve desvio da parte do capitão ou da tripolação.883

Art. 583. ConstaI).do ao capitão que ha diversos portadores das
differentes vias de um conhecimento das mesmas fazendas, on tendo-se
feito sequestro, arrésto ou penhora nellas, é obrigado a pedir deposito
judicial, por conta de quem pertencer.8_

Art. 584. Nenhuma penllora ou embargo de terceiro, que não
fôr portador de alguma das vias de conhecimento, póde, fóra do caso
de reivindicação, segundo as disposições deste Codigo (art. 874 n. 2),
privar o portador do mesmo conhecimento da faculdade de reqnerer
o deposito ou venda judicial das fazendas no caso sobredito; salvo
o direito do exequente ou de terceiro oppoente sobre o preço da
venda.88G

Art. 585. O capitão pôde requerer o deposito judicial todas as
vezes que os portadores de conhecimentos se não apresentarem para
receber a carga immediatamente que elle der principio á descarga, e
nos casos em que o consignatario esteja ausente ou seja falle
cido.880

Art. 586. O conl1ecimento concebido nos termos enunciados no
art. 575 faz inteira prova entre toda as partes iuteressadas na carga
e frete, e entre ellas e os seguradores j ficando salvo a estes e aos donos
do navio a prova em contrario. 88'"

Nota 883

Concordancia.-Cods. Cororos. arts.:
Arg. 10,10; AlI. 657; Holl. 513; Chi!. 1052;
Oro 1217.

Nota 884

Reg. n. 737, art. 402.
Concol·dancia.-Cods.Comms.arts. :

Port. 5,39; Arg. 10·11; Resp. 716; Mex. 791;
!tal. 5.<>7; AlI. 618, 651; Belg., Lei cH., 44'
HolI. ~17, 518; Cbil. 1059 e 1060' 01' 1218'lIouro. 567. ,. ,

Nota 885
R?g. n. 737, art. 60,1.
COnc,Ol'danCia .-Cods. Comms.al'ts.:

Arg. 10,13; lIa!. 557; Holl. 520; 01'.1220.

Nota 886
Arts. 527 e 528' Reg. n. 737, al't. 402.
Concordaucia. -Cods. Corom . arts.:

Porto 539; Arg. 1036' Re p. 711; Mex. 786;
!la!. 557; Chi!. W56; 01'. 1128; Fr. 305.

Questão.-Os conhecimentos de cm'ga
(ou de Crete) sãoda sub laneia do contmcto
01~ só necessa1'io P{JlI'a sua p1'ova ?-T. de
(?reitas, CO'l11JTn., pago 979 resolve pela affi7"
mativa.

- De accordo : -Not. 878.

Nota 887
Arts. 515 e 5 [9; Reg. n. 737 art. 14.0 ~ 1.
Concol·dancia.-Cod .Corom .art..:

Porto MO; Arg. 1033; Hesp. 709; Mex. 784;
Ltal. 558 ; Holl. 512; Chi!. 1061 i 01'. 1198;
[1r. 283; Roum. 568.

Nota.-Pal'a entrega da cwrga a eompe·
tente acção de a ignação de 10 dias: Reg.
Il! 737, art. 217 § 5: - para a cobrança de
{1'ete - acção executiva: Reg. U. 737, art.
308 § 1.
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Art. 587. O conhecimento feito em fórma regular (art: 575) tem
força, e é accionavel como escriptura publica. 888

.

Sendo passado á Q1'dem, é transferivel e negociavel por via de
endosso.88o

Art. 588. Contra os conhecimentos só pôde oppõr-se falsidade,
quitação, embargo, arresto, ou penhora e deposito judicial ou perdi.
menta dos e:t!eitos cal'l'egados por causa justificada. 8UO

Art. 589. Nenhuma acção entre o capitão e os carregadores ou
seguradores será ~dmissivel em juizo senão fõr logo acompanhada do
conhecimento original. A falta deste não póc1e ser supprida pelo
recibos provisorios da carga j salvo provando-se que o carregador fez
diligencia pelo obter, e que, fazendo·se o navio á vela sem o ca.pitão o
haver passado, interpoz competente protesto dentro dos primeiros tre
dias uteis, contado o da sahida do navio, com intimação do armado!',
consignatario ou outro qualquer interessado, e, na falta destes, pO!'
eclitaes j ou sendo a questão de segnros sobre sinistro acontecido ua
porto da carga, se provar que o mesmo sinistro aconteceu antes do
conhecimento poder ser assignado. 80 ..

Nota 888
Art . 519,589 e ()2 ; Reg. n. 737, arLs. 48,

140 § I, 247~ fl, 370 e 7~0 § l.
Concoráancia.-Cods. Comms. arts.:

Port. MO; Arg. 1033; He p. 709; lt.,!. 5fl5 ;
Ali. 653; Belg. Lei cit., 4.2' Holl. 512;
Chi!. 1061; Or. 1221; FI'. 283; Roum. 5.68.

Nota 889
Arts. 519, 589 e 628; Reg. n. 737, arls. 48,

14.0 1,247 § 5, 370 e 720 I.
Concordallcia.-Cods.ColOms.arls. :

Porto 5a8; Al'g. 1035; Hesp. 707, 708; Mex.
782,783 j Hal. 5:>5 ; AJI. 646; BeJg., Lei cit.,
40; Holl. 507 e 508 ; ChU. 1051; 01'. 1212;
l~r. 281; Roum. 565.

- 'a Inglaterra lambem o conbecimento
é negociavel; pMe ser transmillido por via
de endosso ou á ordem - to be his assigns.

Nota .-A transferencia da propriedade de
mercadorias depositadas se opera na fórma
da legislação em vigor, por força do endosso
dos bilhetes do depo ito, os quae serão
equi parados, na conformidade do art. 587
do Cod. Comm., aos conhecimentos de
carga.

Paragl.'apho unico.-A tl'ansferencia de·
verá ser averbada uosassenlosl'espectivos:
Consol., art. 256.

- No caso de perda do título ou bilhete
de deposito, não poderá ser fornecido tJutro
e nem entregue ã mercadoria senão 10 dias

depois de annunciada a rerel'ida perda nOl
perio licos de maior circulação, e por edi·
taes allixado na praça do comll1ercio, ou
nos Jogare mais publico • não lendo com·
parecido algu m a reclamar o seu direito.
As despezas dos annuncio e mais dili"eu·
ciasconerão por conlada parte inleressada.
Pela expedição do novo btuJo se cobrarl
metade da taxa do original: Consol,arl2.i?

- A clau ula 01h á ses agents tem a
mesma força de clausula á ordem. para I'a·
li lade do endosso (ao qllaJ sentio applic<,m
o arls. a61 e 362 do CoeI. Corom., rela·
tivos ás lelras d cambio), noslel'mos do
art.587 do mesmo Cod.: Acc. da COrle lie
App. de 20de Março de lR92-Dil'., vol. fJ8,
pag. 2-13.

Nota 890
Reg. n. 737, art. 251' Lei n. 917 de 1800,

art. 8 § 1 e 3-Not. 880.
Concordancia.-Cod .COO1ms.arls:

Porto 5·10 j Arg. 10H j Resp. 709,715: Mex:
784,790; ltal. 558; AlI. 653; Belg.• l.CI
cit.,42 j Holl. 512 ; Chi\. 1061, 1065; Fr,
283; Roum. 568.

Nota 891
Arts. 628; T. lLO. art. 25; Reg. n. 737,

art . 48, 159, 390 e 720 §' 1. . .
ConcOJ.'dancia.-C"ds. Comll1 .atl ..

Arg. 104.5; Chi!. l066 j 01'. 1222.
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OAPITULO III

Dos direitos e obrigações do fretadO?' e afretado,'

313

Art. 590. O fretador é obrigado a ter o navio lestes para receber
a carga, e oafretador a efl'ectual-a no tempo marcado no contracto. 8!>Z

Art. 591. Não se tendo determinado na carta de fretamento o
tempo em que deve começar a carregar-se, entende-se que principia a
correr desde o dia em que o capitão declarar que está prompto para
receber a carga: se o tempo qne deve durar a carga e a descarga não
estiver fixado ou quanto se lia de pagar de primagem, estadias e
obrestaclia , e o tempo e modo do pagamento, será tudo regulado pelo

uso do porto onde uma ou outra deva elfectuar-se. IS!):' .

Art. 592. Vencillo °prazo e o das estadias e sobrestadias que se
tiverem ajll tado, e, na falta de ajuste, as do uso no porto da carga,
sem que o afretador tenha carregado elfeitos alguns, terá o capitão a
escolha, ou de resilir do contracto e exigir do afretado!' metade do
frete ajustado c primag'em com estaclias e sobrestadias, ou de empre
henJer a viagem sem carga, e, finda ella, exigir delle o frete por
inteiro e primagern, com as avarias que fôrem devidas, estadias e
sobrestadias. 8lJ'l

Art. 593. QuantIa o afretador carrega só parte da carga no
tempo aprazado, o capitão; vencido o tempo das estadias e sobrestadias,
tem (lireito, ou de proceder á descarga por conta do mesmo afretador e
pedir meio frete, ou de emprehender a viagem com a parte tIa carga
que tiver a bordo, para haver o frete por inteiro no porto do seu
destino, com as mais despezas cIeclaradas no artigo antecedente. >'lo ..

Nota 892
Concol'dallcia.-Cods. Comms. al'ls.:

Porto 551 ; Bus. 7·10 ; Arg. 10,17; J:Iesp. 688;
Ali.. 560 i Belg., Lei cil. 75; Holl. 470;
Chi!. 989, 1010; 01'. 1221.

Nota 893
Concordancia.-Cods. Comms. ar1s.:

Porto 55l j Arg. 10t8 j He p. 656 : Mex. 731 ;
lla!. 549 j ALI. '>69; Holl. .ln; Coil. 087,
988; Dr. 1225; ll'r. 274 j Roum. 570.

- Na lnglalerra as c ladias, staries, são
lambem _delerminada pelo liSO, cm fálta de
convençao: C conlam- e 1)5 domingos e dias
e/mlque não ha dcspacl.ll): CusGom -honse
tO Ldays.

Nota 894
Arl. 596 e 611.
ConcOl'dancía.-Cod . Corom . arls.:

l'ort. 515, f>53 ; Ru . 755 ; :\.I'g. 10-1.9; Hesp.
689; Mex. 764 ; !lal. 56-1.' Holl. 16,1 ; Coil.
1000 j ar. 1226 j FI'. 288.

Nota 895
A1't. 596.
Concol'dancia.-Cods. Coroms. ar1s::

Porto 5,15,553; Rus. 758' Arg. 1050;.1:1 . p.
6 O; Mex. 755 i \lal. ~61; Belg. Lei Clt .•
72, 75 j Holl. 465 ; Cl.lll. 1001; 01'. 1227 i
FI'. 288' Roum. 5711.
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Art. 594. Renunciando o afretador ao contracto antes de come·
çarem a correr os dias supplementares da carga, será obrigado a pagar
metade do frete e primagem. soo

Àrt. fí95. Sendo o navio fretado por inteiro, o afretador pôde
obrigar o fretador a que faça. sahir o navio logo que tiver mettido a
bordo carga sufticiente para pagamento do frete e primagem, estadias
ou sobrestadias, ou prestado fiança ao pagamento. O capitão, ne te
caso, não póde tomar carga de terceiro sem consentimento por escripto
do afretador, nem recusar-se á sahida ; salvo por falta de promptifi·
cação do navio, que, segundo ~s clausulas do fretamento, não possa
ser imputavel ao fretador. so')'

Art. 596. Tendo o fretador direito de fazer sahir o navio sem
carga ou só com parte della (arts. 592 e 593 ), poderá, para segnrança
do frete e de outras indemnizações a que haja logar, completar a carga
por outros carregadores, independente de consentimento do afretador;
mas o beneficio do novo frete pertencerá a este. S9S

Art. 597. Se o fretador houver declarado na carta partida maior
capacidade daquella que o navio na realidade tiver, não excedendo
da decima parte, o afretador terá opção para annullar o contracto,
ou exigir correspondente abatimento no frete, com indemnização de
perdas e damnos; salvo se a declaraçã'O estiver conforme á lotação do
navio. SO..

Art. 598. O fretador póde fazer descarregar á custa do afretador
os eifeitos que este introduzir no na.vio além da carga ajustada na carta
do fretamento; salvo prestando-se aquelle a pagar o frete correspon·
dente, se o navio os puder receber. oee

Nota 896
Art. 596.
CODcoI'dancia.-Cods. Comms. arls.:

Porl. 553, 554 ; Arg. 1052; Hesp. 680, 685;
~Iex. 755, 760; lla!. 564, 565; Ali. 590 ;
Belg. Lei cit., 87; Holl. 467; Chi!. 1022;
01'. 12~9 i FI'. 288 i Ronm. 575.

Nota 897
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

ParI. 552; Arg. 10M i Resp. 672, 673;
~Iex. 747, 748; lta!. 563; Belg. Lei eit.,
72; HCJl1. 468; Chi!. 996; 01'.1229; FI'.
287.295 i Roum. 573.

Kota.- E tambem houve equivoco em
considerar-se como tercei7'os os cal'1'ega
dores das mercadorias embargadas, qualldo
só o (Oram os afretadores a cuja disposição
estava o navio; sendo que no caso do
fretamento por carta partida, as cargas de
te7'ceiros são tomadas pelo capitão, com

ou sem consentimento dos afreladore;,
eguudo as hypolbeses dos arls. 595 e596

do Cod. Comm. : Acc. da Re!. da COm
de 10 de Março de 1876 -Di7·., vol. lO,
pago 2M.

Nota 898
Art. 1)11.
Concordancia.-Cods. Comms.arls.:

Port. 552; Arg. 10f>3; Hesp. 672, liSO;
Mex. 747,755; Ital. 563; Belg. Lei ci!., 7I i
Hol!. 468 i Chi!. 992,993; Fr. 287; Rouro.513,

Nota 899
Concordancia.-Gods. Comms. arls.:

Porto 512; Arg. 1061; Hesp. 669; Mex.7H;
Ital. 562; Belg., Lei cito 73, 74 i. Hall.
459; Chi!. 983; Dr. 1237; Fr. 289, 2w.

Nota 900
Concordancia.-Cods. comms.arls.;

Porto 553; Arg. 1062; Hesp. 674.; Mex. 719.
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Art. 599. Oscarregadoresouafretadores respondem pelosdamnos
que resultarem, se, sem sciencia e consentimento do capitão, introdu
zirem no navio fazendas, cuja sahida ou entrada fôr prohibida, e de
qualquer outro facto illicito que praticarem ao tempo da carga ou des
carga; e, ainda que as fazenuas sejam confiscadas, serão obrigados a
pagar o frete e primagem por inteiro e a avaria grossa. 901

Art. 600. Provando-se que o capitão consentio na introducção
das fazendas prohibidas, ou que, chegando ao seu conhecimento em
tempo, as não fez descarregar, ou sendo iuformado depois da viagem
começada, as não denunciára no acto da primeira visita da alfandega
que receber a bordo no porto do seu destino, ficará solidariamente obri
gado para com todos os interessados por perdas e damnos que resultarem
ao navio ou á carga, e sem acção para haver o frete, nem indemnização
alguma do carregador, ainda que esta se tenha estipulado. oez .

Art. 601. Estando o navio a frete de carga geral, não póde o
capitão, depois que tiver recebido alguma parte da carga, recusar-se
a receber a mais que se lhe offerecer por frete igual, não achando
outro mais vantajoso; pena de poder ser compellido pelos carregadores
dos effeitos recebidos a que se faça á vela com o primeiro vento favo
ravel, e de pagar as perdas e damnos que da demora resultarem. O~3

Ital. 566 j AlI. 564, 565 i Belg., Lei cit., 75,
83i Holl. 469; ChiI. 1015; 01'. 1239; FI'.
288; Roulll. 574, 576.

Nota 90i
Art.790.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

lrg. 1068; Hesp. 682 i Mex. 757; ltaL. 568;
Holl. 477; Chil. 1016; 01'. 12-15.

No.la - E' probibido o despacbo das
selYUlIlles mercadorias e objectos:
. 1.0 Qualquer objel·to de e culptura,

pl~tura ou l1thographia, cujo a lunptO
seja Obsceno, ou o[en ivo da religião, da
moral edos bons costumes, ou que estejam
comprehendidos nas disposições dos arts.
90, 242,244. 278 e 279 do Cod. Peno
31

-9 Correspondem os arts. 126, 282, 316,
, 320 do novo Cod.

a 1'2.0 Qualquer artefacto cujo uso ou
PJllcação esteja nos mesmos ca os.
S3.' Os illlpres os ou obras contrafeita

~ que ~e referem o art. 35 da Lei 11. 369
e l8!ln, e o Decr. l1. :14.91 de 1859.
§ 4.

0 Os punllaes, cani vctes-punhaes e
facas de ponta,. com excepção das de char
~ear, do serviço de cozinha e das deno
mlOadas de - malto; as espingardas ou
pistolas de vento os stiks e as bengalas
~ual'das-chuva, ou' quaesquer outros' ob~
lectos que contenham espadas estoques-
punhaes ou espingardas. '

5.' A jJolvora de qualquer qualidade,
quando o de pachante não apresentar com
a nota. a licença da competente autoridade
policial.

§ 6.' A gazúas e outros instrumentos,
ou apparelhos proprios para rouhar.

7.' A mercadorias e generos alimen·
tiCIOS ou rnedicinae em estado de putre
facção ou de avaria, que po am ser noci
vo á aude publica, reconhecidos por
perito na fOrma prescripta na secçào 3."
do capitulo seguinte:

§ ." O armamento e petrechos de guerra,
quando na COrte e os presidentes nas Pro
vincia, entenderem nece sario á segu
rança e manutenção da ordem publica.
iDecr. n. 8360 de 31 de Dezembro de 1881,
Disp. Prelim. da Tarifa, al't. 8 e Decisão de
18 de Outubro de 1824 á thesouraria do
Espirito San to): Consolo art. 459.

Nota 902
Art. 115.-Vide Not. 865.
COllcol'dancia.- Cods. Comms.arts.:

Arg. 1069; 01'. 1245.-Allteríor.

Nota 903
Concordancía.-Cods. COlllms. arts.:

Arg. 1065; Besp. 670; .Mex. 745; AlI. 566:
Chi!. 999; 01'. l242.
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Art. 602. Se o capitão, quando tomar frete á colheita ou á pran.
cha, fixar o tempo durante o qual a embarcação estiver á carga, findo
o tempo marcado, será obrigado a partir com o primeiro vento favo.
ravel; pena de respouder pelas perdas e damnos que resultarem do
l'etardamento da viagem; salvo convindo na demora a maioria dos
carregadores em relação ao valor do frete. 004

Art. 603. Não tendo o capitão fixado o tempo da. partida, éobrj·
gado a sahir com o primeiro vento favoravel, depois que tiver rece·
bido mais de dous terços da carga correspondente á lotação do navio,
se assim o exigir a maioria dos l:arregadores em relação ao valor do
frete, sem que nenhum dos outros possa retirar as fazendas que tiver
a bordo. 00<>

Art. 604. Se o capitão, no caso do artigo autecedente, não puder
.obter mais de dons terços da carga dentro de um mez depois que
houver posto o navio a frete geral, poderá subrogar outra eUlbarcação
para transporte da carg'a uue tiver a bordo, comtanto que seja igual·
mente apta para fazer a viagflm, pagaudo a. despeza da baldeação da
carga e o augmento do frete e do premio do seguro: será, porém, licito
aos carregadores retirar de bordo as suas fazendas; sem pagar frete,
:;;endo. por conta delles a despeza de desarrumação e descarga, I'e ti·
tuindo os recibos provisorios ou conhecimentos, e dando fiança pelos
que tiver remettido. Se o capitão não puder achar navio, e os carre·
gadores não quizerem descarregar, será obrigado a sahir se senta
diasdepois que houver posto o navio á carga com a qne tiver a bordo.oOl

Art. 605. Nã9 tendo a embarcação capacidade para receber toda
a carga contractada com diversos carregadores ou afretadores, terá
preferencia a que se achaT a bordo, e depois a que tiver prioridade
na data dos contractos: e se estes fõrem todos da mesma data,
haverálogar a rateio, ficando o capitão responsavel pela indemnização
dos damnos causados. 00'"

Art. 606. Fretando-se a embarcação para ir receber carga em
outro porto, logo que lá chegar, deverá o Capitão apresentar- e sem
demora ao consignatario, exigindo dene que lhe declare por escripto
na carta de fretamento o dia, mez e anno de sua apresentação j pena

Nota 904
Concordancia.-Cods. Comms.arts.:

Holl. 4.72; Dr. 1224.

Nota 905
Concordancia.-Cods. COI11I11S. al'ts.:

Al'g. 1059; Mex. 74.5, 746; All. 579; Holl.
472; Chil. 997, 998; Or. 1285.

Nota 906
Concordancia.-Cod . Comms. ar15.:

Arg. L060; Hesp. 670; Mex. 745; Ali. 566;
Holl. 4.73; Chi!. 998; 01'. 1235.

Nota 907
Concordancia.-Cods. Comm .arls.;

POl't. M2; A-l'g. 1066; 11 e p. 669; ~Lox. 744;
Ilal. 562; Chi!. 1013; Oro 1243 j Fr,2Sge
:.190.
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de não principiar a correr o tempo do fret.amento antes da sua apre
sentação.

Recusando o consignatario fazer na carta de fretamento a decla
ração requeriUa, <leverá protestar e fazer-lhe intimar o protesto e
avist1.r o fretador. Se, passado o tempo devic10 para a carga, e o da
demora ou de e taelias e sobrestadias, o consignatario não tiver carre
gado o navio, ocapitão, fazendo-o préviamente intimar por via de novo
protesto para effectual' a entrega da carga dentro do tempo aju tado
e não cumprindo elle, nem tendo recebido ordens do afretac1or, far{\
diligencia para contractaT carga por conta deste para o pnrto do seu
destino; e, com carga ou sem ella, seguin\ para. elie, onde o afretador
será obrigado a pagar-lhe ofrete vor inteiro com as demoras vencidas,
fazendo encontro (los fretes da carga tomada por sua conta, se alguma
houver tomado (art. 696). 908

Ârt. 607. Sendo um navio embargado na partida, em viagem,
ou no logar da descarga, por facto on negligencia do afretador on de
algum dos calTe~adores, ficará o culpado obrigado, para com o freta
dor on capitftO e os mais carreg'adores, pelas perelas e damnos
qne o navio ou as fazenclas vierem a soffl'er provenientes desse
~.~ .

Art. 60S. O capitão é responsavel ao dono do navio e ao afre
tador e canegadores, por perdas e damnos, se por culpa sua o navio
fôr embargado ou retardado na partida durante a viagem ou no logar
de sen destino. 910

Art.609. Se ant.es de começada a viagem, ou no curso della, a
sabida da embarcação fôr impedida temporariamente por embargo ou
força maior, subsistirá o contracto, sem haver log'ar a indemnizações de
peruas e damnos pelo retardamento. 911

Ocarregador, neste caso, poder{t descarregar os sens etreitos du
rante a clemom, pagando a despeza e prestando fiança de os tornar a

Nota 908
Ileg. n. 737, al't. 390.
Concordancia-Cods. Comms. arls.:

Pprl. 553; Ál'g. 1070 i Hesp. 673; lex.
7J~; lia!. 573; AlI. 569, 57S, 581; Belg.,
Lei Clt .. 75, 82; Holl. 46.J; Chil. 100:"!'
~3.1217; FI'. 289~ 294; Roum. 574, 578,

Nota 909
~oncOI'dancia-Cod . Comms., arls.

Aro· 1012; Hesp. 681; 1Ilex. 756; Ilal. 5li8
~Il. 563; Belg., Lei cit.. 82; Holl. 474
~IIlL 1016; 01'. 1219 j FI'. 29J.

Nota 9fO
Ál'l. 529.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Port. 508; Rus. 74.6; Ál'g. 1073; Ue p. 618;
IIlex. 748 i !tal. 569 j Ali. 550; nelg., Lei
cit.,12 21' Holl. 475; Chi!. 908; 01'.
1250; FI', 295,297; Roum. 506.

Nota 9ff
COllcordallcia-Cod . Comms. al·t~.:

Port. M7; Arg. 109!l; He·p. 6!llj 1IIex.
766; Hal. 55'2; A[I. 630 j Ilelg. Lei. ci t. 90'
Roll. 505; Cb[1. 1039; 01'.1278; FI' 2,(;
Ronm. 561.
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carregar logo que cesse o impedimento, ou de pagar o frete por inteiro
e estauias e sobrestadias, não os reembarcantlo. DU'

Art. 610. Se o navio não puder entrar no porto do seu destino
por declaração de guerra, interdicto de commercio ou bloqueio, oca·
pitão é obrigado a seguir immediatamente para aquelle que tenha sido
prevenido, na sua carta de ordens. Não se achando prevenido, pro·
curará o porto mais proximo que não estiver impedido; e ahi fará os
avisos competentes ao fretador e afretadores, cujas ordens deve es·
perar'por t'anto tempo quanto seja necessario para receber resposta.
Não recebendo esta, o capitão deve voltar para o porto da sahida com
a carga. ola

Art. 611. Sendo arrestado um navio no ClU'SO da sua viagem por
ordem de uma potencia, nenhum frete será devido pelo tempo da de·
tenção, sendo fretado ao mez, nem augmento 'de frete, se fór por
viagem. 01"

Quando o navio fôr fretado para dous ou mais portos, e acontecer
que em um deIles se saiba ter sido declarada a guerra contra a poten
cia a que pertence o navio ou a carga, o capitão, se nem esta nem I

aquelle fôrem,livres, quando não possa partir em comboio ou por algum
outro modo seguro, deverá ficar no porto da noticia até receber ordens
do dono do navio ou do afretador. ou;;

Se só o navio não fôr livre, o fretador póde resiJir do contracto,
com direito ao frete vencido, esta<.1ias e sobrestadias e avaria grossa,
pagando as despezas da descarga. Se, pelo contrario, só a carga náo
fôr livre, o afretador tem direito para rescindir o eontracto pagando a
despeza da carga, e o capitão procederá na conformidade dos arts.
592 e 596. 010

Art. 612. Sendo o navio obrigado a voltar ao porto da sahida ou
arribar a outro qualquer por perigo de piratas ou de inimigos, podem
os carregadores ou consignatarios convir na sua total descarga,

Nota 912
Art. 612.
Concordancia-Cods. Comms, al'ts,:

Port. 54?; Arg. 1099; Hesp. 691; Uex. 766;
lLal. 552; Ali. 630; Belg., Lei cit., 90; Hall.
505 j Cb iI. 1039; ar. 1278 j [Ir. 278 j Botim.
561.

Nota 913
Concordancia-Cods. Comms. arts.:

Porl.519; Al'g. 1101; Hesp. 677; ~{ex. 752;
lta1.553; Delg., Lei cit., 91; Chi!. 104.0;
01'.1280; F1'. 279.

Nota 914
Concordancia-Cods. Comms. arls::

Porto M8; Arf{. 1]02; Hesp. 690; Mex.76õ,
ltal. rm; Ali. 630; Belg., Lei oit.,90;
ChiL 1045; Dr. 1281; Fr. 300; Iloum, 661
e seguintes.

Nota 915
Concoj·dancla-Cods. Comllls. arll.:

POl't. 549; Arg. 1095, Hall. 502; 01'. 127/.

Nóta 916
Concordancia-Antel'lor.
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pagando as despezas desta e o f~ete da iua por inteiro, e prestando a
fiança determinada no art. 609.

Se o fretamento fôr ao mez, o frete é devido s6mente pelo tempo
que o navio tiver sido empregado. 91'>'

Art. 613. Se o capitão fôr obrigado a concertar a embarcação
durante a viagem, o afretador, carregadores ou consignatarios não
querendo f\sperar pelo concerto, podem retirar as suas fazendas,
pagando todo o frete, estadias e sobrestadias, e avaria grossa, haven
do-a, as despezas da descarga e de arrumação. UI8

Art. 614. Não admittindo o navio concerto, o capitão é obrigado
a fretar por sua conta, e sem poder exigir augmento algum de frete,
uma ou mais embarcações para transportar a carga ao logar do des
tino. 919

Se o capi tão não puder fretar ou tro ou outros navios dentro de
sessenta dias depois que o navio lor julgado innavegavel, e quando o
concerto 101' impraticavel, deverá requerer deposito judicial da carga,
e interpôr os competentes pTotestos para sua resalva: neste caso, o
contracto ficará resciso, e s6mente se deverá o frete vencido. 9s>e Se,
porém, os afretadores ou carregadores provarem que o navio conde
ronado por incapaz estava innavegavel quando se fez á vela, não serão

Nota 917
Art. 741 I ~ 3.
Conco~·aancia.-Cods. Comms. arts.:

PorI. 548; A.rg. 1098; Besp. 688; Mex. 767;
lia!. 672; Holl. 504; Chi!. 1042; 01'. 1277;
Fr. 299.

-Nos Estados-Unidos o carregador nad.a
paga quando o navio é obrigado a voltar
ao porto da partida.

Nota 918
p Concol'dancia.-CocJs. Comms. arts. :
~rt. 556, 558; Resp. 683; IlaI. 570; AI I.
Chi~1 640; Delg.. Lei cit., 94; Holl. 4.78;

. 1018; 01'. 1251; FI'. 296, Roum.580.
_-Na Inglaterra e Estados-Unidos o capi

Ião tem direito a reclamar frete, quando
ollerece transportar as mercadorias e os
calTegadores não acceitam.

Nota.- Se o navio arribar a porto não
alfandegado ou não habilitado precisando
de obras para continuar a sua' navegação
~~ seu afretador, carregador ou consigna:

fiO, não querendo attender ou esperar
pelo seu. con.certo, pretender retirar suas
rerCadorlas, só o poderá fazer mediante
lcença ou ordem da alfandega ou mesa de

rendas competente, ou da mais vizinha,
com assistencia dos empregados que esta
de ignar, depois de preenchidas as forma
lidades do respectivo despacho; correndo
lodas as despezas deste serviço por sua
conta, na fórma do art. 613 do Cod. Comm.:
Consolo art. 304. Vid. os arts. 305 e sego
da mesma Consolo

Nota 919
Arts. 645,738 e 746; Consolo art. 306.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Port. 513; Ru .747; Arg. 1075; Hesp.657i
Mex. 732; Hai. 570; AlI. 634 j Belg., Lei
cit., 94; Boll. 478 j Cfiil. 1019; Or. 1252;
FI'. 296; Houm. 524.

Nota 920
Arts. 757 e 766 § 5; Reg. n. 737, arts.

390 e 402.
Concordancia.- Anterior.
- Na Inglaterra e Estados-Unidos, se o

C<'l.pitão não encontrar outro navio, descar
rega as mercadorias. e a viagem reputa-se
completa. Ofrete não é pago senão em pro
múz, do serviço prestado-p1'o rata itine?'is
-sejam quaes fOrem as condições sobre
que ten ha -se estlpulailo.
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obrigados a frete algum, e terão açção de perdas e damuos contrao
fretador. Esta prova é admissivel, não 'obstante e contra os certifi·
cados da visita tia sallida. 92~

Art. 615. Ajustando-se os fretes por peso, sem se designar seé
liquido ou bruto, deverá entender-se que é peso bruto, comprehenden.
do-se nelle qualquer especie de capa, caixa ou vaEillla, em que as
fazendas se acharem acondicionadas. 922

Art. 616. Quando o frete fôr justo por numero, peso ou medida,
e houver condição de que a carga será entregue no portaló do navio,
o capitão tem direito de requerer que os efi'eitos sejam contaclos, medi·
dos ou -pesatlos a bordo do mesmo navio antes da clescarg'a j e, pro·
cedendo-se a esta diligencia, não responderá por faltas que possam
apparecer em terra. 923 Se, porém, as fazendas se descarregarem sem
se contarem, medirem ou pesarem, o consignatario terá direito de veri·
ficar em terra a identidade, numero, medição ou peso, e o capitão sera
obrigado a conformar-se com o resultado desta verificação. 92~.

Art. 617.' Os generos que por sua, nlLtureza são susceptiveisde
augmento ou diminuição, independentementé de má arruma,ção ou falta
de estiva, ou de defeito no vasilhame como é, por exemplo, o sal, será
por conta do tlono qualquer diminuição ou augmento que os mesmos
generos tiverem dentro do navio: e em um e outro caso deve-se frete
do. que se numerar, medir ou pesar no acto da descarga. 921>

Nota 92i
C()1)cOl'danci'a.-Cods. Comms. arts.:

Porl. 505, 557: Arg. 1076; Hesp. 676;
!\Iex. 751 j na!. 571; A.l!. 560; Belg., Lei
cit., 95 j Holl. 479; Chi\. 1021 j 01'.' 1252;
FI'. 297; Roum. 581.

Nota.-Sobre as providencias a lomar~se
nos casos de arribada do navio que rol' j ul
gado innavegavel, ou fór abandonado nos
termos de direilo, necessidades de sua des
carga ou baldcraçã" para alUviar o navio
que enca.lbou em algu m baixio, ou banco.
denlro dus mares lerritoriaes elo lrnperio.
COllsol. arls. 808 e seg.- Noto 918.

Nota 922

Concordan.cia.-Coels. Comms. arls.:
Arg. 10i?; Resp. 658jMex. 783; ClJi1:l026;
01'. 1251.

Nola.- Para os portos do Imperio e de
Portugal e su~8 possessões são pagos por
ar'robas ou por volumes j para os oulros
pOl'los da l(uropa por toneladas de 70 arro·
bas ou por volumes; .para os portos da

França, pelas larifas elo Havre e Mar elhll;
J1ss. n. 17 de 17 de Agosto de 1&57.
rido o Ass. n .18 'de 18 de Dezembro de 1865.

Nota 923
Art. 76.
Concordancia.-Cods. Comlll . arls:

Arg. 1078; HoU. 401; Chi!. 906, lO08,IOOJj
Dr. 1255.

Nota 924
Arl. 76.
Concol'dancia,-Cocls. C0111Ills.arll.:

Arg. 1078; Holl. 492; Cllil. e 01'. idelll.

Nota 925
Art. 711 ~ 7.
COllcordancia.--Cods. Comll1s. arls.:

Arg. 1085; Resp. 668,661; Hex. 13B,i:19;
llal. 570, 576 j Ali. 607, 619; !lelg., Lo~
cit., 77 j 11011. 497; Chi!. 1027 i 01'. 1269,
FI'. 810i Roum. 591.
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Art. 618. Havendo presumpção de que as fazendas foram damni·
ficadas, roubadas ou diminuidas, o capitão é obrigado, e o consigna
tario e quaesquer outros interessados têm direito a reqnerer que sejam
judicialmente visitadas e examinadas, e os damnos estimados a bordo
antes da descarga ou dentro em vinte e quatro horas depois: e aiuda
que este procedimento seja requel'Ído pelo capitão, não prejudicará os
seus meios de defesa. 9

l>G

Se as fazendas fôrem entregues sem o referido exame, os con·
signatarios têm direito de fazer proceder a exame judicial uo preciso
termo de quarenta e oito horas depois da descarga, e, passado este
prazo, não haverá mais logar á reclamação alguma. 92.,-

TodavÍlt, não sendo a avaria ou diminuição visivel porfóra, o exame
judicial poderá validamente fazer-se dentro de dez dias depois que as fa·
zendas passarem ás mãos dos consignatarios, no;; termos do art. 211.928

Art. 619. O capitão fretador não pódereter fazenda no navio a pre
texto de falta de pagamento de frete, avaria grossa ou despezas: poderá,
porém, precedendo competent.e protesto, requerer o deposito de fazendas
equivalentes, e pedir a venda dellas, ficando-lhe o direito salvo pelo
resto contra o carregador, no caso de insufficiencia do deposito.929

A mesma disposição tem logar quando o consignatario recusa
receber a carga.930

Nos dous referidos casos, se a aval'Ía grossa não puder ser regue
lada irnmediatamente, é licito ao capitão exigir o deposito judicial da
sornrna que se arbitrar.93

"

Nota 926
Arls. 76 e 7íi; Reg. n. 737, art. 212.
ConcOl'dancia.-Cod .Comms. art :

Port. 385· Arg. 1079; Hesp. 952; Mex.. 1043:
ltal. 926; Hall. 493 ; Cbil. 1005, 1006; 01':
1256; FI'. 435, 436.

Nota 927
Arts. 76, 441 e 772.
ConcOI·l1ancia.-Cods. Comms. arts.:

Belg., Lei cit.. 232 ; Roll. 4.94.-Anlerior.

Nota 928
Concordancia.-Cod .Comms.arls.:

Arg. 1080; Hall. 4U5; 01'. 1257.-Anterior.

lla1.579 e 580; Ali. 66 e 783; Belg., Lei cito
79; Holl. 489

i
' Chil.1031; Or.122ti; FI'. 306.

- Na Ing alerra e no Estados-Unidos. a
respeilo do frete, o capitão tem direito de
relenção sobre as mercadoria : póde lam
bem, depois de haver inutilmente pedido
ou cobrado o pr ço ao destinalario (consi
gnatal'io) formal' sua reclamação conlra o
carregador, mesmo depois da enlrega.

Nota 930
Arls. 5'27 e 785; Re~. n. 737, arts. 318

§ I, ::121 § I e 390.-l\ot. ant.
Concordancia.-Cods.Comms.arts.:

Port. 559; Arg. 960; He p. 6~5, 608; l\[ex.
743; 1t.1.1. 520, 579 ; Belg., l.ei cit., 78;
Chil. 9013; 01'. 1126; FI'. 330.

Nota 929 I Nota 931
~ Arls. ii2/ e 785; Reg. n. 737, arts. 31811 Arts.527 e 785: Reg. n. iS7, art. 318 § I,
~ \ 321 § 1 e 390. Not. 307. 321 § 1 e 390.-l\'ot. ant
p~on~~l'dan<;ia. -Cocls. C.omms. arls.: Con~ordancia.-Cods.Comms.arls..

OIl, 5tH, Arg.9~8;Hesp. 66'>; Mex. 740j Hall. 487a4.89; Fr. a03e306.-Anterior.
21 CODIGO COMMEltClAL
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Art. 620. O capitão que entregar fazendas antes de receber o
frete, avaria grossa e despezas, sem pôr em pratica os meios do artigo
precedente, ou os que lhe facultarem as leiR ou usos do logar da des·
carga, não terá acção para exigir o pagamento do carregador ou afre.
tador, provando esse que carregou as fazendas por conta de ter·
eeiro.9slO

Art. 621. Pagam frete por inteiro as fazendas que se deteriorarem
por avaria, ou diminuirem por máo acondicionamento das vasilhas,
caixas, capas ou outra qualquer cobertura em que fôrem carregadas,
provando o capitão que o damno não procedeu de arrumação ou de
estiva (art. 624).

Pagam igualmente frete por mtelro as fazendas que o capitão é
obrigado a vender nas circumstancias previstas no art. 515. 033

O frete das fazendas alijadas para salvação commum do navIo e
da carga. abon~-se por inteiro, como avaria grossa (art. 764).03<1

Art. 622. Não se deve frete das mercadorias perdidas por nau·
fragio ou varação, roubo de piratas ou pr.esa de inimigo, e, teudo-se
pago adiantado, repete-se; salvo convenção em coutrario. 03G

Todavia, resgatando-se o navio e fazendas, ou salvando-se ao
naufragio, deve-se o frete correspondente até ao logar da presa ou
naufragio: e será pago por inteiro, se o capitão condLlzir as fazenda.s
salvas até ao logar do destino, contribuindo este ao fretador por avaria
grossa do damno ou resgate.OSG

Art. 623. Salvando-se no mar ou nas praIas, sem cooperaçao!la
tripolação, fazendas que fizeram parte da carga, e sendo depois de
salvas entregues por pessoas estranhas, não se deve por elias frete
algum.os ",

Nota 932
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 580, 581; Arg. 961; Hesp. 666,667;
Mex. 741, 742; Ital. 671, 672; Holl. 488;
Chi!. 1036; Dr. 1129 ; FI'. a07.

Nota 933
Concordancia.-Cods. Comms.al'ts.:

Porto 555; Arg. 1085,1086; Hesp. 659, 661,
663; ItaI.555; AlI. 619; Chil.l02?; 01'.
1263; FI'. 298, SOl, 310.

Nota 934
Concordancia.-Cods. Comms.arts. :

Holl. 481; Chil. 1027; 01'. 1263; FI'. SOL
-Anterior.

1'Wta 935
Concordancia.-Cods. Comms.arls.:

Arg. 1087; Besp. 661; lLaI. 577, 578 i Ali,'
618; Belg., Lei cit., 97; Holl. <182.i.. Chi.
1028; Dr. 1261; FI'. S02; Roum.5Ifl.

Nota 936
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Port. 555; Arg.l~B8.· Resp. 66~;lla.lgr
Ali. 632., Belg.Lel Clt.,97; HoIlA83, .
1029; 01'.1265; FI'. 30B; Roam. 589.

Nota 937
C oncordancia. -Cods. Comms. ar~.

Arg. 1089; Ila!. 578 ; Holl. 481 ; cbiJ.IO~i
Dr. 1266.
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Arto 624. O carregarlor não pôde abandonar as fazendas ao frete.
Todavia póde ter lagar o abandono dos liquidos, cujas vasilhas se
achem vasias, ou quasi vasias. 938

Art. 625. A viagem para todos os efteItos do vencimento de fre
tes) se outra cousa se não ajustar, começa a correr desde o momento
em que a carga fica debaixo da responsabilidade do capitão. 939

Art. 626. Os fretes e avarias grossas têm hypotheca tacita e es
pecial DOS e:ifeitos que fazem objecto da carga, durante trinta dias
depois da entrega, se antes deste termo não houverem passado para
o. dominio de terceiro o04.

Arto 627. A divida de fretes, primagem, estadias e sobrestadias,
avarias e despezas da carga, prefere a todas as outras sobre o valor
dos efeitos carregados; salv'Ü os casos de que trata o art. 470n. 1. 9U

Art. 628. O contracto de fretamento de um navio estrangeiro,
exequivel no Brazil, ha de ser determinado e julgaào pelas regras es
tabelecidas neste Codigo, quer tenha sido ajustado dentro do Imperio,
quer em paiz estrangeiro. 941l.'

Nota 938
Arls. 621 e 7Ll R5.
Concordancia. -Cods. Com ros. arls. :

Port. 562; Arg. 1090; He p. 687' Mex. 762;
ltal. 562; Ali. 617; Belg., Lei c.it., 77;
Holl. 497; Cbil. 1032; ar. 1267; FI'. 310;
Roum.591.

Nota 939 .
Arlo 116.
ConCOl·dancia.-Cods. Comms. arts.:

Porlo 546; Arg. 1082; Resp. 658: Mex. 733;
lia!. 550; nalg., Lei cH., 69; BoI!. 460;
ChU. 1031 ; Or. 1259 ; Fr. 275; Roum. 56U.

Nolao-Os fretes vencem-se logo que se
descarrega a fazenda, e ficam á. convenção
das partes quanto ao tempo do pagamento:
Res. de29 de Abril em Ed. de 12 de Maio
de 1766, e Ed. de 27 de Jnlho de 1787 o

Nota 940
Arl . 117 e 887 § 7.

PConcordancia.-Cods.Comms.arts.:
Il~~t. ~o; Rus. 763; Arg. 1373 ; Hesp. 665 i
.. . 11, 672; Ali. 616, 624; Belg., LeI
~I~., 72; Holl. 490; Chi!. 1036' Dr. 1268 .
r •• 307; Roum. 590. ' ,
. N~tao-SnbSistem, posto que sem o nome
le ypotbeca, a' obrigações reaes que a
aVor de certos creditos o Cod. Comm. esta
belece sobre os navios e mercadorias: Decr.

n.. ] 69 A. de 1890, art. 5 § 2' Decr. n. 370
de 1890, art. 109.

- São credores da falleocia com privi
legio, salvo llypolheca anlerior e in cri
pta-na fazendas carregadas o alnguel ou
frete, as de pezas da avaria grossa: Decr
n. 917 de 1890, art. 70 n. 2 g).

Nota 941.
Arl. 877 § 7 o

Conco1'dancia.-Cod .Comms.art .:
P,?rt. 580; Arg..1373 j He.p. 667; Ual. 6?1,
6/2; Belg., Lei Clt., 80; lIolI. 4.98; Chl!.
l036; ar. 1269; FI'. 307; Roum. 684.

-Na Inglaterra, o privilegio do proprie
lario sobre a mercadorias para pagamento
do frete é all olnlo e nào so[[re limitacão
por algu maprescripç;10 pa.rti cular. llbsiste,
e se exerce até perfeito pagamento.

Nota.-Os seu credores preferem aquaes
quer outros nas fazenda que fizeram a
carga, por que se devem: C. de Lei de 20
de Junbo de 1774., § 39.-Not. ant.

Nota 942
Arl . 519 e 587 ; T. uno 25 ; Reg. n. 737

art. 3 §§ 2 e '1.
Concol'dancia.-Cocls. Comms.arls.:

Arg. 1091; Chi!. 975 j 01'. 1270.
Nota.- Os contracto commerciaes ajus

lados em paiz estrangeiro, exequiveis,
porém, no imperio, serão regulados e jul
~ados pela legi lação commercial do Brazil:
Heg. n. 737, art. 4.
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CAPITULO IV

Dos passageiros

Art. 629. O passageiro de um navio deve achar-se a bordo no dia
e hora que o capitão designar, quer no porto da partida, quer em qual·
quer outro de escala ou arribada; pena de ser obl'igado ao pagamenw
do preço de sua passagem por inteiro, se o navio se fizer de vela sem
elIe. 043

Art. 630. Nenhum passageiro poderá transfel'ir a terceiro, sem
consentimento do capitão, o seu direito de passagem. 04

'"

Resil,indo o passageiro do contracto antes da viagem começada, o
capitão tem direito á metade do preço da passagem; e ao pagamento
por inteiro, se aquelle a não quizer continuar depois de começada. "'

Se o passageiro fallecer antes da viagem começada, deve·sesó
metade do preço da passagem. 046

Art. 631. Se a viagem fôr suspensa ou mterromplda, por causa
de força maior, no porto da partida, rescinde-se o contracto, sem que
nem o capitão nem o passageiro tenham direito a indemnização alguma:
tendo logar a suspensão ou interrupção em outro qualquer portode
escala ou arribada, deve-se sómente o preço correspondente á viagem
feita. 04'7 •

- Os documentos de linados a ser pro
duzidos em juizo devem ser assignados pelo
consul e setlados com o selto do consulado:
Decr. 4968 de 1872, arts. 181 e 183.

Nota 943
Concordancia.-Cods.Comms.arts :

Porto 564,565; Arg. l109 r' Hesp. 694; Mex.
769; !tal. 582, e seg. ; Ai . 666; Belg., Lei
cit., 13t ; Holt. 522; Chi!. 1070, 1073; 01'.
12S3; Roum. 593, 594.

Nota.-A visita ou entrada nas alfandegas
será permittida, independente de licença
aos passageiro ,- dW'anle o tempo neces
sario para desembaraço e sahida de suas
bagagens : Decr. n. 2847 de ] 860. art. 198
§ 2.

Nota 945
Concordancia. -Cods. Comms.arl!.:

Porto 56i; Arg. 1110; He p. 697'\ Ilel:
772 . !tal. 583 . Ali. 669 a 671; De g., Ilí
cit.: 129 ; Holi. 525 ; Chi!. 12d2; Oro l~i
Roam. 593.

Nota 946
Concordancia.-Cods.Comms.,arIJ.,

Parlo 564; Arg. n07; Be p. 69ô i. IleI.
771 ; !tal. 583; AIt. 668 i Bt'lg., LCJ ClI.!
131; Hall. 524; Chi!. 1079; Dr. l!8l.
Roum. 593.

Nota 944 Nota 947
Concordancia.-Cods.Comms.arts.: Concordancia.-Codll. comms. arl!.:

Arg. 1]05; Hesp. 695; Mex.. 770; llal. 583, ParI. 564; Arg. 1110; Hesp. 6592d. ~~.
584; AlI. 665; Belg.> Lei cit., 120; Hall. 772, 773; lLat. 583 e seg.; Holl ~, .
523: Cbi!. 1072; 01'. 12 1. 11074 j 01'. 1285.
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Nota 948
,COnCOl'dancia.-COcl . Comms.al'ts.:!orl, ~72 ; Arg.1111,l113; Be p. 698; MeX.
I?S i !tal. 587; All. 670, 6'i2 i l:leJg. I Lei
CII! 132, 188; fiOU. 525; Clli! 1075' 01'.
12 aj Roum. 594, 597. '

Interrompendo-se a viagem depois de começada, por demora de
concerto no navio, o passageiro póde tomar pass~gem em outro,
pagando o preço correspondente á viagem feita. Se quizer esperar
pelo concerto, o capitão não é obrig'ado ao seu sustento; salvo se o
passageiro não encontrar outro navio em que commodamente se possa
transportar, ou o preço da nova passagem exceder o da primeira, na
proporção da viagem andada. D48

Art. 632. O capitão tem hypotheca privilegiada para pagamento
do preço da passagem em todos os eifeitos que o passageiro tiver á
bordo, e direito de os reter emquanto não fôr pago.D49

O capitão só rf\sponde pelo damno sobrevindo aos eifeitos que o
passageiro tiver a bordo debaixo da sna immediata guarda, quando o
damno provier de facto seu ou da tripolação. Dt>O

TITULO VII
Do conb.'acto de dinheiro a risco ou cambio maritimo

Art. 633. O contracto de empl'estimo a risco ou cambio maritimo,
p310 qual o dador estipula do tomador um premio certo e determinado
por preço dos riscos de mar que toma sobre si, ficando com bypotheca
especial no objecto sobre que recahe o emprestimo e sujeitando·se a
perder o capital e premio, se o dito objecto vier a perecer por eifeito

do Cad. s6 rplativo a fazendas carregadas
ou fretes e despeza de avaria gro sa.ll

- lJeveria ter comprehendido o privi
legio, no § 9° do cito art. 877.

- E' glu'antido, no ca o do art. 198 do
Cod. COIllIU., o direito de retenção alvo
a ro olução elo contractO, l1em como no
dema.i ca o pr vi Los na leaislação com
morcial (arts.96, 10 , 117, 1~(j, lS9, 63>! do
Cod. Comm.) : Decr. n. 917 de 1890, arl. 27.

- ão credores da fallencia com privi-
Nota 949 1egio, alvo hypotheca anteriormente in·

Art87'§ . - . scripta-osqnepo_aminvocaremseufa'ur
ar!. 621 ~ 9.-Vlde líot. ~8, Beg. n. 737, qualquer dos art . 108, 156, 1 9, 53.7,
Con~ol'd .. C d 565 e 632. Decr. n. 917 ctt., art. 70 n. 2 I).

A' anCla.- os. Comms. arts. :
Ig.1l17; Ue. p. 70<1; Mex. 779; !la!. 589: 5

AlI. 6H; Belg .. Lei cit., 124; Holl. 533; Nota 9 O
Cbl~. 1082; Or.U89; Roum. 600. I Concol'dancia.-Cods. Comms.art.:
(/iota._T. de l.'reitas, Comm., pago 991- Arg. 1119' lie p. 703; ~rex. 778· llal
quel! llm ca. o de pl'lviJegio que nào repul<l 589' Ali. 674-' fi 19 , Lei cit., 122: Hall.

COUlprebendldo na disposição do al't. 877 7 532; Chi!. 1081 ; 01'. 12 8 i ROllm. 600.
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dos riscos tomados no tempo e logar convencionados, só póde provar.se
por instrumento publico ou particular j o qual será reg'istrado no Tri.
bunal do Commercio dentro de oito dias da data da escl'iptura ou
letra. OGt Se o contracto tiver logar em paiz estrangeiro por snbditos
brazileiros, o instrumento deverá ser authenticado com o-visto-do
consul do Imperio, se ahi o houver, e, em todo o caso, annotado uo
verso do registro da embarcação, se versar sobre o navio ou fretes. Fal·
tando no instrumento do contracto algumas das sobreditas formalidades,
ficará este subsistindo entre as proprias partes, mas não estabelecera
direitos contra terceiro. OGZ

E' permittido fazer emprestlmo a risco não só em dinheiro, mas
tambem em eifeitos proprios para o serviço e consumo do navio, ou
que possam ser objecto de commercio; mas em taes casos a cousa
emprestada deve ser estimada em valor fixo, para ser paga com di·
nheiro. 0

"
3

Art. 634. O instrumento do contracto de dillhell'o a ri co deve
declarar: OG4

Nota 95i
Art . 656 e.877 §8' ReO'. n. 738, art.58~ 7.
Concordancia.-Cod .Comms. a11s.:

Porto 626; nu. 792; Al'g. 1120, 1121;
Hesp. 719, 720; Mex. 7})5 ; Hal. 590, 591;
Ali. 683; Belg., Lei cit., 156; Holl. 560,
570; Chi!. 1168, 1170,1173; 01'. 1290, 1291 ;
FI'. 311, 312; Roum. 601 a603.

- Na. InglalelTa este contra.cLo chama-se
battol117'Y quando versa sobre o navio, e
1'espondentla quando sobre a carga.

- Pelo direilo romano se chamava pe
w1iia tlrajectitia, ou pecunia nautica, ou
(CBnus nauticwrn.

- Em geral, o cambio marítimo, além
da prova escripta requer o registro; na In
glatel'l'a,porém, esle contracto não é sujeito
á fórma alguma legal; entrelanto se pen a
que quando o batt01n1'Y tem por objecto o
navio, em sua totalidade, a solemnidade
do registro é indispensaveJ.

Nota.- O Alv. de 16 de Janeiro de 1757
cbama áo cam I:lio marítimo ilm pl'etexto
de uSU1'a, e ordena que se lião possa dar a
risco por menos de um anno, e por mais
de cinco por cento de premio I e que só
possa pagar-se na praça ao emprestimo 1e
que nao possa baver contracto de seguro
sobre este contracto I ...

- Ocontracto de dinheiro a risco de cam
bio maritimo deve ser registrado, como
para sua validade exige a lei commercial:
Rev. n. 8J88 de 6 de 1 o\'embro de 1872
e Acc. 1'evis01' do Trib. do Corom. de

Pernambuco de 11 de Agosto de 1873-Dir.,
vaI. 3, pago 152.

E' dever de todo o dador de dinheiro I
risco maritimo verificar primeiro a c:lpl
cidade daqueUes com quem contraem: 81r.
n. 89-10 de 13 de Setembro de 1876 e .\Ito
1'evis01' da ReI. de Porlo-Alegre de lHe
Outubro de 1877 -Di1'., vol. 11, pag.8Jí,
vol. 14., pago 752.

- São credores da fallencia com prlrl·
legio no objecto sobre que reeahio oem
presUmo mal'ilimo o dador de dinheiro I
risco: Decr. n.970 de 1890, art. 70n. 2bl.

Nota 952
Art. 4.66 § 1; Reg. n. 737, arts. 3§I,

140 § 1 e 11l9.-Vide Not. 997.
Concordancia.-Cods. Comms.arls.:

Port. 626; Arg. 1121; Hesp. 720; Mex. i\!íi
Ital. 591; AIl. 686; HoH. 571,572; Chi!.
1173; 01'. ] 291 ; FI'. 312 j Roum. 602.

Nota 953
CoDcol'dancia.-Cods. Comms. art'.:

Arg. 1123; Hesp. 723 j Mex. 798; AlI. 681:
Holl. 816; Cbil. 1183 j 01'. 1293.

Nota 954
Concordancia.-Cod~.comIlls.ar!l.:

Porto 626; Arg. 1122 . Hesp. 721 j Mex.I9d~
nal. 590; ALI. 681 ; Belg., Lei eit., l~,
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Nota 959
ConcoT'dancia.- Anterior.

1. A data e o logar em que o emprestlmo se !az; !jlili

II. O capital emprestado, e o preço do risco, aauelle e este espe
cificado separadamente; OliO

III. O nome do dador e do tomador, com o do navio e o do seu
capitão; Oli':'

IV. O objecto ou etfeito sobre que recahe o emprestlmo; Oli8

V, Os riscos tomados, com menção especifica de cada um; 9li9

VI. Se o emprestimo tem lagar por uma ou mais viagens, qual a
viagem e porque termo i DOO

VII. A época do pagamento por embolso e o logar onde deva
effectnar-se; DOI

VIII. Qualquer outra clausula em que as partes convenham,
comtanto que nã·o seja opposta á natureza deste contracto ou prohibida
por lei,

Oinstrumento em que faltar alguma das declarações enuncIadas,
será considerado como simples credito de dinheiro de emprestimo ao
premio da lei, sem hypotheca nos etfeitos sobre que tiver sido dado,
nem privilegio algum, 90S<

Art. 635. A escríptma ou letra de risco exarada á ordem tem
força de letra de cambio contra o tomador e garantes, 903 e é

Roll, 570; Cbi!. 1171 ; 01'. 1292 ; FI'. 311 j
Boum. 602.

No1JJ,. -Os contractos ou letras de ri co
pagam de sello proporcional.

Tabella
Valor do premio Se110

Até 10 000.... . ... .. .. .. .. .. •. $220
De 10$ 3. 50$.................. 1$100
De 50$ a 100$.. . . . . . . . . . . . . . . . 2$200
De 100$ 3.150$..... 3$300
Assim por dian te, cobrando·se mais 1$100

por 50~ ou fracção de 50 : Decr. n. 1264. de
1893, Ttlb. A

J
§ 4. .

Nota 955
Concordancia.-Cods. Comms.al'ts.·

Ali. 681-Anterior.

Nota 956
Concordancia._An terior.

Nota 957
COUcordancia. - Anterior.

Nota 958
Concordancia. - Anle~ior.

Nota 960
Concordallcia.-Anterior.

Nota 961
Concordanciu.- Anterior.

Nota 962
Reg. n. 737, 3.1't. 692.
Concordancia.- Cod. Comm. art.:

Cbi!. 1172-Anlel'ior.
Nota. - Sub islem, posto que sem o

nome de lJypotbeca, as obrigações reaes
que á favor de certos credilo o Cod.
Comm. estabelece sobre os navios e mer
cadorias: -Decr. n. 370 de 1890, art. 100
Not. 3'.L8.

Nota 963
Concol'dancia.-Cods. Comms. a1'ts.:

Port. 627; Arg. 1128' Hesp. 722 j Mex.
797; lt,,1. 592; AlI. 687; llelg.. Lel eil ..
162 j Holl. 573; Chil. ll75; 01'. 1298;
FI'. 313; Roum. 601.
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transferivel e exeCJ.uivel por via de endosso, com os mesmos direito e
pelas mesmas acções que as letras de cambio. 9G"

O cessionario toma o lagar de endossador, tanto a respeito do
capital como do premio e dos riscos, mas a garant.ia da sol vabiJidade
do tomador é restricta ao capital; salvo condição em contrario quant.o
ao premio. BGI>

Art. 636. Não sendo a escriptura ou letra de ri co passada á
ordem, só pôde ser transferida por cessão, com as mesmas formalidade.
e effeitos das 'Cessões civis, sem outra responsabilidade da parte du
cedente, que não seja a de garantir a 6xistencia da divida. :lOO

Art. 637. Se no instrumento do contracto se não tiver feiro
menção especifica dos riscos com reserva de algum, ou deixar de se
estipular o tempo, entende·se que o dador do dinheil'o tomará sobre
si todos aquelles riscos marítimos, e pelo mesmo tempo que geralmente
COi'ltumam receber os seguradores. 90"

Art. 638. Não se declarando na escriptlU'a ou letra de risco que
o empre&timo é s6 por ida, on s6 por volta, ou por uma e ontra, o
pagamento, recahindo o emprestimo Sóbre fazendas, é exequivel no
lagar do destino destas, declarado nos conhecimentos ou fretamento;
e se recahir sobre o navio, no fim de dous mezes depois da chegada
ao porto do destino, se não apparelhar de volta. OG8

Art. 639, O emprestimo a risco pôde recahir: 9GO

- Na Inglatel'ra, um acto contestando
um empl'estimo a risco póde ser nego·
ciado.

Nota 964
CODcordancia.-Cods. Comms. arts.:

AlI. 685; ar. 1299.- An terior.
Nota.- Compete a signação de 10 dia,

ás letras de cambio e á aquellas que con
forme o Cod. Comm. têm a mesma força
e acção: Reg. n. 737, art. "24.7 § 3.

Nota 965
Concordancia.- Cod. Comm. art.:

1"1'. 314-Anterior.

Nota 966
Conco1'dancia.-Cods. Comms.art.:

Arg. 1131; Ali. 687; Chi\. 11,5; 01'.
1301.

Nota 967
Concordancia.-Cods. Comms.arts.

Porto 626; Arg. l12l; Resp. 793; ~Lox. 796
llal. 601; Hult. 585; ChI .1172; ar. 1292
Roam. 613.

Nota 968
t.::oncordancia.-Cods.CODlIllS arts.:

Arg. 1132; Chil. 1169; 01'. 1302; Fr. 3 .
I\rota.-Pre creyem no fim de um anno,

a cont.1.r do dia ell1 que as obriaaç~'
fOrem exequiveis sendo contrabida aen!ro
elo Imperio, e no fim de tres, tendo sLdo
conLral1idas em paiz eslrangeÍl'o: art. 411,
Cad.

Nota 969
Concordancia.-Cod .Comms.arls.:

Porto 628 ; Arg .U33; Hesp. 724 j Mex. :99;
!la!. 593; Be]g., Lei it'J.157; Holl. ;)71:
Chi!. 1185; ar. 1303; 111'. 31ô; Roum.
605.

- Na Inglaterra se pMe empl'l'slar a
risco, a não ser s01)1'0 o navio e carga.
considera como empl'estimo regular oeLll:
presLimo de uma somma de dinhe!1'9 des·
tinado a tal operação, com a condLçao de
U111 largo in teresse, se a viagem se oom·
pletar felizmenle.

- E' isto Ullla e pecie de jogo de aposfll.
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r. Sobre o casco, fretes e pertenças do navio; 90:'8

II. Sobre a carga; 90:'''

III. Sobre a totalidade destes objectos, conjuncta on separada
mente, ou sobre uma parte determinada de cada um delles. 90:'''

Art. 640. Recabindo o emprestimo a risco sobre o casco e per
tenças ao navio, abrange na sua responsabilidade o frete da viagem
respectiva. 90:'3

Quando o contracto é celebrado sobre o navio e carg'a, o privilegio
do dador é solidaria sobre uma e outra cousa. 90:'4

Se o emprestimo fôr feito' sobre a carga ou sobre um objecto
determinado do navio, ou da carga, os seus efi'eitos não se estendem
além desse objecto ou da carga. Do:'ti

Art. 641. Para o contracto sortir seu efi'eito legal, é necessario
qne exista dentro do navio, no momento do sinistro, a importancia da
somma dada de emprestimo a risco, em fazendas ou no seu equiva
lente. 9':0

Art. 642. Quando o objecto sobre que se toma dinheiro a risco
não chega a pôr-se efi'ectivamente em risco por não se efi'ectuar a
viagem, recinde·se o contracto: e o dador, neste caso, tem direito
para haver o capital com os juros da lei desde o dia da entrega do
dinheiro ao tomador, sem outro algum premio; e goza do privilegio da
prefere.ncia quanto ao capital s6mente. 90:'0:'

Art. 643. O tomador que não carregar efi'eitos no va~or total da
samma tomada a risco é obrigado a restituir o remanescente ao dador
antes da partida do navio, ou todo, se nenhum empregar; e, se não

Nota 970
Art. 656.
Concordancia.-Anterior.

Nota 971.
Concordancia.- Anterior.
Nota. - E' o mesmo que dizer sobre

.{aClb/dades ou razenda~.

Nota 972
Conco~·dancia. - Anterior.

Nota 974
Concordancia. - Anterior.

Nota 975
Concordancia. - Anterior.

Nota 976
ConcÓrd~lncia.-Cod . Comms. arts.

Port.629 j Al'~. 1135 . Hesp. 726; i\Iex. 801;
!tal. 59<1; Holl. 576 ; Cbi!. 11 8; 01'. 1303;
Fr. 316, 317; Roum. 606.

Nota 977
Nota 973

Concordancia.-Cotls. Comms. arts.
h~ol~.c~rdancia.-co.ds.Comms. a.rts.: Arg. 1138; Hesp. 729' M~x. BO!. !ta!. 597
il}·32a~\HOU. 575; Cb11.186; 01'.1304; All. 699; EJoU. 56; Clll!. 1210; 01'. 1308

. - nleno!'. . FI'. 316, 31? ; Ronm. 600
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restitUIr,dá-se a acção pessoal contra o tomador pela parte descoberta,
ainda que a parte coberta ou empregada venha a perder-se (art.
655).0'7S

O mesmo terá logar quando o dinheiro a risco fôr tomado para
habilitar o navio, se o tomador não. chegar a fazer uso delle ou da
cousa estimavel, em todo ou em parte. 979

Art. 644. Quando no instrumento de risco sobre fazendas houver
afaculdade de - tocar ejazer escala -, ficam obrigados ao contracto
não s6 o dinheiro carregado em especie para ser e.mpregado na viagem
e as fazendas carregadas no logar da partida, mas tambem as que
fôrem carregadas em retorno por conta do tomador, sendo o contracto
feito de ida' e volta; e o tomador, neste caso, tem faculdade de
troca.l-as ou vendel··as, e comprar outras em todos os portos de
escalas. 9s•

Art. 645. Se ao tempo do sinistro, parte dos effeitos, objecto do
risco, já se acharem em terra, a perda do dador será reduzida ao que
tiver ficado dentro do navio: e se os effeitos salvos fôrem transporta·
dos em outro navio para o porto do destino originario (art. 614), neste
continuam os riscos do dador. os..

Art. 646. O dador ao risco sobre effeitos carregados em navios
nominalmente designados no contracto, não responde pela perda
desses effeitos, ainda mesmo que seja acontecida por perigo de
mar, se fôrem transferidos ou baldeados para outro navio; salvo
provando-se legalmente que a baldeação tivera lagar por forÇll
maior. 9S2

Art. 647. Em caso de sinistro, salvando-se alguns effeitos da
carga, objectos do risco, a obrigação do p&.gamento de dinheiro a risco
fica reduzida ao valor dos mesmos objectos, estimado pela fôrma de·
terminada no art. 694 e seguintes. O dador, neste caso, tem direito
para ser pago do principal e premio por esse mesmo valor até onde

Nota 978
Concordancia. -Cods. Comms. arts.

Porto 629 ; A1'.~' 1139; Resp. 727 ; Mex.. 8~2;
I tal. 594; Cbu. 1188, 1210; ar. 1309; L' r.
316, 317 ; Roum. 609.

Nota 979
ConcoJ.'dancia.-Aoterior.

Nota 980
Concordallcia.-Cods. Comms. a1'ls.:

Arg. 1140 ; Chil. 1193; Dr. 1310.

Nota 98i
Concordancia. -Cods. Comm .arls,:

Porto 6<:10 ; Arg. 1136 ; Ilesp. 734; Mex. 8~1
!ta l. 599 ; AlI. 680, 757 ; B 19. Lei cIL,
165 ; Hall. 588; Chi!. 1168 j 12U, 1212; Oro
L306 ; FI'. 317 j Roum. 611.

Nota 982
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Arg. 1148; Resp. 73 L; Mex.. 806 j llal. 599 ;
AlI. 694' Belg., Lei cit., 164 a 167; 11011.
582; chiI. 1198; ar. 1329 ; Fr. 324 j Uoum.
610 a 612.
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alcançar, deduzidas as despezas de salvados, e as soldadas venCIdas
nessa viagem. 983

Sendo dinheiro dado sobre o navio, o privilegio, do dador compre
hende não só os fragmentos naufragas do mesmo navio, mas tambem o
frete adquil'Ído pelas fazendas salvas, deduzidas as despezas de salvados
e as soldadas vencidas na viagem respectiva; não havendo dinheir<Ya
risco ou seguro especial sobre esse frete. 984

Art. 648. Havendo sobre o mesmo navio ou sobre a mesma carga
llm contracto de risco e outro de seguro (art. 650), o producto dos
effeitos salvos será dividido entre o segurador e o dador a risco
pelo seu eapital sómente, na proporção de seus respectivos inte
l'esses."8G

Art. 649. Não precedendo aJuste em contrarIo, o dador conserva
seus direitos integras contra o tomador, ainda mesmo que a perda on
damno da COUSa, objecto do risco provenha de alguma das causas enu~

meradas no art. 711.°86
Art. 650. Quando alguns, mas não todos os riseos, ou uma parte

s6mente do navio ou da carga se acham seguros, pôde contrahir-se em
prestimos a risco pelos riscos ou parte não segura até a concurrencia
do seu valor por iuteiro (art. 682).°8""

Art. 651. As letras mercantis provenientes de dinheiro recebido
pelo capitão para despezas indispensaveis do navio ou da carga, nos
termos dos arts. 515 e 516, e os premias 'do seguro correspondente,
quando a sua importancia houver sido realmente segurada, têm o
privilegio de letras de emprestimo a risco, se contiverem declaração
impressa de que o importe foi destinado para as referidas des·
pezas: são exequiveis, ainda mesmo que taes objectos se percam por
qualquer evento posterior, provando o dador que o dinheiro foi

Nota 983
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 630 j Arg. lU7; Hesp. 73J; Mex.
809; Ilal. 599' Ali. 680, 757; Belg., Lei
CFIL. 165; HoÍl. 588 ; Cbil.1212; ar. 1319 ;

r. 327 j Houm. 611.

Nota.-Vide Di?'., voI. 2, pag.297, onde
se sustenta que não é fundada em bOa razão
a divisão do producto dos eJIeitos salvos
entre o segurador e o dador a risco.

Nota 986

Concordancia.-Cods. Comms. arl~.:
Nota 984 Arg.llóOj Rep. 73ii Mex.810jHal. 5ge,

Çoncordancia.- cod. Comm. art.: 600,603; Holl. 587; Cbll. 1206; Fr. 325,326.
Chi\, 1209 - Anterior.

Nota 985
Coneordancia.-Cods. C;omms. ads.:

Ar~. 1150; Resp. 735 i Mex. 810; Ua!. 599'
Chil. 1206; 01'. 1322; Fr. 331. '

Nota 987
Art. 6511 SI 4.
Concordancia.-Cods. Comms. arls.·

Arg. lU6; Chi!. 1190: Oro 1296.
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efi'ectivamente empregado em beneficio do navio ou da carg'a (arts. 515
e 517).988

Art. 652. O empreRtimo de dinheiro a risco sobre ona.vio, tomado
pelo capitão no logar do domicilio do dono, sem autorisação escripta
deste, produz acção e privilegio sómente na parte qL1e o capitão possa
ter no navio e frete; e não obriga o dono, ainda mesmo que se
pretenda provar que o dinheiro foi applicado a beneficio da embal'o
cação."89

Art. 653. O emprestimo a risco sobre fazendas, contrahido antes
da viagem começada, deve ser mencionado nos conhecimentos e no ma·
nifesto da carga, com designação da pessoa a queni o capitão deve
participar a chegada feliz no log'ar elo destino. Omittida aquella de
claração, o consignatario, tendo acceitado letras de cambio, ou feito
adiantamentos na fé dos conhecimentos, preferirá ao portador da letra
de risco. Na falta de designação a quem deva participar a chegada,
o capitão, póde descarregar as fazendas, sem responsabilidade alguma
pessoal para com o portador da letra de risco. 99..

Al't. 654. Se entre o dador a risco e o capitão se der algum con·
luio, por cujo meio os armadores ou carregadores soff1'am prejuizo, será

Nota 988
Arts. 470 6, 482, 695, 764 § 18 e 791 ;

Reg. n. 737, art. 247 § 3.
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

AJ'g. 949; Dr. 1333.
Nota-Fol'rn~bla de uma letra de risco

maritimo, sacada pejo capitão contra o
_ proprietario do navio:

Logar do saque, lantos.de de 18•..
Principal. .
Premio .

Tolal , $

A tantos (lias (ou mezes), se c11egar a
salvamento ao porto de... o navio ... de
meu commando e propriedade (ou consi
gnação; de Vmc., pagará ao porlador l~ ...
desta praça, ou á 'I., em vista desta l' via
de letra de risco'(não o tendo feito pela 2' ou
3') a quantia acima, em moeda cOl:rente,
capital e premio, de empre timo Cfl1e me fez
IJ mesmo- portador,em vi&ta da autorisação
que obtive do juiz do commercio para re
parar as avarias ... com que enlrou neste
porto o dito navio, afim de rehabilital-o a
seguir viagem ao porto de ... por ser o de
sua descarga, e J1em assim para a compJ'~

de viveres; 3ujeitando eu, em garantia
desse debito, @ casco e pel'tenças do navio,
assim como o remanescente do frete,depois

de pagas as soldadas á tripolaçã0l na
conformidade da legi Jação commcrctal a
respeito d'.l laes em pre Limos de risco ma
rilimo, a que me sUJeitei.

Ao porlador (nome do sacado).
F (llome do sacador).

jJJ~Ltatis 7ntLtandis, a Jr.esma fórmula
quando o sacado é o capitão do navio.

-As escripll11'as de dinheiro a risco, to
mado pelo capitão de uma embarcação na
cional em paiz estrangeiro, são lavrada
pejo consul braziieiro: Decr. n. 4968 de
1872, art. 96 § 4.

Nota 989

Concol'dancia.-Cods. Comms.al'l .:
Port. 628; Arg. 11·11; Resp. 617,728; Mex.
691, 803; na!. 595 j AJl. 681; Boll. 579;
Clli!. 1180; 01'. 1311; FI'. 311; BOtlm. 601.

- Quando o navio estiver Da Inglaterra,
o proprietario, unical!.!ente, ou seu man
clalano espeClal,podenlO contractar umem
presLimo a 1·isco.

Nota 990
Concordancia.-Cods. Comms.arls.:

Arg. 114.b;Hesp. no; Botl. 583; Chi/.
1174.
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este indemnizado solidariamente pelo dador e pelo capitão; contra os
quaes poderá intentar-se acção criminal que competente seja.OOi.

Art. 655. Incorre no crime de estellionato o tomador que receber
dinheiro a risco por valor maior que o do objecto do risco, ou quando
este não tenha sido effectivamente embarcado (art. 643): e no mesmo
crime incorre tambem o dador que, não podendo ignorar esta circum
stancia, a não declarar á pessoa a quem endossar a letra de risco. No
primeiro caso o tomador e no segundo, o danor, respondem solidaria
mente pela importancia da letra, ainda quando tenha perecido o objecto
do ri coo90~

Art. 656. E' nuHo o contracto de cambio maritImo:
I. Sendo o emprestimo feito á gente da tripolação ; 003

II. Tendo o emprestimo s6mente por objecto o frete a vencer, ou
o Incro esperado de alguma negociação, ou um e outro simu1taneo e
exclu ivamente ; 0041

III. Quando o dador não corre algum risco dos objectos sobre
os quaes se deu o dinheiro; 90G

IV. Quando recahe sobre objectos, cujos nscos já têm sido to
mados por outrem no seu inteiro valor (3ort. 650) ; 006

Nota 991.
Con-col'dancia.-Cods. Comms. arls.:

Arg. 11.J.3; 01'. 1314.. .

Nota 992
Concol'dancia.-Cods. Comms. arls.:

Porto 629; Arg-. 1144; Hesp. 726; Ita!. 594-;
Holl. 576; ChI!. 1188, 1189; Dr. 13]5; FI'.
816, 317; HOUlD. 606.

Nota.-Yide Cod. Cl'im., art. 388; Lei
n. 2033 de 1871, art. 21.

Nota 993

§
. lArt. 639; Reg. n. 737, arts. 682 § 1,68-1

e 692.
t:oncordancia.-Cod . Comms. arts.:

Porto 600, 633; Arg.1l4.9; Hesp. 7;")5; Mex.
8~0' Hal. 593; An. 680; Belg., Lei cit., 157,
108; Holl. 577; Cbi!. 1190' Dr. 1821' ~'r.
319; Hourn. 605. '
m- Na Prussia, além da nullidade, a som

a emprestada é canO cada.
- Na Inglaterra, nos Eslados-Unidos e

em Malta é autorisado.
d Nota.-Era prol1ibjdo dar dinheiro a ri CD
e não aos homens do mar e officiaes das

via~ens da lndia de ida e volla: Alv. de
14 oe Fever iro de 1609.

- e e tendeu e la probibição a todas a
viagens para quaesquer portos, como para
a lndia: Alv. de 23 de Agosto de 1623.

Nota 994
Arl. 639 j Reg. n. 737, arts. 682 § 1, 6fl4

§ I, e 692.
Concordancia.-Anterior.
- Na Inglaterra e Estados-Unidos, ditTe

rentemcnte.

Nota 995

Arls. 639 e 642; Reg. n. 737, art. 682 § 1,
68J. 1, e 692.

Concordancia. -Anterior.

Nota 996
Art. 639; Reg. n. '137, arls. 682 § I, 684

§1,e692.
Concordancia.-Cods COlllm . al'ls.:

Árg. ll40; He.'p, 726; Ilal. 59J; HolL ú76j
Chi!. 1190; Dr. 1321; FI'. 316,317; Roum.
606.
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V. Faltando o regi tro ou as formalidades exigidas no art. 516
para o caso de que ahi se trata; 00..-

Em todos os referido casos, ainda que o contracto não surta os
seus efi'eitos legaes, o tomador responde pessoalmente pelo principal
mutuado e juros legaes, posto que a cousa, objecto do contracto, tenha
perecido no tempo e no logar dos riscos; 00

Art. 657. O privilegio do dador a risco sobre o navio compre·
hende proporcionalmente, não só os fragmentos naufragos do me mo
navio, mas tambem o frete adquirido pelas fazendas salvas, deduzida
as despezas de salvados e as soldadas devidas por essa viagem; não
havendo seguro ou risco e pecial sobre o mesmo frete.ooo

Art. 658. Se o contracto a risco comprehender navio e carga, as
fazendas conservadas são hypotheca do dador, ainda que o navio pe
reça: o mesmo é vice-ve1'sa, quando o navio se salva e as fazendas
se perdem.••••

Art. 659. E' livre aos contrahentes estipular o premio na quan·
tidade, e o modo de pagamento que bem lhes pareça: mas uma vez
concordado, a superveniencia .de risco não dá direito á exigencia de
augmento ou diminuição do premio; salvo se outra cousa fôr accordada
no contracto. UlGt

Art. 660. -Não estando fixada a época do pagamento, será este
.reputado vencido apenas tiverem cessado os riscos. Deste dia em
diante correm para o dador os juros da lei sobre o capital e premio no
caso de móra, a qual só póde provar-se pelo prote~to .•Gn

Nota 997
Art. 639; Reg. n. 737, al'ts. 682 § L 684

§ 1. e 692.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Al'g. 1121; Hesp. 720; ltal. 59~' AI!. 683;
Bel~., Lei cit., 156; Holl. 572; éhil. 1173;
01'. 1290; FI'. 312: Bonm. 603.

Nota.-O contracto de empl'estimo a risco
deve ser registradú, como para sua vali
dade exige a lei commerci2.l: Rev. n. 8188
de 6 de Novembro de 1872 e Acc. 1'evis07'
do Tl'ib. do Comm. de Pernambuco de 11
de Agosto de 1873.-Di7·., vol. 3, pago 152.
-Not. 951.

Nota 998
Art. 689: Reg. n. 737, arts. 68'2 § 1, 684

§ 1, e 692.
Concordancia.-Cods. Comms. al'ts.

Arg. 1122; Hesp. 720; Mex. 796"; Ital. 590
AII. 683.; Belg., Lei cit., 156; Holl. 572
Chil. 1172; 01'. 1321; FI'. 318.

Nota 999
Art. 64.7.
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Hesp. 734;' Ital. 599; All. 681; Belg. J Lei
cit., 165; Holl. 588; Chi!. 1192: 01'.1311;
li'l'. 327; Ronm. 611.

Nota 1.000
Concol'dancia.-Cods. Comms. arls.:

Arg. 1151; Hesp. 724; Mex. 729; IlaI. 593j
All. 680, 681 i Delg., Lei. cit., 157; 11011.
574, 575; Cbl!. 1186; 01'. 1323; Fr.32Oj
Boum.605.

Nota tOO1.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Al'g. 1127; AlI. 682; Chil. 1184; 01'.1291.

Nota 1.0U2
Art. 4.47.
Concordancia .-Coas. L.omms.arls.:

Arg. 1130; Resp. 736; ltal. 596; Belg.
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Art. 661. O portador, na falta de pagamento no termo devido, é
obrigado a protestar e a praticar todos os deveres dos portadores de
letras de cambio para vencimento de juros e conservação do direito
regressivo sobre os garantes do instrumento de risco. U03

Art. 662. O dador de dinheiro a risco adquire hypotheca no
objecto sobre que recah~ o emprestimo; mas fica sujeito a perder todo
o direito á sornma mutuada, perecendo o objecto hypothecado no tempo
e logar, e pelos riscos convencionados; e s6 tem direito ao embolso
do principal e premio por inteiro no caso de chegada a salva
mento"0041

Art. 663. Incumbe ao tomador provar a perda e justificar que os
effeitos, objecto de emprestimo, existiam na embarcação na occasião do
sinistro .....,.

Art. 664. Acontecendo presa ou desastre de mar ao navio ou fa
zendas sobre querecahio o emprestimo a risco, o tomador tem obriga
ção de noticiar o acontecimento ao dador, apenas tal nova chegar
ao seu conhecimento. Achando-se o tomador a esse tempo no navio,
ou proximo aos objectos sobre que recahio o emprestimo, é obrigado a
empregar na sua reclamação e salvação as diligencias proprias de um
administrador exacto; pena de responder por perdas e damnos que da
sua falta resultarem.•006

Lei cit., 161; Hall. 585; Chil. 1203; Dr.
1300; Fr. 328.

- Na Inglaterra, cessam os riSCQR desde
o momento em que o navio fundêa ou larga
ancora.

Nota.-E' principio corrente de direito
e~J.Ilmercial que o contracto ele cambio ma
rllImo é exigivel, salvo clausula em con
Iraria no lagar em que se acha o navio,
quando o risco termina, ainda que não
sCJa o lermo da viagem: Rev. n. 8940 de
13 dc Sctembro de 1876 e Acc. revisor da
ReI. de Parlo Alegre de 12 de Outubro de
,187,.-Dil·" vo!., 11, pag.835; vol. 14, pago
52.

Nota 1003
Reg. n. 737, art. 370.-Vide Not. 1010.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 1129; CMl. 1176; 01'. 1299.

Nota f004
Arl. 878 § 8.
ConcOl·dancia.-Cods. Comms.arts.:

t~9g· 1146; l:Iesp. 731,734; l\lex. 806; Ilal.
U ; Ali. 692; Belg., Lei cit., 164 a 167 j

HoU. 586; Chi!. 1208; Dr. 1318; FI'. 325,
327; Roum. 610 a 612.

-Jlia ln laterra dá-se o mesmo.
Nota.- ão credores da fallencia com

privilegio-no ohjeclo sobre que recahio o
empre timo maritimo: Decr. n. 917 de
1890, art. 70 n. 2. b).

Nota 1005
Arl. 671.
Concordancia.-Cods. Com ms. arls.

Arg. 1135; Resp. 731: Ita!. 602; Belg.,Lei
cit., 167; HoU. 588; Chi!. 1214; 01'.1305;
Fr. 329; Boum. 612.

- Nos E tados-Unido , como entre n6s,
o capitão não póde contrahir emprestimo a
risco senão em \laSO de necessidade absoluta.
Para que os armadores fiquem responsaveis
pelo emprestimo, a prova deverã ser feita
pelo dador.

Nota f006
Concordancia.-Cods.Comms.arts.:

Ál'g. 1152; BolI. 590; Chi!. 1213; Dr.
1324.
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Art. 665. Quando sobre contracto de dinheiro a l'lSCO Occorra
caso que não se ache previnido neste Titulo, procurar-se-ha a sua de·
cisão por analogia, quanto seja compativel, no Titülo-DOS SEGUROS
MARITIMOS - e vice-l e1·sa. ~Oli'" •

TITULO VIII
Dos seguros maJ.'itimos

CAPITULO I

Da natureza e jónna do contracto de seguro .mcwitimo

Art. 666. O contracto de seglll'o rnaritimo, pelo qual osegurador,
tomando sobre si a fortuna e risco do mar, se obriga a indemnizar ao
segurado da perda ou damno que possa sobrevir ao objecto do seguro,
mediante um premio ou sornma determinada, equivalente ao risco
tomado l008 só póde provar-se por escripto, a cujo instrumento

Nota 1007
Coucordancia. -Cods. Comms. arts.:

Porto 595, 633; Arg.ll54; Ita1.604; Chil.1~16;

Dr. 1326.

Nota i008
Concordancia. -Cods. Comms.arts.:

Rus, 885; Arg. iU12; Hesp. 4.38; Mex. 398,
416, 442; Ital. 417, 420, 604; A.1l. 782; Chil.
512; 01'.634, FI'. 332.

-Na Inglaterra ocontracto de segurolna
ritimo, ma1'itime insllIrance, tem a me ma
defill.ição. Os autores inglezes attrilmem aos
Italianos a intl'oducção em seu paiz desse
contracto, que foi regulamentado no tempo
do reinado de EJisabelh,

Nota.-Não pó le deixar de merecer re
paro que o Cocligo não se occupasse dos
seguros terrestres, de que, aliãs, temos dH
[erentes companhias, de que, aliás ontros
codigos se occupalll em muJos especiaes.

-O ReI. da Just. de 1865 fez sentir ao
parlamento essa necessidade, que reconhe
cemos desde nossa 1" edição,

-o Reg. da Casa de Seguros de LisbOa
de 30 de Agosto de 1820, legislação nossa,

I entreianto fazia mençào dos seguros ter,
restres.

- Esse Reg. revogou o confirmado pelo
AJv. de 11 de Agosto de 1791 e exigia que O!
seguradore fOssem ?nat1'ic1~lados, eque os
contractos respectivos, sob pena de nulli·
dade, fOssem registrados.

- Não admira que entre nOs tanto se
exigisse, quando na propria. Inglaterra o
seguros foram objecto de monopolio, que
George I conferio ás duas companhias cbn·
madas The 1'oyal exchange asswrallce and
London assl~1'anCe, privilegio que foi sup·
pl'imido por George IV, entrando os segu
ro no dominio publico da ind ustria nacio·
nal.

- OPreso (10 Trib. do Comm, da COrte,
clt. Rei. de 1865, enlende que para el'l·
lar·se as que tões que costumam levantar·se
ordinariamente entre as companhia ,de
segul'os mdritimos eos segurados a respeito
do estado do navio, é necessario um acto do
aovemo impondo a obrigação de serem
vistoriadas todas as embarcações autes de
receberem carga. .

- T. de Freitas, Comm. pago 999,.dlz
«Ha disposições commuus applicavels ao.s
seguros te?'res t,'es e ao seg1lt1'OS .1Ilant!·
mos, mas a separação entre o direi lo cIVil
e o di?:ei to cO'l1vl1tercial neste contracto têm
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16 chama Apoliceteeo comtudo julga-se subsistente para obrigar
1'6ciprocamente ao segurador e ao segurado desde o mom.ento
~m que as partes se convieram, assigoando amba,s a minuta, a
qual deve conter todas as declarações, clausulas e condições da
ILpolice. te.e

obrigado os legi ladores a não colligil' e sas
disposiÇóe commun, e nem regular o
wntracto de seguros terresh'e . Tal con
tracto acba- e reduzido a declaraçõe de
seus estatuto e respectivas eslipulaçõe ;
não havendo lagar para elle, nem nas codi
ficações civi , nem nas commel'ciae·.l>

- Depois do que sl~pra di emo, cumpre
declarar que essa atfi1"mação é implesmellte
inexacta pois que os Cods. Resp., RolL.,
Wurt., Arg., 01'., Chi!., Belg., Porto e lta!.
lmtam do seguros terrestres.

- Acommis ão de Nurember~ oppõe a
inserção do Cod. Ali. da regulamentação
dos egllro terre. tres que-as clau ulas das
apolices eram suficientes para solver todas
a dificuldades e que uma regulamentação
a contractos tão novos como os segllros,
de que ainda não se conhecia bem todo
a applicações po ivei, era de natureza a
deter seu ae envolvimento e progre so:
Paul Gide et Ch. Lyon-Caen. Int. ao Cod.
AlI.

- As companbias de egnl'os mutuo se
reputam ci1lis por não se enú'egarem á e pe
culação, nem tratarem comlerceiros e nem
proUloverem lucro aos associados; a' im
têln decidido as cOrtes de Douai, Rouen e a
tte Cassação.-Gouget et !\lerger, verbo as
lltrance 'T1t1~ttLelle, ns. 4 e 5.

- A falta de pagamento do premIO ao
eguro no prazo eslipulado no contracto

exonera o segurador de toda e qualquer
responsabilidade: Rev. n. 11279 de 30 de
Maio de 1891-Dü'., vol. 55, pag, 43*.

Nota \009
Arls.12J; Reg.n.737, art ,302, 682 e 68*.
Concordancia.-Cods.Comm .art .:

~ort.426; Rus. 394; A.rg. fiOu; TIe p. 382,ral7; Mex. 394; Ila1. 4.20; AU. 788; Delg., Lei
O

JU,nbo 1874, 25; Holl. ~55; Chil. 514;
r. 0«; FI'. 332; Roum. 4.-15.
- Na Inglaterra, os seguros, ordinana

mente, ão feitos por in termedio de corre
tores, (i~uran.ce b"oke,'s l' o contracto
t.ambem e redigido porescripto, eouso gene.
lal.lzoU o emprego de apolices impres as,
cUJos ~rancos ou claros, blancs, precisos a
cn u.nClações particulares e e peciaes, são
cheiOS em manuscripto não podendo o
leguro exceder ao penodo de um anno.

22

Nota.-Não se póde supprir a escriptul'a
publica e particular quando elia é da e en
cia ou sub tancia do contract(l, como no ca o
do art. 666 do Cod, Comm, Reg. n. 737,
arL. 159

- A lição dos auLores francezes é diver
gente: Doulay l'aty, n. 32J!i; Pardessu
n. 792; Gouget et Mererer, verb. AsstL
mnce ma?'it. n. 91 e eg.; Dravard, pago
4.08; CoLíavau, pago 364. -

Qnestão.-O cOlltrac~o ae seglln'qdeve
se?' ?'egistmdo? ada obsta ao registro;
ma ,como não foi expressamente d~tei'
minado pela lei, parece que não é ohl'lga
torio: é certo que o art.665 diz que, quando
oecorra caso que se não ache prevenid.o
nesLe titulo (8), procurar- e·ha a ua deCl-
ào por analogia, quanto seja compatível

no - Do con/Jl'CLcto de dinheiro a ?'isco
Olh Cambio illarilimo; porém a razão da
exierencia do regi tI'O no dinbeiro a risco
não se dá no segw'o. O ragi tro allL tem
por fim prevenir (rauéles,gar~ntiJ.·inL~re~se:
de terceiro que e poderiam preJudi ar
eriamente : aqui pela propria llaLureza do

contracto, nada Lem que adiantar.

Nota 1010
Reg, n. 737, art. 302.
Concordancia.-Cods. Com ms. arts.;

Ar~: 50.5; AlI. 788 i Dclg., Lei cil., 25 ;
llou. 207; Cbl!. 515.

- a Inglaterra, como no E tados-Uni
dos, o contracLo de seguro é perfeito p lo
consentimento das partes, e ante da redac
ç,ão da apolice do segw'b, ou quando e te
consentimento reciproco re ulta de cat'ta8
escripta pela parLes- MemorandlVln af
the con tracte.

Nola.-Os seguros podem ser feitos pelo.
labeLliães, escrhães ao commercio, cone
tore de navio, empregados con uJare
no e lrangeiro, e pelas proprias partes.
. Acrào.- Compcte-Ule a decendial para

haver o segltrador o premio do seguro :
Reg. n. 737, art. 2-17 ~ 6 j compete-lhe a de
'eguro para a indemnização do sinistro :
Reg., cit., art., 299.

-O protesto não é o meio exclusivo de
prova do sinistro : Rev. de 17 de Abril de
1869.- Rev. Jwr. de 1870, pago 181. ,

CODIGO CO)L\1ERCIAL
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Art. 667. A apolice do seguro deve ser asslgnada pelos segura·
dores, e conter: ••1'

I. O nome e domicilio do segurador e do segurado; declarando
este se segura por sna conta ou por conta de terceiro, cujo nome
pôde omittir-se ; omittindo-se o nome do segurado, o terceiro, que
faz seguro em seu nome, :fica pessoal e solidariamente respon·
savel. .0'"

A apoUce em nenhum caso pôde 3er concedida ac por·
tador .••la

II. O nome, classe e bandeira do navio, e o nome do capitão i
salvo não tendo o segurado certeza do navio ( art. 670 ) ; ......

- E' competente;para intentar a acção de
egUl'o quem possue a apolice a titulo de

penbor, embora não seja endossalario.
Ao segurador compete provar que o navio

egurado não tinba os livros exigidos.
Não anuuUa o seguro a falta de paaa

mento do premio, maxime não constando
da apoUce que elle fôsse a prazo e com
tal cOQ.dição.

O protesto, supposlo seja o meio mais
facil de provar o sinistro, não é ubstan
cial e indi pensavel para a acção de se·
guros: Rev. n. 833:'1 de 23 de Agosto
de 1873.-G. J1tr., 1'01. 1, pago 268.

-As apolices ou letras de seguro pagam
o sello' proporcional como as letras de
risco.- Not. 9M.

- As causas de seguro marilimo, ini
ciada. durante a antiga ordem jndiciaria
perante o juizo commel'cial, proseguem no
Juizo seccional: Acc. do Sup. Trib. Fed.
lle 23 de Novembro de 1892.-Di?·., vol. 63,
pago 19.

Nota fOH
Art. 682; Reg. n. 737, art. 312.
Concordaneia.-Cods. Comms, arts.:

Porto 426, 596; Rus. 89-1; Arg. 504., 1115;
Ue p. 383,738; Mex. 325,812; Hal. 420;
Belg., Lei cit., 27; Holl. ~50; Cbil. 516;
Dr. 1327; Fr. 332; Roum. 445, 617.

-Na Inglaterra, como nos Estados-Uni
110s, as apolices contêm os mesmos regui
Jitos.

Nota iOf2
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 426; Bus. 894; Arg. 513, 1155; Hesp.
g83, 738; Mex. 325,812; lta!. 420; AlI. 786;
\lelg., Lei cit., 27; Holl. 252; Chil. 516;
91'. 645; Fr. 332; ROUID. 445,617.

Nola.- Desde que no contraclo de e
guro não se declara ter sido feito porcoo\a
de terceiro, a pessoa que o aju loo ou
realizou é que se entende ser a parte con·
traclante, e unica competente para por eUe
demandar: ReI'. n. 10979 de 20 de Março
de 1889 e Acc. ?'eViS01'. da ReI. do Rio de
22 de Setembro de 1889.- Dir., 1'01. ~9

pago 230, e vol. 51, pag. 168,

Nota fOf3
«":oncordaucia. -LOdS. Comms.arf>.:

Ru . 890; Arg. 1156, d·if(• . He p. 742,diff·;
Mex. 817, dif(.· Belg. LeI cit., -12; Chi!.
514., dif(.; Boum. 44.5, 617.

- 'a Inglaterra e Estados- nidos tam·
bem não póde ser; na França, entretanto,
pelo contrario.

Nota.- A (alia de declaraçàO oe erO
seguro por conta de terceiro não annoUa
o contracto, sendo contra a boa fé, tão
essencial nas transacções commerClaes, e
que o segurador recebe se a iroporlancia
do seauro e que se eximi e por se
pretexto ao pagamento do sinistro: ReI'.
11. 546 de 6 de Dezembro de 1856.-- II/r.
Comm., pago 173.'

Nota 101.4
Arl. 682
Concordancia.-Cods. Comms. arl>.:

Porlo 596; Rus. 894; Arg. 1155' II P:
738; 1ex. 325, 812; nal. 605; Belg., !fI
cit., 27; H011 . 592; Cbil. 1238; Or. 132, i
FI'. 332; Roum. 617. .

Trata-se do navio, sendo o Zaga?' do riSCO.
Quando elle é o objecto do seguro deve~
declarado com toda as circumstancJaS·
Alauzet, Cod. do Comm. n. 1377. .•

.:-Identica intelligencia quaJitoao capitão.
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III. A natnreza e qualidade do objecto seguro e seu valor fixo ou
estimado j • .. Ili •

IV. O logar onde as mercadorias fôram, deviam ou devam ser
carregadas; UIG

V. Os portos ou ancoradouros, onde o navio deve carregar e des
carregar, e aquelles onde dev?> tocar por escala; .01."

VI. O porto donde o navio partio, devia ou deve partir: e a época
da partida, quando esta houver sido positivamente ajustada; 'OUf

VII. Menção especial de todos os riscos que o segur ador toma
sobre si; ....9

VIII. O tempo e o logar em aue os riscos devem começar e
acabar ; •02.

IX. O premIO do seguro e o logar, época e fórma do paga
mento; '.2'

X. O tempo, logar e fórma do pagamento no caso de sini tro ; '022

XI. Declaração de que as partes se ujeitam á decisão arbitral,
quando haja contestação, se elias assim o accordarem; '023

Nota 1.01.5
Arl. &70.
ConcOJ.'tlancia.-Cod . Comm .arts.:

Porto 426; Rus. 89,1, 895 ; Arg. 50J ; Hesp.
í38j ~lex. 395; lta!. 4.20

6
' Belg., Lei cit.,27;

Holl. 256; Chi!. 5L6; 1'.6,15; FI'. 332;
Roum.617.

Nota 1016
CODcortlancia.-Cods. Comms. arts.:

POI·L. 596' Arg. 115Ó'; Resp. 73 ; Mex.
'U, 813; hal. 605 i. lIoll. 592 ; Chil. 1'238 ;
Oro 6,15; L?r. 332; noum. 617.

Nota 1017
Art. 674..
Concortlancia._ Anterior:.

Nota 1018
Concortlancia.- Anterior.

Nota 1019
Art. 682.

r Concordancia.-Cods. Comms. arl .:
Uon· 4~6 j !tal. 4.20; Belg. Lei cit., 27 ;° . 206, Chi!. 516.-Anterior.

Nota 1.020
Concordancia.-Cod". Comm . art .:

nu . 8tH; Holl. 592; Chi). 12.J8.-Anteriúr.

Nota 1021
ArI. ,117.
Concortlancia.-Cods. Comm . arL..:

Holl. 256.-Anterior.
- 'a França. é fndi pensave1 a menç1in

do pl'emjo, oh pena de. nnllidade: na
Inglaterra, entretanto, (leio contrario.

Nota 1022
Art. 447.
ConcoJ'd:l.ucia.- AnLerior.
- i'ia Ing-Iatcrra póde ser a Jlrazo ; no.

Eslado ·Unldos, não.

Nota 1023
Art. 675.
Concol'dancia.-Cod .Comms.arls.:

Arg. 1189; Ue p. 754.; lla.!. 420; lIoll.
620; Chil. 1223' Dr. 661; fr.332, 339.

Nota. - A acção de cguro terá logal'
eDl juizo arbitral, se a partes a.sim o
e tipu1areID na apolice (art. 667 . 11, Cod.),
ou por compromi so po tcrior: Reg. 11.
737, art. 300.
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XII. A data do dia em que se concluio o contracto, com decla.
ração, s~ antes, se depois do meio dia; ••,.4

XIII. E geralmente todas as outras condições em que as partes
convenham .••"Iii .

Uma apoUce pôde conter dous ou mais seguro differentes. "~8

Art. 668. Sendo diversos os seguradores, cada um deve declarar
a quantia porque se obriga, e esta declaráção será datada e assignada.
Na falta de declaração, 'a assigllatura importa responsabilidade soli·
daria por todo o valor segurado. lO,.""

Se um dos seguradores se obrigar por certa e determinada quan·
tia, os seguradores que depois deHe assignarem sem declaração da
quantia porqne se obrigam, ficarão responsaveis cada um por outra
igual somma. 10,.8

Art. 669. O seguro póde recahir sobre a totalidade de um ob·
jecto ou sobre parte delle sómellte: e póde ser feito antes da viagem
começada ou durante o curso deHa, de ida e volta, ou só por ida ou
só por volta, por viagem inteira ou por tempo limitado della, e contra
os riscos de viagem e transportes por mar sómente, ou comprehendel'
tambem os riscos de transportes por canaes e rios .•029

Art. 670. Ignorando o segurado a especie de fazendas que hão
de ser carregadas, ou não tendo certeza do navio em que o devamserj

póde effectuar validamente o seguro debaixo do nome generico-

- Acção do segurado para a indemni
zação: inutil dispo~iç1io, pois que ao juizo
arbitml sempre J'oi licito reconer.

- Compele a acção de assignação de aez
dias-ás apolices ou lelras do seguro para
Jlaver o segurador o premio do selluro
(art.· 675, Cod.): Reg. n. 73'1, arl. 24.7 t:j 6.

- Ojuizo arbitral é sempre voluntano :
l'{ot. 325.

Nota 1024
COllcordancia.-Cods. Comms .arls.:

Arg. 1155; Hesp. 738 j Mex. 812, 813;
Jla!. 420; Be1g., Lei cit., 27 i Holl. 256 j
Chi]. 1238, 1250; Or. 615, dtff•• Fr. 332 .
Roum.6t7.

Nota.-A falta desta (]cc.laração importa
entender-se ter sido feito o conlraclo
rlepois do meio dia: HrechesteI' et Sacré,
Manuel de Dl'oit Comm. H'. et E/·Tange?·,
voI. 2, pago 612 j Alauzet, Cod. do Comm.
n. 1361.

Nota 1025
Concordallcia.- Cod. Comm. arL.:

/luso !l9-1-Anlerior.
- Nos Estados-Unidos, a apollce deve

tonteI' todas as condições do seguro.

Nota :1.026
Concordallcia.-Cods.Cornrns.arls..

POl'l. 597; Arg. 1158; Hesp. 740; Hal.
606; Ali. 7!l2; 1foll. 278, 591 ; Chi!. 1.21l;
Fr. 333; Roum. 618.

Nota :1.027
Con~ol'dancia.-Cods. Collllns.arls.:

lIa!. 608'; Cbi!. 124::J; Fi". 3112, B::J3. .

Nota 1028
Concordancia. -Cods. comrns.arls.:

A rg. 500 j lIesp. 758; Ha!. 608; HolI.
278; Cbi!. 1253; Fr. 358, 359; RonJIl.
620.

Nota :1.029
Art. 607 ns. 2 e 3'
Concordancia.-Cods. Comms.aJ'ls.:

Port. 432; Arg. 1158; HCSr. 740, '11;
Hal. G06, 609; AlI. 821; lIoJ . 594; Chil.
122L; 01' .• 1330; 171'.335; neurn. an



CODWO .COM lERCIAL 341

fazendas-no primeIro caso, e-sob,'e 'Mm ou, mais navios-no segundo,
sem que o segurado seja obrigado a designar o nome do navio, uma
vez que na apolice declare que o ignora, mencionando a data e
assignatura da nltima carta de aviso ou ordens que tenha rece·
bido. lU"

Art. 671. Effectuando-se o seguro debaixo do nome generico de
-fazendas-, o segurado é obrigado a provar, no caso de sinistro,
que eífectivamente se embarcaram as fazendas no valor declarado na
apolice j e, se o seguro se tiver feito-sob"e 'wn Ott mais navios-,
iucumbe-lhe provar, que as fazendas seguras foram effectivamente
embarcadas no navio que soffreu o sinistro (art. 716). IO:U

Art. 672. A designação geral- fazendas- não comprehende
lnoeda de qualidade 'alguma, nem joias, ouro ou prata, perolas on
pedras preciosas, nem muniçôes de guerra: em seguros desta natureza
é necessario que se declare a especie do objecto sobre que recabe o
eguro. "e32

Nota i030
Arl. 667 n. 2.
Concordancia.-Cods. Comms .art .:

Al'g. 1159; AlI. 821 ; Holl. 595, 596; Chi!.
1247; 01'.134,1; FI'. 337.
.- 'a Inglaterra dá-se o mesmo e se con

sIdera como bastante a declaração que dá
por objecto ao seguro as l1lercadol'Jas em
geral, good g~nel'ally.

Nota.-Quando o seguro sobre facul
~ades em navios indeterminado se diz
\/1 quavis.-t apoJice fluctuante: Hmr..be ler et Sacré
~31:, pago 617; Beclarride, Comm. Mar. n.

a7 j Alauzet, ci t.. n. 1393.
. -Tem·se dado o nome de abel·ta a apo
~Ice ~uct1iante, mas impt'Opriamente, no o
IrMo eXige sempre a dtltel'millacào do

valor. '
-Intelllgencia da clausula na apohce fiu

clua~le em que se declara que o egnrador
ficara c~onerado de toda e gualquer res
1~.oDsablltdade~ ficando sem dll'eito o segu
~~~odaodPremlO pago, desde lJu não baja
I o a o por esle, Jogo que tenJla noticia
po~ conbecimenlo carta ou tele17ramma
a\'IS0 dos embarques feilos que de em sei·
cobertos pelo se17uro: Acc. da ReI. da
C~rte de-l3 de Juiho de 1886- Di?'., vol.
~~, pago 489; Re\'. n. 10706 de 21 de
elem~ro de 1887 e Acc. ?'evis01' da Rei.

~9 Recife~5de JUnJlo de 1888-Di?·., vo1.
a, pago .491, voi. 47, pago 234 e Acc. do
D~P. Tl'lb. Fed. de 17 de Maio de 1893-

r., vaI. 61, pago 544.

Nota i03i

.A rt. 663.
Concol'dancia.-Cod .Gomms.arls.:

Al'g. 1160; Chil. 1247; 01'. 13~2; FI'.
337 •

Nota f032

Concordancia.--Cods.Comms.arts. :
Arg. 1161j.Hesp. 745; Mex. 820; Holl.
596; ChiJ. 1219; 01'. 1333.

Questão .-Se a designação fÕl·-qual·
quer carregamento-podeHi comprehelldel'
os objectos mencionados '!leste l1Irtigo? Os
Presids. dos l'ribs. do ComlD. da Côrle e
Babia, Rel. do 1Ilinist. dal1Mtiça, de 1864,
entendem restl'i tamente a Jetra da lei,
parecendo porém ao ultimo collveniente
declarar-se essa inlelligencia, para que as
partes não fiquem duvido as. A Rev. n.
6483 de 7 de Maio de 1 64 decidia que a
denominação carrega4nento não suppõe a
expres a declaração da especie du otijecto
sobre que l'ecabe o seguro, ainda provan
do-se que o eslylo da praça comlDercial
o admitta, visto que um emelllante estylu
não deve ser anteposto á di po'ição clara
e terminanle da lei

- Oá.cc. revisol' do Trib. do Comm.
da Côrte de 20 de Junho do me mo anno
suslentou tambem esta doutrina.- Jur.
Comm , pago 178.
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Art. 673. Suscitando-se duvida sobre a intelligencia de alguma
ou algumas das condições e clausulas da apolice, a sua decisão será
tleterminada pelas regras seguintes: .

1. As clausulas escriptas terão mais '-{orça do que as imo
pressas ; ~oaa

II. As que fôrem claras e expuzerem a natureza, objecto ou fim
do seguro, servirão de regra para esclarecer as obscuras e para fixar
a intenção das parteR na celebração do contracto ; ~oa'&

III. O costume geral, observado em ca~os identicos na praça onde
se celebrou o contracto, prevalecerá a qualquer significação diversa
Que as palavras possam ter em uso vulgar ;to3<i

IV. Em caso de ambiguidade que exija interpretação, será e ta
feita segundo as regras estabelecid (l,S no art. 181. ~oa8

Art. 674. A clausnla de fazer escala comprehende a faculdade de
carregar e descarregar fazendas no logar da escala, ainda que eta
condição não seja expressa na apolice (art. 667 n. 5). ~oa~

Art. 675. A apoUce de seguro é transferivel e exequível por via
de endosso, substituindo I) endossado ao seg'urado em todas as suas
obrigações, direitos e acções (art. 363) ~03o,t

riota 1.033
Concordancia.-Cod .Comm .arls.:

Porto 427; Arg. 506; Resp. 382; Mex:391.
Nota.- O uso tem est,tbelecido o em

prego frequente de apolices impressas que
contém bmncos para inserir as clausulas
que as parte julgam necessarias: se deve
ri cal' todos os bmncos que não ão
cbeio .Â preferencia do mamLscl'ipto sobre
o impresso provém de que aquelle mani
festa melhor a vontade real das parles.

Nota 1034
Art. 131 § 1.

Nota 1035
Arl. 131 § 1.
Nota. - Ex stylo, vel consueludme el

praxi iste contraclus inlerpretandus est,
et debet explicari, licet de jure contrarium
dicendo esset:Casared.Di1·.,vol.l, nS.3e 7.

Nota f036
Vid. Nots. 199 a 203.
Nota.-Ha manüesto equivoco: em vez

-de 181 deve ler·se 131.
Convem ler a exposição a respeito na

Rev. do Inst. dos A(lvs. vaI. 10, pago 244.

Nota f037,
Concordancia.-Cod .Comms.arls..

Porto 611; Arg. 1163; Ital. 62i, 623; Cbll,
J258; 01'. 1335; Fr. 362.

A jurisprudencia rl'anceza segue uSle
principias mantidús pela praxe.

Nota. - lI1as não comprehende a facul
dade de voltar ao mesmo porto, salvo li·
pulação expres a.

Questão.-.4 claUSltta de fa::el' escalq
compl'ehende a volta ao mesmo porlo.? A
jurisprndencia franceza respon~e neg-a~lIa.
mente, mesmo no caso de subIr um f10.
Pal'iz, 9 de lI1arço de 1841.-(Ar. da COrl
Imp.)-Vid. Boulay·Paly, 4142.

Nota 1038
Art. 635; Reg. n. 737, art .185,247§6f

370.
Concordancla.-<.:oas.<':oOlOls.arlS.:

Porto 627; Arg. 1128; He p. 722; nlex. 79i:
!tal. 592' AlI. 687; Belg., lei cit., 62; Hall.
573; Chil. 1175; 01'. 13i8; FI'. 313; !toam.
604.

-Nos Estados-Unidos e nalnglalel'raa!o
é susceptivel de transmissão.

Nota.-Areferencia que faz olexlo. ao
art. 363 parece devida a erro typograpblCO,
deviater sido ao art. 360.

- Independentemente de cessão ou.en·
dosso. - «O preço que no caso de SilllStro
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Art. 676. Mudando os eifeitos segurados de proprietal'io durante
o tempo do contracto, o seguro passa para o novo dono, independente
de transferencia da apolice ; salvo condição em contrario ....:lU

Art.677. O contracto dé seguro é unHo :104_
r. Sendo feito por pessoa que não tenha interesse no objecto

segurado;1_'
II. Recahindo sobre algum dos objectos prohibidos no art.

686 .•_'19

'III. Sempre que se provar fraude ou falsidade por alguma das
partes; .04:1

fór devido pelo segurador ao segurado não
sendo applicado á reparaçilo-) considera
se accessorio de immo el hypolllecado:
Lei n. 1237 de 186<1, art. 2 § 3; Decr. n.
3453 de 1865, art. 142 § 5. Decr. n. 160A
de 1890, art. 2 § 3; Deer. n. 370 do 1890,
arls. 137 § 5 e 226 § 2.

- A transfereneia de uma apolice de
seguro de vida. por verba testam~ntaria,
importando um legado está sUjeita as
disposições que l'eglllam a quota disponi
vel, a eommunhão e a herança' e assim
deITe o mesmo legado entraI' no monte
partivel para todos os defeitos de direito:
ACC. do Sup. Trib. Fed. de 25 de Janeiro
de 1893. -Di?'. J vaI. 63, pag. 8.

Nota 1039
Reg. 737, art. 492 § 6.
Concol'dancia.-Cods.Comms. arts.:

P~rl. 431; Arg. 511; !Iesp. '101; !tal. 439
d"i(. e 604; Belg., Lei Cit., 29; Hall. 263;
Chi!. 530; Roum. 458.

No/a.-A venda que faz o segurado de
terreno no quallem o segurador de reedi·
ficar o predio opera novação e exonera este
da obrigação contrabida: Acc. do Tl'ib.do
Comm.da Côrte de 17 de Fevereiro de 1871:1
-Di?'., voJ. 2, pago 123.-Not. 627.

-Se combinar-se esla deci ãocom aleltra
do art. (;76, se verá o antagonismo de ta
com aquella: - é um julgado contra a
expressa disposição da lei.

Nota 1040
Reg. n. 737, art . 305 § 1 e 682.

It eloncordancia.-Cods.Comms. ar1s.:
a. 600, 607; Hall. 599; FI'. 347.

Nota 1041
1 Reg. 737, art. 68!! § l-Vide Nots. 107 e
612.
Coocordancla .-Cods.Comms. arts. :

Porto 428; Rus. 890; Arg. 495; Hesp. 434;

Mex.44.4; lta1.423; Belg., Lei cit., 4; RoJ!.
268, 278, 606; Cbi!. 518 a 521; Or.637;
FI'. 32:1; Roum. 448.'

Nota. -O consignatario de qualquer navio
p6de segUI al·o: Hev. de 17 de Abril de 1869.
-Rev. hvr. de 1870, pago 181.

-Não podia segurar um contracto de risco
quem no tempo qaeo praticou não era dono
do mesmo, amda que depois viesse a sei-o:
Hev. n. 8188 de 6 de Novembro de 1872
e Acc. ?'evisO?' do Trib. do Comm.dePer
nambuco de 11 de Agosto de 1873-.Dú·.,
voL 3, pago 152.

-A probibição não é comprehensiva do
repre entanlo, mandataria ou consignatario
do dono do objecto segurado, pOIS que em
as umptos de eguros, como elll qualquer
outro, o mandataria repre entaomandante,
e por elle conLracla e se obriga; o engano,
ou omi são, de não menciunar-se o nome
do cOJl1l11ittenle não póde prejudicar o se·
guro, pois o segurador ao que prin
cipalmenle allende, quando contracta, é á
força do navio, á qualidade da carga e á
extensão ou perigos da Viagem, mas não
ao nome do dono do navio, ou de seu COI1-
igl1il.lario: Rev. n. 9381 de li! de ~Iarço

de 1879. -Di?'., voJ. 19, pag. 515.
-A inrlicação do nome póde omittir-se

em i so acarre·tal' nullidade: Pal'dessus
n. 598.

Nota 1042
Reg. 337, art. 681 § 1.
t.:oncordaocia.-Vid. a do art. 686.

Nota 1043
Arls. 129 § 4, 678, 679; Reg. n. 737 art

305 § 2 e 3 e 685.
Concordancia.-Cods. Comms. art .

Porto 429; Rus. 890; Arg. 498; Hesp. 381,
781; Mex. 393; !tal. 429; Ali. 813; Belg.
Lei ciL., 9; Hall. 251; Cbi!. 557, 558; Or.
MO; FI'. 3.18, 357; Roum. 454.
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IV. Quando o objecto do seguro não chega a pôr-se effectiva·
mente em risco; t.0<141

V. Provando-se que o navio sahio antes da época designada na
apoUce, ou oue se demorou além della. sem ter sido obrigado por força
maior; t. O·Ui •

VI. Recahindo o seguro sobre objectos já segurados no sen in·
·teiro valor, e pelos mesmos riscos. t.046 Se, porém, o primeiro seguro
não abranger o valor da cousa por inteiro, ou houver sido effectuado
com excepção de algum ou alguns riscos, o seguro prevalecerá na
parte e pelos riscos exceptuados; t.04")'

VII. O seguro de lucro esperado que não fixar somma determi·
nada obre o valor do objecto do seguro; t.048

Nota 1.044
Reg. n. 737, arts. 305 § 4 e 68,1, ~ 1
ConcoI'dancia.-Cods. Comms. al'ts.:

Porto 4'29, 436; Arg. 514; Hesp. 381, 781 ;
Mex. 430; nal. 430 ; AlI. 899; Hall. 606;
Cllil. 557; 01'. 1308

Nota.-E' jurisprudencia universal.
-Os riscos de eguro marittmoprincipiam

a. correr, segundo a regra legal, por conta
(lo segurador,' desde o momento em que a
embarcação suspende a sua pri meira ancora.
para navegar. .

Todavia nos segurus especlaes. o tempo,
o modo e o lagar em que os riscos começam
devem ser precisados com toda a clareza
na apolice: Acc. doTrib. do Comm.da CÔrte
n. 3197 de 1873.-G. Jwr.,vo1.3,pag. 331.

Nota 1045
Arls. 680 e 711 § 2.
Concordancia.-Cods.Comm.. al'ls.:

"e p. 781; Hall. 605; Chi!. 557, 12,19; 01'.
l1H5

Nota 1046
Art. 682 e 687, 2- p. ; Reg. n. 737, arl.

681 1.
Concordancia.-Cods.Comms. arts. :

Porto 434; Rus. 890; Arg. 499; Resp. 399;
Mex. 411 ; nal. 426; AIl. 792: Belg., Lei
cil., 12;Holl. 252; Cbi], 522,528;01'.6<11;
FI'. 359; Roum. 451.

Nota 1047
Arts. 682 e 887 ; Reg. n. 737, art. 684. ~ 1.
Concordancia.-Cods.Comms. ar'(s.:

Port. .433, 434; Arg. 500; Hesp. 400 ; Mex.
412 ; !tal. 426

6
' AIl. 792; Hall. 253; Cbil.

iin, 5'25, 528; r. 611 ; FI'. 359 ; Roum. 452 ;

Nota.-E' nullo o seguro que recahesobre
objeclo já ségurado, a menos que e prove
seu augmento de valor: Acc. da Ré!. da
COrte de 3 de Março de 1876.-Espozel, Rav.
de Março de 1876., pago 38

-A apolice de seguro provisol'lO reputa·
datada no dia em que o seguro lornou·se
definilivo, para determinar-se a sua priori.
dade em concurrencia com outra apoliCjl
de seguro sobre o mesmo objecto. Acc. da
ReI. da Côrte de 12 de Dezembro de 1879.
Dir'

6
'·01. 21, pag. 113

- segurqdor·é obrigado apagar, no calO
de sinistro, o valor do eguro provi orio,
posto que o segurado tellua feito ulterior·
men te o eguro do mesmo objecto em outra
companbia, desde que se não prove que
bOllve fraude em [azer·see e outro seguro:
Rev. n. 9997 de 11 de Abril de l883.-Dir.,
vaI. 31, pag. 66.

Nota 1048
Arls. 70\1 ; Reg. TI. 737, art. 681 J.
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Porto 432; Arg. 1157; Hesp. 74.3; .Me.~.
820' ltal. 606; UI. 783; Belg., Lei ClI.,
(21 de Agosto de 1879) 168, 176; Holl. 593;
Cbil. 522; Dr. 1357; FI'. 347; Roum.6lB.

LUCRO ESPERADO

Paizes que o permUtem

Cod.-Port. 1700, 1720 e 1731.
» .Holl. 593 e 615 § 1
» Wurt. 513.
» Prus. 19!!1, 198:l e 1991.
)) Belg. 29, 49, 62 c 'i3
I) Hamb. (2, T. II)

Malt. (D. Mun.
I) Sueco 120.
)) AlI. "'8i:l
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VIII. Sendo o seguro de mercadorias que se conduzirem em cima
do convez, não se tendo feito na avolice declaraQão expressa desta
circumstancia ; .O~9

IX. Sobre objectos que na data do contracto se achavam já per
diclos ou salvos, havendo presumpção fundada de que ° segurado ou
segurador podia ter noticia do evento ao tempo em que effectuou o
seguro...... Existe esta presumpção, provando-se por alguma fórma que
a noticia tinha chegado ao logar em que se fez o seguro, ou aquelie
donde ee expedio a ordem para elie se eí'fectuar ao tempo da data da
apolice ou da expedição da mesma ordem, e que o segurado ou segu
rador a sabia . ••COI

Se, poréIL, Il. a.police contiver a clausula-pe1'dido ou não perdido
-Oll-sobre Õôa Ot~ má nova-, cessa a presumpção; salvo provando-se
fraude .••co'"

Cod.-Est.-Un. 94.
li Inglat. 91.

Ord de BHb. (cap. 11, art. 8).
Pai::es que o nà.o permittem

Cod.- FI'. 317 § 2.
" Hesp. 885 § 2.
" D. Sic. 339.
li ardo 377.
" Haiti. 347 § 2.
» Greg. 347 § 2.
» Est. Bom. iMO.
" 1. Jonic. 316.
I) Lomb. Ven. 34.7 § 2.
I) Arg. 13.J.7.
" 01'. 1357.
li Chi!. 522 § 1.
}) Din. (cap. 6°).

Org. de Bilb. (cap. 12, art. 12).
-A Ord. de Bilb. permilte, quando as

fazendas nas Iudias ou em palzes remotos,
aI' 25°/•.

-Conservamos esta antiga Concordancia
pOI' illustração.

Nota 1049
Art. 521 e790; Beg. n. 737, art. 684 § 1.
Concol·dancia.-Cods. Comms. art .:

Port 497 ; Arg. 911j Hesp. 612 j 'Iex. 686;
11a1. 4~8; AIl. 481 ; Belg., Lei cit., 20;
Holl. 348 j Cbil. 907' 01'. 1080' FI'. 229 .
Roum. 50S ' , ,

Nota 1050
Concol·dancia.-Cods.Comms.arl .:

Porto 436 j Arg. 514; Hesp. 78!; lex:. 393'
!la!. 498; AIl. 481; Holl. 348; Chi!. 1229 ~
°F· 651; Fr. 365' Roum 455' Bel u Lei'Clt., 196. ' . , O"

Nota.-Sem a prova não póde ter logar a
exi tenciada presumpção; ecumpre a quem
a altega. A convenção de adoptar como di
reito nacional, a disposição do art. 366 do
Cod. Corom. Fr., a pretexto de lacunas e
omj ões no nosso, é nnHo por contrario á
lei expres a (Cod. Comm. art. 29) como
porque estaheleceu uma presumpção legal
que tambem não póde ser e labelecida por
convenção das partes, sendo incontestavel
que o nos o artigo exclue inteiramente a
contagem de leguas e o tempo em que eIlas
de iam er percorridas, estabelecendo for
mas mui dilIerentespal'aa pre nmpçãofun
dada da sciencia do segurador ao segurado:
Rev. n. 55 3 de 16 de Dezembro de 1857.
-JU1·. Com?n., pago 175.

Nota i05!
Concordancia.-Cods .l.omms. arls.:

Arg. 515; Hesp. 784; Mex. 859; ltal. 430;
AlI. 789; Belg., Lei cit., 196; Holl. 598 ;
Cbi!. 1129, 1130; 01'.655 ; FI'. 366 ; Boum.
455.

Qnestão.-.4 palavm- ahia - fina,
deste al'ligo, póde ser entendida Olt deve
seI' substilildda pelas seguintes e podia
sllber? Pela alfumativa resolveu o Trib. do
Comm. da Côrte, em sessão de 26 de Ou
tubro de 1857. em re po ta a um omcio do
Trib. do Comm. da Babia de 10 de Set~mbro

do mesmoanno.

Nota !052
Concordancia.-Cods. Com mS.arts.·

Arg. 516; Resp. 785; Me~. ~59; 1ta!. 430,
431 ; All. 789' Belg.. Lei cil., 196; R011.
598 . Cbi!. 1129, U30; 01'. 656; FI'. 36, ;
Roum.456.
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Art. 678. O seguro pôde tambem annullar-se .
I. Quando o segurado occulta a verdade ou diz o Que não é

verdade; tO..3

II. Quando faz decla ração erronea, calando, falsificando ou
alterando factos ou circumstallcias, ou produzindo factos ou cir
cumstancias não existentes, de tal natureza e importancia que, a
não se terem occultado, falsificado ou produzido, os seguradores, ou
não houveram admittido o seguro, ou o teriam effectuado debaixo de
premio maior e mais restrictas condições. tO..4

Art. 679. o caso de fraude da parte do segurado, além da
nullidade do seguro será e te condemnado a pagar ao segurador o
premi.o estipulado em dobro.toSI'> Quando a fraude estiver da parte do
segurador, será este coudemnado a retornar o premio recebido e a
pagar ao segura.do outra igual quantia. tO..G

Em um e outro caso pôde-se intentar acção criminal contia o
fraudulento. to.......

Nota f053
Àrt. 677 § 3 ; Reg. n. 737, art. 685 § 1 e

686 § l.
Concordancia.-Cods. Comm . arl .:

Porto 4.29 j Rus. 896 ; Ar~. 498 j He p. :l8l;
lex. 859; !tal. 429; AlI, 813 j Belg., Lei

cit., (li de Junho de 1874) 9; Holl. 251;
Cbil 557; 01'. 640; FI'. 367: Houl11. 454-

Nota.-O egurador responde pelo damno
ou avaria do navio segurado, cujo e tado
POUllO lisongeiro conhecia. Rev. n. 9125 de
25deAgostodel877-Di1·., vol.14, pag.l44.

Nota f054
Àrt. 129 ~ 4 e 677 § 3; Reg. n. 737, arLs·

ô85 § 1 e 686 § 1.
Concordancia.-Cod .Col11ms.arts.:

Hus. 806; FI'. 368.-Anterior.
Nota.-Já eJ;.ll a disposição do Reg. de se

guros de 1820, art. 15.
- Navio julgado innavegaveI a lastro

pMe receber carga equivalente. Segurado
não é obrigado a declarar ao segurador as
más condições do navio, e outras circul11
·tancias que possam influil' para a reali
zação do contracto, on premio, quando isso
consta de annuncios e é notorio na praça:

. Uev. n. 7624 de 6 de Abril de 1870.-G.
Jwr., vo1. 2, pago 81.-Nol. ant.

Nota 1055
Arts. 129 § 4 e 677 § 3 ; Ileg. n. 737, art:

685 § 2.
Concordancia.-Cods. Comms. arL .:

Port. 436 ; Rus. 899; Arg. 523 ; He p. 788;

Mex. 859; !tal. 429 ; AlI. 813 a 815; Chll.
558, 1232; 01'. 657 ; FI'. 3ti8; Roum.451.

- Na Inglaterra, o direito ácerca da vio·
lação da Ma fé é de uma su ceplibilidude
das mais everas: pela inexacLidão-mim
presenWtion-cnlende-se nâo ó um mi
nejo fraudulento, como um imples lacto
malerial de inexacLidão j e em amlJos O!
caso declara-se mIllo o egw·o.

- Do me mo modo, quando ha reliCfo
cia do se~urado obre certa circumslan
cias matel'laes-materíal (acls-quee Iall
no interesse do segurador conhecer o que
a lei designa por esta palavra -calll:~al·
ment.

Nolct.-Não condemnando-se no ensode
frande da parte do segurado esLe a pagaro
dobro do premio do seguro estipl1lado\u
conformando o segurador com tal deCisão,
em grão de appellação, não tem logar de
cretar-se tal candem nação ex-vi deste ar!,
Acc. da Rei. de Porto Alegre n. 1101 de
de Outu.bro de 1885.

- Vid. Acc. da ReI. da Ballia de }' iii
Junho de UI88.-Di'l'" "01. 50, pag.l?Jl.

Nota f056
Arls. 129 § 4 e 677 § 3; Reg. n. m,

art. 685 § 2. _
Concol'dancia.- Cod. ComlD. arl ..

Or. 1395-Anleriur.

Nota 1057
Cod. Crim., art. 265. I
Concordancia.-Cods. comms..ar 5.:

Rus. 899 i CIliI. 1221; 01'. 667-Anlenor.
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Art. 680. A desviação voluntaria da derrota da viagem e alte
ração na ordem das escalas, que não fôr obrigada por urgente
necessidade ou força maior, annuUará o seguro pelo resto da viagem
(art. 509) .....8

Art. 681. Se o navio tiver vanos pontos de escala desIgnadOS na
apolice, é licito ao segurado alterar a ordem das escalas: mas em
tal caso só poderá escalar em um uuico porto dos especificados na
mesma apolice. 10..9

Art. 682. Quando o seguro versar sobre dinheiro dado a risco,
deve declarar-se na apolice, não só o nome do navio, do capitão e do
tomador do dinheiro, como outrosim fazer-se menção dos riscos qne este
quer egurar, e o dador exceptuar, ou qual o valor descoberto sobre
que é permittido o seguro (art. 650). Além desta declaração. é neces
sa.rio mencionar tambem na apoUca a causa da divida para que servio
o dinheiro. lOGO

Art. 683. Tendo-se eifectuado sem fraude diversos seguros sobre
o mesmo object.o, prevalecerá o mais antigo na data da apolica. Os
seguradores, cujas apolices fôrem posteriores, são obrigados a restituir
o premio recebido, retendo por indemnização meio por cento do valor
segurado. IOGI

Art. 684. Em todos os casos em que. o seguro se ani:mllar por
facto que não resulte directamente de força maior, o segurador
adquire o premio por inteiro, se o objecto do seguro se tiver posto em
risco; e, se não se tiver posto em risco, retem meio por cento do valor
segurado.

Nota.. -E la mesma doutrina continba o
Reg. de seguro, art. 14.

Nota 1058
Arls. 6'17 § 5 e 711 §§ I e 2.
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Porto 604,608; AI'g. 1208; He p. 756; !tal.
617; AlI. 837; Belg., Lei cit., (21 de Agusto
de 1879) 182' Holl. 638,639; Chi!. 538, 1260:
01'.1338; FI'. 35t, 35i!; Boum. 629.

:-: Na Inglaterra é uma das condições im
pliCl~' do contracto-imvlied wa1Tanties
-a nao desviação.

O qu~ seja, porém, desviação, que factos
a constituem ou caracteri am acarretando
a r olução do contracto? A sóluçào de sa
quest~es pertence· á apreciação dos factos,
das Clr~umstancjas, dos usos maritimos.
Se tem Julgado que quando um navio toca
em um p~rto pam q'le não estava auto
rISado, alUda que em seu caminho ou
derrota, que .ba desviaçào, mesmo, aindarando autOl'l ado, se demora por mais
empo que não é do costume.

Nota 1059
Arls. 680 e 711 2.
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Porto 611 i.. Arg. 1165; 01'. 1337.
- Nos E lados-Unidos, quaudo um navio

é eguro pal'a muito portu de\'e tocar no
me mos na ordem e pecificada na apolicej
porém, entretanto. é permiltido ao capil<'to
deixar de tocar em um ou mais.

Nota i060
Arts. 667, 677 § 6 e 688.
Concordancia.- Cad . Comms. lll't ..

Al'g. 1178; Holl. 608 j Chil. 1339; Or.
t350.

Nota 1061
Not.I047.
Concordancía.-Cods. Comms. lll'ts.:

Port. 43<1; Arg·. 500; He p, 399, 400 ; Mex.
4.11, 41i!; !tal. 608; Hall. 277; Cbil. 525;
Or. 663; FI'. 359.
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Annullaudo-se, porém, algum seguro por viagem redonda com
premio ligado, o seguradQr adquire metade (tão sómente) do premio
ajustado ....6,.

CAPITULO II

Das cottsas qne lJoaem ser objecto de segtwo

Ârt. 685. Toda e qualquer cousa, todo e qualquer interesse
apreciavel a dinheiro, que tenha sido po:'\to ou deva lJàr-se a risco
ele mar, pôde ser objecto de seguro maritimo, uão havendo prohibição
em contrario ...063

Art. 686. E' prohibido o seguro: ".64

I. Sobre cousa cujo commercio não seja licito pelas Lei do
Imperio, e sobre os navios nacionaes e estrangeiros que nesse com·
mercio se empregarem; ...6G

- Na Inglaterra, quando, no caso de um
duplo seguro, um dos seguradore póde
er accionado pelo lodo, salvo seu recurso

ou direito.

Nota 1062
Arts. 678 e 679.
Coucordancia.-Cods. Comms. arls.:

Porto 608, 609; Arg. 1206; Hesp. 757, 781;
Mtlx. 832. 836; !tal. 614, 620; AlI. 899, 900;
nelg., Lei cit., 186; Holl. 662 i Chi!. 1228,
1270, 1271 e 1274; 01'.1378, 13~6; FI'. 349,
351,356 j ROUID. 632.

- Na Ing-Iaterra dá-se o mesmo.
.Nota.- Premio ligado é o que se paga

Dor viagem redonda, islo é de ida e volta.

Nota 1063
Arts. 669,711 n. 12.
ConcoJ'danf'ia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 597; Arg. 1157; Hesp. 743; Mex. 818;
lia!. 606' AlI. 782; nelg., Lei cit., 168. 176;
Holl. 268; Chi!. 1217; 01'. 6!4. 645; Fr.
334; Routn. 618.

Qnestão.- O tomado?' de dinhei?'o a
ri. co póde segm'ar os obJectos sob1'e q1~e
contJrahio o emp1'estilmo? Não j o segu1'0
tem por fim evitar um prejuizo, evitar uma
Jlerda, e por isso é preciso que o segnrado
deva correr algum risco: tal é a indole
deste contracto, segundo direito. Otomador
neste caso, não corre perigo algum.

- E' o que e conclue dodispo lo no ai!.
677 § 6: é dispo ição tambem dos Coo ,
FI'. 359; He p. 89l; Hall. 252; ParI. lÕ/9;
Wurt. 43~; Rus. 890; Pru .2000 j Ali. m;
Chi!. 522 ~ 3 ; Ârg. 641; Dr. 64l; Belg.31
n.3.

- Mantive estas relerencias como illus
lraçào, pois a legislação moderna está ua
concordancia supra.

- Na Inglaterra e nos Eslados-Unido;
dá-se o mesmo.

Questão.-O seg11il'ado p6de ,a:erSI'
gwrm' as despezas eX/I/'aordinarías que elll
viagem howver se (eito para reparar o
navio já segu?'ado? Sem duvida j eslas
despezas são sujeitas a risco, e o egurado
não teria meio de embolsar-se della 110
caso de perda do navio, e não as. fizes:
segurar. Tal é a iurisprudencia universal.

Nota 1064
Concordancia.-Cods. Comms. arls,:

Fort. 606,607; Arg. 1168; He p. 78ljllex.
856 j Ita!. 607; Holl. ó99; Chi!. 1218 j Fr.
347; Roum. 819.

Nota 1065
Arls. 129 § 2 e 677 § 2; nego n. 'i31

art. 682 § L
. Concordancia.-Cods. Comms. art~.:

Port. 600; Rus. 893 j Chi!. 622, 121
Dr. 1340.-Anterior.
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II. Sobre a vida de alguma pessoa livre: ••00

III. Sobre soldadas a ve~cer de qualquer individuo da tri
polação j • .0'7

Art. 687. O segurador póde segurar por outros seguradores os
mesmos objectos que elle tiver segurado, com as mesmas ou difi'erente
condições, e por ig-ual, maior ou lOenor premio...08

Nota i067

Nota i068
Concordancia.-Cods. Corom .arls,-;

Porto 4.30; Al'g. õ17 ; He p. 4.00; l\1ex. 4.12;
lia!. 4.22, 433,60~; Belg. Lei eH.. (1874) 13 i
Hall. <171; Chi!. 523 i 01'. 658; Fr. 312 ,
Roum, 447

Concordancia.-·Cod . Comms. arts.:
Port. 600; Arg. 11ô8; Hesp, 781; lIlex.
8M ; Hal. 607 ; Ali. 784' Belg., Lei cit.,
168;. Roll. 599; ClliL 1218; Dr. 13JO;
FI'. 347.

- Na Inglaterra e nos li tado -Unidos
lambem é prohibido.

Nota.-Já o nosso Reg. de seguro de 30
de Ago to de 18tO, art. 16 dispunha :
E' nullo todo o S~g1t7'O q1te tivel' por ma
teria as soldadas dos ofliciaes e nIaI'i
nhei1'os, ganhados nos navios em qtLe
na'vega1/1 ; porq'Ue, con'vérn !Ião lhe~ tirar
os estim1tlospam o bom eXilo da Viagem.
Podem, porém segurarvalidamente qltaeS
qUe!' efleitos qUI! Cal'1'eguem 110S mesmos
navios, 01t i11 teres es que nelles ten ham.

Nota i066

pan'a oqite nesta hypothese haverá dispo'
sições eSl!ec~aes, 91te ficam suieitas á
apP7'ovaçao impenal.

Questão,- A libeTdade poderá 'ser
objecto de se{JilA'o? Não deparamos com o
que possa razoavelmente oppôr-se a que
a liberdade po a ser objecto de seguro;
accresce que alegi lação universal con agra
e a doutrina. Entre outros Cods. temo -

CODcol'dancia,-Cod . Comms.arts.: aPart. 1723; o Hall. 593; o He p. R48 e
Porto 597; A1'g. 1157; !:le p. 7tll; Belg., o Pru . 1775, sendo que o mesmo éadmit·
Lei cit., ( 11 de Junho de 1874 ) 41 dilf,; tido na França, na Inglalerra, etc. Os Cods.
Holl, 2-17; Chi!. 1217; 01'. 63f>. Arg, 1319 n, 9; 01'. 1329 n, 29 e Chil. 1217

_ Na In~l:~terra e nos .Estados-Unidos n. 7, con agram a mesma doutrina.
exi tem mudas COlll panh ias com esse fim : - O Dr. Anuibal Obserra!:ões, enleMe
lia França, aclualIlIente, exi tem tambem que, em face do dI posto nu art. 685, deve
muita, acabou o pl'econceilo que a vida consideraI·se probibido O e"'Ul'O obre a
não é uma cou a ou valor apreciavel a li~erdade. Não mudamos de ll~recer; é
dinbeiro, que não e lá no commercio e 1m ter altender á. f!Jute e lrangell'~, donde
flue é odioso que a possibilidade da morte procede a dI po !çao do n~ so artigo, que
je um individuo po a tornar. e o objecto .e:x;pressa'TllelLte nao problblO o seguro de
,Ie uma peculaçào. O governo francez iJberdade.
rompen.etrou. e de <J11e, bem longe de ser
contrario á ordem publica o seguro de vida,
Blle olIel'ece um caracter de moralidade
garantindo a veLhi~e ao pr~prio segurado;
e ao seus berden'os meIOs de SUllSis
leneia.
-~olbjer, n, 27 diz - Q!le a razão da

problblçao.e tabelecida na Ordenança era
8e~ eonlral'lo á decencia e honestidade pu
blica pôrapreyOaYidadobomem,quenão
~ndo . ~ ceptlyel de qualquer e li01ação,
na~ I)O~Ja ser objeclo (le contracto. Mas a
legl la<;'10 moderna tem sabiamente sUPllri
IUldo essa pl'obibição : Pel'dessus, n. 716;
GOllgel et Merger, verb Asslllrance 1Ilaritn. 16. . .,

Nota.- Entre n6s <levemos reputar este
pal'agrapho em pre timo, quanto ao se
guro terrestres: abi estão na Côrte fune
ClOnando .companhia de ~eguros de vida,
Bopropl'l? Governo Imperial, no Decl'. n.
1669 de 1 :15, art. 33, declarando que sendo
o sel/1IIro de vida 1'econhecido PO'I' tóda-s as
~açoes dI:!' Etlll'opa e petas Estados-Unidos
a,Alfllel'~ca do NOI·te, como 'W1l1 beneficiof{;.ai p!M a.a hlllrnanidade, esta companhia

e11 anqttil~tda~e), no caso que não vd de
d co!~tro .as lets qtLe regem o Irnperio, se
estmara: a lornar o mesmo 1'isco sob1'e

pessoas lt'Ures de ambos os sexos e idades,

- Na Inglaterra do mesmo modo; nos
E lados-Uui(lo , porém, p6de o segurador
abrigar-se pelos riscos provenientes de con
lroversão ás leis dos paizes estrangeiros:
lia França a j1l1'isprudencia é a mesma.



350 COblGO COMMERCIA:L

!

o segurado pôde tornar a segqrar, quanClo o seguradol' 'ficar
insolvente, antes da noticia da terminação do risco, pedindo em juizo
annl111ação da primeira apolice : e se a esse tempo existir ri co pelo
q\lal seja devida alguma indemnização ao segurado, entrará este pela
sua importancia na massa do segurador fallido, IOG~

Art. 688. Não se declarando na apolice de seguro de dinheiro
a .risco, se o seguro comprehende o capital e o premio, entende· e
que comprehende só o capital, o qual, no caso de sinistro, será
indemnizado pela fórma determinada no art. 647. to.,..

Art. 689. Póde segurar-se o navio, seu frete e fazendas na
mesma apolice, mas neste caso ha de determinar-se o valor de cada
objecto distinctamente: faltando esta especificação, o seguro ficará
reduzido ao objecto definido na apolice sómente. t • .,.t

- Na Inglaterra, os seguros são inter
~lictos ; o segurador nâo pMe (azer segurar
por outros os efleitos oue elle tem segu
rado.

Nota f069
Art. 677 § 6.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Parlo 430; Arg. 517; fie Il. 400; Mex.
41\1 ; llal. 422 t..AlI. 903; Hall. 285; Cbil.
523; 01'. 665; 1'T. 34.2. .

Questão.-O segtL1'ado pócle Ta::e'1' se
g1Ll'Q1' u premio do segu,1'O? Osegurado póde
estipular com um lercelro pam que pague,
mediante um premio, convindo em eu
logar a omrna ou quantia devida ao segu
rador na bypolhese ae boa viagem donavlO.

O eguraóor corre o risco. Tal é a dou
trina do art. 342§2 do Cod. Fr.-Vide Di1'"
vol. 11, pago 769.

Queslão.-O sell1/11'ado póde fazeI' se
gl.ll·a1· a solvabilidade do segtWadOl'?
P6de, porque dessa solvabilidade elle corte
'·isco. Tal é a jUl'isprudencia franceza.

Nota 1.070
Concordancia.-r.ods. Comms. arls.:

Porl. 430; Hus. 892; Arg. 1168; Hesp. 781;
Mex. 856; Ital. 447, 604,607; AIl 807 ; Belg.
Lei cit., 176, difT. ; Holl. 592; Chil. 1218 ;
01'. 1349; }?1'. 347.

PREMIO DE DINBEmo A IlISCO

Paizes que permittellt
Cod.-Holl. 592.

» }'urL 1700 n. 6.
» Prus. 1980.
» MaiL 235.
I) Est-Unid. (90).

Cod.-Hamb. (3, vaI. 1).
» Arg. 1339.
» 01'. 134.9.
» Ali. 807.
» Belg. 168'

Pai::es que l'epellem,
Cod.- FI'. 3017 § 6'

» Rasp. 885 § 5.
II Rus. 892, além de 6 'I,.
ilHaI.
I) r.bil. li18 n. q.

Ord. de Bilb. (17, cap. 12).
» Din. (cap. 6).
)l Inglat (9J).
Tamhem mantive e la antiga re(eren·

cia por illu tração.
Queslão.- O p1'emio do dinheiro.a

l'isco póde sel' objecto de seglLl'o?O premIO
do dinheiro a ri co é um verdadeiro IlIore
esperado, e póde ser objeclo de agura
quando fixar somma delerminada obrco
valor do objecto do seguro. E' o quere ulla
da combinação deste artigo com o67i§1.

Nota.-T. de Freitas, COlllm., pago Jql4
qualifica de {7'ivola esem appticação adis,
lincção dos escriplores francezes quanlo ã
denominação de (l'etes a vencer e fretes.
vencidos. Entretanto o nosso cod., arl. 000
n. 2, a consaara e deve notar, e que oulros
Cods. lambem o fazem, como o Porl. arl.
1700 ; Holl. 593 ; Arg. 1319 n. 8 i 01'. 13Y9
n. 8.

Nota ,1.0H
Arts. 755 e 780.
Concordancia.-Cods. COITI01S. 3rls.:

Porto 597 ; Rus. 889; Arg. 1158, llgOi
Re p. 74.0; ItaI. 606: AlI. 782 ; Belg., leI
cit., (1879) 168; Holl. 594, 613; Chi!. 1214;
01'.1392; FI'. 333; Roum. 618.
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Art. 690. Declarando-se genencamente na apoUce que se segura
o navio sem outra alguma esp'ecificação, entende-se que o seguro
comprehend.e o casco e todo_s as pertenças da embarcação, aprestos,
npparelhos, mastreação ~ velame, lanchas, escaleres, botes, utensilios
o victualbas ou provisões; mas em nenhum caso os fretes, nem o
carregamento, ainda que este seja, por conta do capitão, dono ou
armador do navio. ~• .,.,.

Art. 691. As apolices de seguro por ida e volta cobrem os riscos
~eguros que sobrevierem durante as estadias intermedias, ainda que.
esta clausula seja omissa na apolice. ~."'3

CAPITULO III

Da avaliação dos objectos segm'os

Art. 692. O valor do objecto do segm'o deve ser declarado na
apolice em quantia certa, sempre que o segurado tiver delle conheci
mento exacto. ~."'4

No seguro de navIO, esta declaração e essencialmente necessaria
e, faltando elia, o seguro julga-se improcedente. ~O"'G

Nos segnros sobre fazendas, não tendo o segurado conhecimento
exacto do seu verdadeiro importe, basta qne o valor se declare por
-estimativa. ~o.....

Nota 1.072
ConcOl'dancia.-Cods. ComlUS. art .:

Porl. 485; Arg. 1157 ; Hesp. 745; Mex. 8'10 ;
Hul1. 593 ; Chi!. 1219 . ar. 1329.
.-Na Inglaterra, na Pl'ança, geralmente,

vigora e ta doutrina.

Nota 1.073
Art. '703.
Coucol'dancia.-Cod . Comm . an .:

Arg. 1200 ;·Hesp. 751; AI!. 831; Chi!. 1219;
Oro 1371, 1a7.<! ; Roum. 619.

Nota 1.074 \
Arts . 667 ~ 3, 700, 701 e 780.
(;oucorda.ncia..-Cods. çomms. arls.:

Arg. 579; Mex 418' ltal 420 4a5 601
Glt

r
; Cni]. 516:533;' Dr. i361.' ' ,

liola.~ O segurador que obrigou·se, no
caso de IllceniUo do predio se"Ul'O a paaarD , D

o eu valor ou reedifical·o, MIO pMe de
morar·se em manifestar a opção que qller
fazer. Para prova do valor do objecto se
gurado , que fOram consumidos pelo in
cendio, nenhuma é prescripta, e o juiz tem
poder di cricionaJ'io na apreciaçlio dos do·
cumentos exhibidos: ÂCC. do' Trib. do
Comm. da COrte de 17 de Fevereiro e 23 de
Junl10 de 1873. - Di?'., vol. 2, pag. 123.

Nota 1.075
Arts. 667 3, 700, 701 e 7 O; Reg.

n.737, al't. 305 § 7-Vid. Not. 10<9.
Concordancia.-Cods. Comms. art .:

Al'g. 1190; Mex. 418; Chi!. 5~3 e 1233 i
01'. 1362.

Nota 1.076
Arts. 667 ~ 3, 670 a 672-Vid. Not. 1029.
Concordancia.-Cod .Co mm . arts..

Arg. 1190 ; Resp. 754c; Hall. 620; Chi!. 523
1223 ; Dr. 660 ; Fr. 339.



352 COD1GO COM: llilRC1At

Art. 693. O valor declarado na apolice quer tenha a cllj,usula
~valha mais ou valha menos-, quer á não tenha, será considerado
em Juizo como ajustado e admittido entre as partes para todos os elfei·
tos do seguro. Comtudo, se o segurador allegar que a consa. segura
valia ao tempo do contracto um quarto menos, ou dahi para cima, do
preço em que. o segurado a estimou, será admittido â reclamar a avalia·
ção j incumbindo-lhe justifi.car a reclamação pelos meios de provas,
admissiveis em commercio. Para este fim, e em aj uda de outras provas,
poderá o segurador obrigar o segurado á exhibição dos documentos 01\

das razões em que se fundára para o calculo da avaliação que déra na
apolice ; e se presumirá ter ha vido dólo da parte do segurado se elle
se negar II esta exhibição . ••-:-'7

Art. 694. Não se tendo declarado na apolice o valor certo do se·
gUI'O sobre fazendas, será este Jeterminado pelo preço da compra das
mesmll.S fazendas, augmentado com as despezas que estas tiverem feito
até o embarque, e mais o premio do seguro e a commissão de se
effectuar, quando esta se tiver pago, por fórma que, no caso de
perda total, o segurado seja embolsado de todo o valor posto l\
risco . •0'78

Na apolice de seguro sobre fret~ sem valor fixo, será este deter·
minado pela carta de fretamento, ou pelos conhecimentos e pelo mani·
festo, ou liViro de carga, cumulativamente em ambos os casos. ""'9

Art. 695. O valor do seguro sobre dinheiro a l'isco prova-se pelo
contracto original, e o do seguro sobre despezas feitas com o navio 01\

carga durante a viagem ( arts. 515 e 651) com as respectivas contas
competentemente l~galisadas. •080

Art. 696. O valor de mercadorias provenientes de fabricas, lavra
ou fazendas do segurado, que não fôr determinado na apolice, será
a.valiado pelo preço ~que outras taes mercadorias poderiam obter no

- Nota f077
Art. 701 ; Reg. D. 737, art: 139.
Concordancia.-C':lds. Comms. arts.:

Arg. 1189, 1191 ; Hesp, 752; Ila,]. 612; Ali.
797; ]Jelg., Lei cit., 169; Chi!. 534, 1222 ;
01'. 660; FI'. 336; Roum. 624.

Nota. - E' doutrina do art. 21 do Reg.
de seguros de 30 de Agosto de 1830.

- Segurador que justifica a reclamaOão
que faz contra a avaliação do seguro só é
ol,rigado a pagar do valor d%larado na
apolice G quantwl1t de que osegurado exbi
bir prova concludente do que valia o ob·
jecto segurado: Rev. n.8328 de 9 de Agosto
de 18i3.-Di1·., vaI. 1, pago 258.

Nota f078
Arfs. 647, 697, 700 ; Reg. 737, :ll't. J!l9.
Conco,·dancia.-Cods. Comllls. arll,:

ParI. 601 ; AI'g. 1182, 1189 ; Ilal. 519, 61t;
ar. 13M; FI'. 339.

Nota f079
Arts. 617,700, e779 ; Reg. n. 737, an139'
Concordancia,-Cod . Comms. arl~,

rArg. 1196; Hall. 623; 01'. 1368 j FI'. ~4/,
dilr.

Nota f080

~~~~;,J~~l~~ia~~Coc1s.Comms. arls.:
Arg. 119iJ; 01'. 1355.
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logar do desembarque, sendo ahi vendidas, augmentado na fó.rma do
art. 694." 08

"

Art. 697. As fazendas adquiridas por troca estimam-se pelo preço
que poderiam obter no merca.do do logar da descarga aquellas que por
ellas se trocaram, augmentado da fórma do art. 694 108,.

Art. 698. A avaliação em seguros feitos sobre moeda estrangeira
faz-se, reduzindo-se esta ao valor da moeda corrente no Imperio pelo
curso que o cambio tinha na data da apolice. 1083 .

Art. 699. O segurador em nenhum caso póde obrigar o segurado a
vender os objectos do seguro para determinar o seu valor. 1.8'"

Art. 700. Sempre que se provar que o segurado procedeu com
fraude na declaração do valor declarado na apoUce, ou na que poste
riormente se fizer no caso de se não ter feito no acto do contracto (arts.
f)92 e 694), o juiz, reduzindo a estimação do objecto segurado a seu
verdadeiro valor, condemnará o segurado a pagar ao segurador o dobro
do premio estipulado. 1.8&

Art. 701. A clausula inserta na apolice- valha mais o/t valha
menos-não releva o segurado da contlemnação por fraude; riem póde
ser valiosa sempre que se provar que o objecto seguro valia menos de
um quarto que o preço fixado na apolice (arts. 692 e 693). 1080

CAPITULO IV

Do cOl1leço efim dos 1'iscos

Art. 702. Não constando da apolice do seguro o tempo em que os
riscos devem começar e acabar, os riscos de seguro sobre navio

Nota 1081
Reg. n. 737, ar~. 139.
Concordancia.- Cod. Comm. art.:

01'. 660.

Nota 1082
Reg. D. 737, 3rt. 139.
ConcOl·dancia.-Cods. r.omms. arls.:

!.r~.1l92;Hesp. 754; Mex. 829;Holl. 620;
l:bll. 1224.; 01'.1364; FI'. 340.

Nota 1083
Art. 132.
c..:oncordancia.-Cods. Comms. arls.:

~!g.1I97;Hesp. 753; Mex. 828; ltal. 613,
~'lS; Belg. Lei. cito 170; Chi!. 1225; 01'.
(~69; FI'. 338; Roum. 625.

23

Nota 1084
Concordancia.-Cods. Comms. al'ts.:

Hesp. 778; Holl. 710; Chi!. 1263.

Nota 1085
Reg. D. 737, arts. 139 e 305 § 11.
Concordancia.-Cods. Comm . arls.:

POl't. 429; Arg. 5211; Besp.. ~90; lfex. 4.0.2;
!tal. 4.29, 60·1 ; Belg., LeI eH., 169; Chi!.
534 ; 01'. 661 i FI'. 357.

- Na lnala[el'ra o segurado póde dar á
sua mercadoria uma estimação snperior a
seu valor.

Nota 1086
Reg. n. 737, arL. 139 - Vide r'fot. 1106.
Concol'dancia.- Cod. Comm. art.:

01'. 662.-;- Anterior.
OODIGO COM][&ROIAL
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Nota 1.087

-- ---------------------------

principiam a correr por conta do segurador desde o momento em que a
embarcação suspende a sua primeira ancora para velejar, e terminam
depois que tem dado fundo e amarrado dentro do porto do seu destino,
no lagar que ahi fôr designado para descarregar, se levar carga, ou no
logar em que der fundo e amarrar, indo em lastro .••8'"

Art. 703. Segurando-sê onavio por ida e volta ou por mais de uma
viagem, os riscos correm interrupção por conta do segurador, de de
o começo da primeira viagem até o fim da ultima (art. 691) .••88

Art. 704. No seguro de navios por estada em algum porto, os risco
começam a correr desde que o navio dá fundo e se amarra no me mo
porto, e findam desde o momento em que suspende a sua primeil'a ancora
para seguir viagem. ••89

Art. 705. Sendo o seguro sobre mercad6rias, os riscos têm pnn·
Clpio desde o momento em que elIas se começam á embarcar nos cáes ou
a 'bordo d'agua do logar da carga, só terminam depois que são po tas a
salvo no lagar da descarga; ainda mesmo no caso do capitão ser obri·
gado a descarregaI-as em algum porto de escala ou de arribada for·
çada. ••0.

Art. 706. Fazendo-se seguro sobre fazendas a transportar alter
nadamente por mar e terra, rios ou canaes, em navios, bal'cos, carros ou
animaes, os riscos começam logo que os eifeitos são entregues no logar
onde devem ser carregados, e só expiram quando são descarregados a
salvª,mento no lagar d.o destino . ••9.

Art. 707. Os riscos de seguro sobre frete têm o seu começo desde
o momento eá medida que são recebidas a bordo as fazendas que pagam

Mex. 836' lta!. 601, 6li; Ali. 827: Ho11.6W:
Chil.1196 j 01'.1371; Fr. 328 j Roum.6l3.

Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
Porto 602 j Rus. 902; Arg. 1198: Hesp. 733,
761; Mex. 836; Ila!. 601, 611 ; AlI. 827;
Belg., Lei cit., 172; BolI. 624, 6H) j CbU.
1227 j 01'. 1370; Fr. 341; Roum. 613.

- Na Inglaterra, os ri cos começam :
para o navio, desde que se faz á vela; para
as mercadorias, desde que o carregamento
começa i-acabam :-para as mercadorias,
desde sua descarga, para o navio, desde que
dá fundo ou lança ancora.

. -Os Cods. Besp. e Porto fazem cessar-
21 dias - depois que o navio segurado
entrar no lagar do destino ou no ultimo
momento, que as fazendas, que pagam frete
são descarre~adas: o Malt. -24 horas-de
pois de dar mudo.

Nota 1.088
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

ParI. 602; Rus. 905; Arg. 1199; Hesp. 733;

Nota 1.089
Arls. 702 e 703.
<':oncordancia.-Cod . Comms.arls.:

Al'g. 1201; He p. 733; Mex. 83n; 1131.
601, 611 ; Ali. 827; Hall. 626; Chi!. 1196,
1227 ; Dr. l3i3; Fr. 328.

Nota 1.090
Concordancia.-Cocl . Comms.arl".:

Porto G02; Arg. l' 02 j ReSI). 733, 761;
Mex. 808 j lia!. 611, 611 ; AlI. 8~7.{· Belg

96
·,

Lei cit., 172; Hall. 627, G~8 j Chi. 11 ,
1217 ; 01' 1374; 111'. 328.

Nota 1.09i
COllcordancia.-Cods. comms. 31'15.:

Ál'g. 1202; Hesp. 733, 761' l\Iex. 836; !lal.
G01, 611;. Ohi!. 1196; 61'. 1428, 1429:
FI'. 328.
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frete j e acabam logo que sahem para fÓ'ra do portaló do navio, e á pro
porção que vão sahindo ; salvo se por aju te ou por uso do porto o navio
for obrigado a receber a carga á beira d'agua, e a pôl-a em terra por
sua conta.

O risco do frete neste caso acompanha o risco das mercado
l'ias. 109~

Art. 708. A fortuna das sommas mutuadas a risco principia e
.acaba para os seguradores na mesma época e pela mesma fórma que
corre para o dador de dinheiro a risco: no caso, porém, de se não ter
feito no instrumento do contracto a I;isco menção especifica dos riscos
tomados, ou se não houver estipulado o tempo, entende-se que os
.seguradores tomaram sobre si todos os riscos, e pelo mesmo tempo que
geralmente costumam receber os dadores de dinheiro a risco. 1093

Art. 709. o segID'o de lucro esperado, os riscos acompanham a
orte das fazendas respectivas. 109-1

CJAPITULO V

Das ob1"iguçóes "eciprocas do segtwador e do segurado

Ãrt. 710. São a cargo do segurador todas as per-das' e damnos que
obrevierem ao objecto seguro por algum dos riscos especificados na

apoUce. 109
"

Nota 1.092
COllcol'dancia.-Cods. Comms. arts.:

.Art. 1203; He p. 773, 71H ; 1l1ex. 06 i AU.
-829; Relg., Lei cH., ln; BoI I. 630; ChiJ.
1196 i 01'.1375; FI'. 3U.

Nota i093
Arls. 6a7. 638 e 665.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

.ATlg· 1201; Uesp. 7Gt i l\lex. 836.i ltal.611 itl" aao; BeJg.. Lei cit., 172; tlol)' 631;
til. 1196, 122.; 01'. 1376 i FI'. 341.

Nota i094
Art. 677 § 7.
Concortlanela.-Cods. Comms. arts.:

.Ar~. !205; De p. 748; AlI. 828; Belg.,
~effl CIOt., 168, 172; Hall. 633 i Chi!. 522,
l.j 1'.1377.

Nota 1.095
Arts. 666 e 708.
t..:oncordan<.'ja.-Cods. Comms. arls.:

Parlo 439; Arg. 502; He p. 397; Hal. '1<14.,
~15 ; Bel.z., ~ei cil., (18!4l 20! .26; BolL
637' Chll. 5<>0; Dr. 1379, FI'. <1<>0; Roum.
460 e sego

- 'a Inglalerra a apolice deternlina os
ri cos ordinarios, contendo, ao me mo
tempo uma clau ula geral-general olan
s1Lla-ql1e comprebende todo os outros
riscos. -São risco: - todos O accidente
do mar-perils ar eas- os ca os de [orça
maior, excepto os de arre to ou presa.

Nota.- A arribada. de navio e trangeij'o
póde ser 'justillcada perante o re pectivo
consul, cumprindo unicamenl~ á aUan
dega verificar a ,'erdade da justificação:
Av. n. 14 de 1.861.

-O segurado, além da exhiblça:O da
apolice do seguro, deve produzir prova de
prej~izo soITl'ido para fazer certo o direito
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Art. 711. O segmadornãoresponde por damllo ou avariaqueacon~

teça por facto do segurado, ou por alguma das causas seguintes: I09A

1. Desviação voluntaria da derrota ordillaria e usual da VIa·
gem ;1097

II. Alteração volulltaria na ordem das escalas designadas na
apolice j salvo a excepção estabelecida no art. 680 ; 1098

III. Prolongação voluntaria da viagem, além do ultimo porto
atermado na apoUce. Encurtando-se a viagem, o seguro surte pleno
effeito, se o porto onde ella finda fôr de escala declarada na apoUce;
sem que o segurado tenha direito para exigir reducção no premio es
tipulado ; 1099

IV. Separação espontanea de cambio ou de outI'O navio armado/,
tendo-se estipulado na apolice de ir em conserva delle; 1100

V. Diminuição e derramamento de liquidos (art. 624); 1101

VI. Falta de estiva ou defeituosa arrumação da carga; 1102

VII. Diminuição natural de generos que por sua qualidaae sã().
susceptiveis de dissolução, diminuição ou quebra em peso ou medida
entre o seu embarque e o desembarque j salvo tendo estado encalhado
o navio, ou tendo sido descarregadas essas fazendas por occasião de
f orça maior, devendo-se em taes casos fazer deducção da diminuição

que jul6a ter á indemnização: ÂCc. da ReI.
da Côrte de 22 de Fevereiro de IS75. -Di?'.,
yol. 6, pago 619.

Nota i096
Art. 649; Reg. n. 737, art. 305 § 4.
Concordancia.-(;ods. Comms. arls.:

Porto 4H7; AJlg. 1208 ; Besp. 756 ; Mex. 831;
lta!. 43! ; Belg., Lei cit., (1879) 182; Holl.
276; Chi!. 1260; Oro 1380; FI'. 351;
!loum. 629.

Nota.-Segurador maritimo só é respon
savel pelo pagamento depois da prova legal
de que a perda do navio proveio pura e
simplesmente de força do mar: Rev. n. 8Ul
de ill de ~[aio de 1873.-Gaz. JWI'., vol. I,
pago 197.

Nota i097
Arts. 677 ~ 5 e 6S0.
C'oncordancia.-Cods. Comms,. arts.:

Porto 608'; Hal. 617,. All. 81S; Holl. 638,
639.-Anterior.

- E' doutrina geral: - entretanto em
J\fassa.chussets não se reputa havei' des
viação, quando o navio mune-se de' uma
cm'la de mana como meio de defesa.

Nota i098
Not. 1058.
Concordancia.-Anterior.

Nota i099
ConcoJ'dancia.-Cods. CQmms. arts.:

!tal. 623; Holl. 653; Fr. 364.-Anlerior.

Nota BOO
COllcol'dancia.-Cod . Comms. arl5,:'

Holl. 638; FI. 351.-Ánterior. .
- Na Inglaterra existem algumas .lms

que prescrevem a obrigação dos comboIOs;
na França a.té é punido com dou5 mezes
a. 5 annos de prisào (art. 361, Cod. de. Mar.
mi1.) o facto do abanàono volunlano do
comboio.

Nota BOi
Concordancia.-Coàs. (;omm5. arls.:

!ta.l. 43,1., 615 ; Holl. 643; FI'. 352.-An
terior.

Nota H02

~~·n~~~dancia:.-Cod.comm. art.:
Fr. 353.-Anterior.
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{)rdinaria que costuma haver em generos de semelhante natureza
i art. 617); U03

VIII. Quando a mesma diminuição natural acontecer em cerea.es,
.assncar, café, farinhas, tabaco, arroz, queijos, frutas seccas ou verdes,
livros ou papel, e outros generos de semelhante natureza, se a avaria
não exceder a dez por cento do valor seguro; salvo, se a embarcação
tiver e tao.o eucalhada ou as mesmas fazendas tiverem sido descarre
gadas por motivo de força maior, ou o contrario se houver estipulado
'na apolice; t to.. •

IX. Damnificação de amarras, mastreação, velame ou outra qual
-quer pertença do navio, procedida do uso ordinario do seu destino; UOIi

X. Vicio intrinseco, má qualidade, ou máo acondicionamento do
'Ohjecto seguro; t teG

Nota H03
Concorllancia.-Cods. Comrus. arls.:

.AlI. 825; nalg., Lei cit., 125; FI'. 352.

.Anterior.

Nota fi04
Concorllancia.-Cod. comm. art.:

Holl. 6l4.-Anterior.

Nota fiOS
Concol·lIancia.-Cod. Comm. art.:

Bouro. 630-Anlerior.

Nota fi06
Concol·dancia.-Cods. Comms. arts.:

lIelg., Lei cit., 184; Holl. 643- Anterior.
N~t{t.-. Não se provando que bouvesse

. Ilc~hgencIa e culpa tão caracterisada que
d~ll~ resulL~s e necessariamente o naufra
glO lOescusavel para con tituir a barataria
oé olmgado o segurador a pagar o objecto do
eçuro : ReI'. n. 4745 de 17 de Agosto de

1802-Jur. Comm.• pago 201.
- Não pMe ser relevado do pagamento

~..egurador que não prova bou vesse im pe
IICIa do commandante e vicio intrinseco da
emba.rcação, provando aliás o segurado que
-o ~Inl 11'0 proviera de força maior: ReI'. n.
~02! de 12 de Junbo e Acc. 1'evisor do Trib.
boCorom. de Pernambuco de 16 de Dezem-

1'0 de 1861-J1w. Com11l., pago 190.

- Dando-se força maior, o segurador
deve pauar a imporlancia do seguro: ReI'.
n. 6120 ~e 12 de Outubro de 186t e Acc. 1'e
rigor do Trib. do ~laranbão de 18 de Setem·
bro de 1862-J1L1' . Comm., pag. 206.

-Provando-se que o sinistro foi devido ã
força ulaiol' e não a barataria do capitão, o
segurador é o1)rigado ao pagamento do
seguro: Rev. n. 7063 de 1 de JUU110 de
1867.

- O Acc. 1'evi 01' do Trib. ÔO Comm. da
Côrte de 7 de Novembro do me mo anno
julgou improcedente, ob fundamento de
que o capitão sendo a primeira vez que 6
dirigio ao porto não tomou pratico, cemo é
co tume, e que nesta condiçõe não bouve
(ol'çamaiol'-deque era o seguro nullo por
valer o objecto segurado, em questão,
um quarto IUais on monos.-Jur. Com?n.,
pago 202.

- Não se prova vicio int1'inseco com a
concurrencia de alguns indicios, pois que,
na duvida, deve ser preferida a interpreta
ção mais benigna- Indllb'iis benignio?'a
prw(erenda SILnt: Lei 60 Dig. de reg. j111·.
P/acI/it in omniblls reblls precipitam esse
justitiw, wqltitf1,tis que, qIwl'e stl'ictijltl'is
?'alionem: Lei 8 Cod. dejm·.; Acc. da ReI.
da Côrte de 11 de JuIbo de 1876-Espozel.
Rev. de Julbo de 1876, pago 58.

-Tendo o navio sido vi loriado antes de
fazer-se a vela e declarado estanque e es
lando no porto a vi ta do seguradortsujeito
a vistorias regulare", e nunca repu ado em
estado de inuavegahilidade ab olula, tem o
egurado sua intenção fumlada e uma pre

sumpção d~ j1Lre, que em sou favor milita
para julg:ar- e fatal o damno causado pOI'
fortuna ue mar e segundo o principios de
direito,consagrado noAlv. de 12 de Feve
roiro de 1795, confirmando o Ass. de 7 de
Agoslo de 1791, os seguradores SJO obrigados
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XI. Avaria simples ou particular que, incluida a despeza de do
cumentos justificativos, não exceda de tres por cento do valor segu
rado '; .....,.

XII. R~beldia do capitão ou da equipagem, salvo havendo esti
pulação em contrario declarada na apoUce. Esta estipulação é nulla.
sendo o seguro feito pelo capitão, por conta delle ou alheia, ou por ter
ceiro por conta do capitão; ....8

Art. 712. Todo e qualquer acto por sua. natureza criminoso pra
ticado pelo capitão no exercício de seu emprego, ou pela tripolação, 011
por um e outro conjunctamente, do qual aconteça damno grave ao

a pagar a perda, emquanto não provarem,
que a innavegabilidade provém de vlcio
intrinseco e antel'ior e que o navio
antes de partir, já se achava arruinado nas
suas partes essenciaes e incapaz de seguir
viagem: Acc. da Rei. <la Côrte de .25 de
Julbo de 1876- Espozel, Re·v, de Julbo
de 1876, pag, 121,

- Julgou-se improcedente a acção de
seguro-porque o segurador conhecia o es
tado do navio velbo e concerlado e não
obstante assignou a apoUce, por isso indu
biLavel a sobsistencia do contracto do se
guro como largamente explana Silva Lisboa
no cap, 9, ·Tit, l°, referindo-se ao que
podem alJegar os segurados contra a allega·
ção de innavegabilidade do navio-porque
não se deve presumir a fraude, sendo que o
preço do navio pMe ficar occulto na respe·
cliva escriptura com prejuizo da Fazenda
Nacional,sem fraude de contracto dosegul'o
- porque o vicio inlirinseco deve ser pa
tente ou de construcção, o que não se pro
vou: Acc, da Rei. da Côrte de 27 de Outu
bro de 1876- Espozel, Rev, de Outubro
de 1876, pago 129.

Questão,-Se o segurador sabe do es·
tado e·m que está o nlIlVio liO tempo
do seguro, :póde allegar no caso de perda,
que elle tmlta vicio intrinseco, e que o
segurador o ocmltara ?

O {acto de ter 1111na compwnhia segUrado
por preço mais elevado que o ordinario,
faz pl'esl~mi1' que elta sabia que o nlIlVio
não estava em bom est4do, e que debai:ro
desta condição se fez o seguro ?

E' apuciavel pelo juizo dos arbiliros
a {orça maior que o obl'iga a IL1'1'Íbada em
conliraposipão ao protesto, epóde negar-se
que existe f01'ça mai01'hque o obl'iga a al'l'i
bada de 1tnrt navio velo, só pOl'que outn'os
emmelhol'es Cil'Cltnnstancias resistVl'am ao
tmn!jJoral? Pela negativa !lecidio a Rev,
n. 5834 de 19 de Outubro de 18[>9 cAce,
revisol' do Trih, do Comm. da çôrte de ;/
de Abril de 1860 : I1tn'. Comm. pag, 184.

Questão.-0se!7umdo'1'1'esponde 1?81a~
aVal'ias da carga, embom por víCIO do
navio, se isto não {oi1'esalvado naapolice?
Pela atlirmativa decldio a Rev, n, 6311
de 13 de Maio de 1863, e Acc, l'elJisor do
Trib. do Comm, de Pernamlmco de 1 de
Fe ereiro de 1864-hw. C01nm., pago 19j.

Nota 1.1.07
Art. 76il.
t.:oucol.'dancia.-Cods. Comms. arls.:

Ital. 625; HolI. 6J;, ,- Anterior,
Nota.-Ás despezas feita com proteslos

e vIstoria, nào se comprebendem nos que
carrega o segurador, sendo apenas reper·
cutidos em acto preparatoriosde aCÇão de
seguro e de s6 proveito para u o del!a i
Rev, n, 9381 de 12 de Março de 1879-Dir••
vol. 19, pago 515.

Nota BOS
Reg. n. 734, art. 305 § 4.
Coucordaricia.-Cods. Comms, arls.:

Porto 604 j !tal. 618 j Holl. 6'JO; Fr. 353.
Anterior.

- Na Inglaterra e nos Eslados-U~idog.
dá-se a mesma legislação. Entre os rISCOS,
previstos pelas apolices, mencionou·se a
rebeldia do capitã.o- balTatl'y of 11las!er
and llta1'ine-l's-j na Suecia, o contrano.

Nota.- Já o Reg, dos seguros de ISiO,
art. 24, continha esta disposiÇão.

- O segurador que não se responsaDl
lisa por barataria e paga o seguro, r~
nbece que a baratana não se deu e nao
tem acçao regressiva contra o armador tUdo,
dado nella: Rev. n. 11019 de 14 e
Agosto de 18S!! e Acc. l'evisol' da Ile!. do
Rio de Janeiro de 10 de Janeiro de 1890;
Dil'" vol. 50, pag. 102 j vo1. 51, pag 51.
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navio ou á carga, em opposição a presumida vontade legal do dono do
navio, é rebeldia. s se&

Art. 713. O segurador que toma o risco de rebeldia responde pela
perda ou damno procedente do acto de rebeldia do capitão ou da
equipagem, ou seja por consequencia immediata, ou ainda casual
mente, uma vez que a perda ou damno tenha acontecido dentro
do tempo dos riscos tomados e na viagem e os portos da apo
Uce. su

Art. 714. A clausula-livre de avaria-desobriga os seguradores
das avarias simples particulares: a clausula - livres de todas as
avarias - desonera-os tambem das grossas. Nenhuma destas clau
sulas, porém, os isenta nos casos em que tiver loga.r o aban-
dono. uu .

Art. 715. Nos seguros feitos com a clausula-liV1'e de lwstili
dade-, o segurador é livre, se os efi'eitos segurados perecem ou se de·
terioram por efi'eHo de hostilidades. O seguro neste caso cessa desde
que foi retardada a viagem ou mudada a derrota por cansa das hos·
tilidades. U U

Art. 716. Contendo o segul'o sobre fazendas a clausula- car1·e·
gaclas em um ou mais navios-, o seguro surte todos os etreitos, pro
vando-se que as fa.zendas seguras foram carregadas por inteiro em um
só navio, ou por partes em diversas embaroações. sua

Art. 717. Sendo necessario baldear-se a carga, depois de come·
çada a viagem, para embarcação differente da que tiver sido designada
na apoUce, por innn.vegabilidade ou força maior, os riscos continuam a
correr por conta do segnrador até o navio sub stituido chegar ao POl'tO

Nota H09
Concordancia.- AnterIor.
Nota.-E' ynonymo rebeldia de rilial·

dana ou barataria.

Nota iHO
Â.rt. 711 11. 12.

Â.
Con('ol.'dancia.-r.ods. Com ms. arts.:
rg. 1209; 01'. l381-Anlorior.
líota.-A subrogação legal do art. 728

do C~d. só pôde serv ir de base á acç:ol0 re
gresSiva contra o armador quando o se
guro é feito nos termos do art. 713 do
ndlesmo Cod.: ReI'. n. HOlll de 14 de Agosto
e 1889 e Acc. 1'evisor da ReI. do Rio de

lO de Janeiro de l889-Dir., 1'01. 50, pago
102; 1'01. 51, pag.· 5~5.

Nota HH
Aris. 753 e 7f>4.
Concordancia.-r.ods. Comms.• ar1s:

Porto 613; Arg. 1212; lla!. 625; Belg. Lei
cit., 198; Holl. 616; Chi!. 1256; ar. 1384;
FI'. 409.

Nota Hi2
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Ar~. 1.213,1214; lta!. 616; Holl. 647;
Chll. 1:159 ; ar. 13J5.

Nota Bt3
Art. 671.
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Port. 610; Hesp. 759; lta!.62t; Ali. 820;
B~lg.• LeI cit., 19~ j Holl. 61>0; ChiL 1257;
ar. 1332 ; Fr.. 361 j Roum. 633.
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do destino, ainda mesmo que tal navio seja de diversa bandeira, não
sendo esta inimiga ..... u.

Art. 718. Ainda que o segurador não responde pelos damnos
que resultam ao navio por falta exacta de observancia das leis e o
regulamentos das alfandegas e policia dos portos (art. 530), esta falta
não o desonera de responder pelos que dahi sobrevierem á carga. t ..~

Art. 719. O segura.do deve, sem demora, participar ao segurador
e, havendo mais de um, sómente ao primeiro na ordem da subscriPÇão,
todas as noticias que receber de qualquer sinistro acontecido ao navio
ou á carga. A omissão cnlposa do segurado a este respeito póde ser
qualificada de presumpção de má fé ...... 6

Art. 720. Se, pa sado um anno a datar da sahida do navio na
viagens para qualquer porto da America ou dous annos par:a outro
qualquer porto do mundo, e tendo expirado o tempo limitado na apo·
lice, não houver noticia alguma do navio, 'presume-se este perdido,
e o segurado póde fazer abandono ao segurador,e exigir o pagamento da
apolice ; o qual todavia será obrigado a restituir, se o navio se não
houver perdido ou se vier a provar que o sinistro aconteceu depois de
ter expirado o termo dos riscos .......,.

Art. 721. Nos casos de nanfragio ou varação, presa ou al'l'esto
de inimigo, o segurado é obrigado a empregar toda.a diligencia pO·
sivel para salvar ou reclamar os objectos seguros, sem que para taes
a.ctos se faça necessaria a procnração do segurador; do qual póde o e·
gurado exigir o adiantamento do dinheiro preciso para a reclamação
intentada ou que se po sa intentar; sem que o máo successo desta pre·
judique ao embolso do segurado pelas despezaB oecorrida ......8

Nota iB4
Concol'dancia.-Cods. Comms. arls:

Porto 60i, 60tlj Arg. i211; Hcsp. 760;
1tlex. 835; llal. 615 j All. 824 j Chi!. 1255,
12U4 ; Dr: lil83 j FI'. 351, 592.

Nota Bi5
Concol'dancia. -cods. Comms. arts.:

Porto 607; Ara. 1210; Hesp. 756 diff.
lIlex. 692; Chi!. 1260 ; Dr. 1382. - Vid.
Not. 733.

Nota iB6
Art. 722, Reg. n. 737, art .302 e 305 §5.
Concol'dallcia.-Cod . Comms. arts.:

Porto 440 ; Al'g. 524, I til6· flesp. 404;
Mex. 840 ; ltal. 436, 604, 627 ; li 01 1. 6511,
4173 ; ehi!. 556 ; Dr. 1388; Fc. 374.

Nota iB 7
Art. 737 § 4 ; Reg. n. 73';, arl. 302.
Concol'dancia.-Cods. Comms. art .:

Porto 617; Arg. 1236; He p. 798; ~Iex. 8i3!
814 ; !tal. 633; AlI. 865, 866 j Belg., Lei
cit., 207, 20!J; Holl. 667; Chi!. 1305;Or.
li08' FI'. 375; Ronm. 615.

li ata. -Era doutrina do Reg. dos scgur~s
de 1820, art. 31 - Vide Consolo das LeiS.
arl. 3il.

Nota Bi8
Ileg. n. 737, arts. 302 e 305 li 5.

-Not. 1131.
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Porto 6t7, 619; Arg. 1217; Hesp. 791 i
l\fex:. 866 ; AJl. 823 ; Holl. 655 ; Chil 1300 i
Or. 1391, 1399 ; FI'. 381 ; Roum. 611.
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Art. 722. Quando o segurado não póde fazer por si as devidas
reclamações, por deverem ter logar fóra do Imperio ou do seu
domicilio, deve nomear para esse fim competent.e mandatario, avisando
desta nomeação ao segurador (art. 719). Feita a nomeação e o aviso,
ces a toda a responsabilirlade, l1em responde pelos actos de seu man
datario, ficando unicamente obrigado a fazer cessão ao segurador das
acções que competirem, sempre que este o exigir, .H"

Art. 723. O segurado, no caso de presa ou arresto do inimigo, só
está obrigado a seguir os termos da reclamação até á promulgação da
sentença da primeira iustancia. H"O

Art. 724. Nos casos dos tres artigos precedentes, Q segurado é
obrigado a obrar de accôrdo com os seguradores. ão havendo tempo
para os consultar, obrad, como melhor entendeT, correndo as despezas
por conta dos mesmos segnradore. .

Em caso de abandono a.dmittido pelos seguradores, ou destes
tomarem sobre si as diligencias dos salvados ou das reclamações,
cessam todas as sobreditas obrigações do capitão e do segurado. H"I

Art. 7215. O julgamento de um Tribunal estrangeiro, ainda que
baseado pareça em fundamentos manifestamente injustos, ou factos
llotoriamente falsos ou desfigurados, não desonera o segurador, mos
trando o segurado que empregou os meios ao seu alcance e produzio as
provas que lhe era possivel prestar para prevenir a injustiça do
julgamento. "lO"

Art. 726. Os objectos segurados, que fOI'em restitmdos gratuita- 
mente pelos aprezadores, voltam ao dominio de seus donos, ainda que a

Nota-Se por analogiado que dispõeeste
Cod. sobre segnros maritimos se deve re
'~II'el' as questões obre segtu'o terrestres,
1'1 to que obre e tes nada di. põe especial
mente a legislação com mercial do I mperio,
deve-se concluir que ulIla companbia que
eguracontra fogo e raio é re. pon avel por

avana ou perdas das fazenda egurada',
accaslOnada por uma mudança precipitada
aJue .dêlogar um incendio, para que ella
11110 sejam COIl untida por este.-Dec. de
~gg. do Preso do Trio. do Com. da Côrte.
'lel, Ju/'. de 1869, pago 225.

Nota iH9
Concol'dancia. -Cods. c.omms.arts.:

!rg. 1218; Holl. 656, 01'. 1390.

Nota H20
Concol·tlancia.-Cods. Com ms. arts.:

Al'g. 1219; Holl. 657; 01'. 1391' Fr. 388.
Nota,.-((O segurado é procurador nato do

.segurador. e em caso de perda pMe e deve
fazer por si e seus represen tan tes CJ que

julgar mais conveniente a bem dos elIeilo
salvados, transportando-os ou ao logar do
seu destino, uu á outra parte, ou venden
do-o no porto do nauIragio, tudo a cargo
dos eguradore .que responderão por todas
as despezas, não excedendo ao valor dos
me mos etreito salvado. Em caso de pre
sa e det nção de Principe pMe igualmente
e deve intentar e egUlr as competente
reclamaçõe , dando de tudo parte aos se
guradore , logo Q11e po sa.ll-Reg. dos se
guros cit., arE. ~5.

Nota H2i
Concol.·tlancia.-Cods Comms. arts.:

Arg. 1220, j22]: 01'. 1392, 1393. .
Nota. -Quando tem lo"ar e se venflca o

abandono do elIeito, pa. a tambem para
o segurador o encargo de pro eguir nas
reclamações e pleitos que lhe respeitam.
Reg. do seguros de 1 20, art. :i8.

Nota H22
Concordancia.- Cods. Comms. arts.:

Arg. 1222; Holl. 658.
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restituição tenha sido feita a favor do capitão ou de qualquer outra
pessoa. H22.

Ârt. 727. Todo o ajuste que se fizer com OR aprezadores no alto
mar para resgatar a cousa segura é nullo; salvo havendo para isso
autorisação por escripto na apolice. HlO3

Árt. 728. Pagando o segurador um damno acontecido à cousa
segura, ficará subrogado em todos os direitas e acções que ao segu·
rado competirem contra terceiro j e o segurado não pôde praticar acto
algum em prejuizo do direito adquirido dos segnradores. HlO'"

Árt.729. O premio do seguro é devido por inteiro, sempre queo
segurado re,cebêr a indemnização do sinistro. lIU"

Árt. 730. O segurador é obrigado a pagar ao segurado as inde·
mnizações a que tiver direito, dentro de 15 dias da apresentação da
conta, instruida com os documentos' respectivos j salvo se o prazo
do pagamento tiver sido estipnlado na allolice. H!Oe

Not.a H22 a
Concordancia.-Cods. Comms. arl·.:

Port. 625; AI'g. 1228; Hesp.768; Mex. 843;
Chil. 1269; 01'. 1400.

Nota H23
Vid. Not. 1175.
Concordancia.-Anterior.

Nota H24
t..:oncordancia.-Cods. Comms. a1'ts.:

ParI. 4U; Arg. 525; Hesp. 413; Mex. 4.23;
lia!. 4.38; Belg. (Lei de 1874) 24; Hall. 284;
Chi!. 553; 01'. 669; Rouro. 643.

Nota.-O seguradOl' só tem acção civil
contra o autor do incendio, quando ex
pressamente suhrogado dos direitos do dono
da cuusa incendiada; o ql1e não compre
bende o direito de intentar acção criminal,
Rois que o art. 728 do Cad. Comm. refe
ie-se únicamen te á ma teria ci ,rei, e não ao
direito de queixa criminal por sua natu
reza intransferível: Acc. da HeI. da Côrte
de 7 de lJezernbro de ]876.-Di1·., vaI. 13,
pago 509.-Not. 1110.

Nota H.25
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 1207; Hesp. 755; Mex. 830; Belg.,

(Lei de 18i9) 178; Chi!. 1251 diIT.; Or.66Gj
FI' SõO.

Nota. -E' accesS'orio do immovel agri·
cola-u o preço que nu caso de sinistro fOr
devido pejo segurador ao seguradoj não
sendo aJ3plicado á reparação, fica subro·
gado ao imrnovel hypothecado-Lei n.l23i
de 1864, art. 2 3; Reg. 3453 de 1865, arl.
148 5.; Decr. n. ]69 A de 1890, arl. 2§a;
Decr. n. 3iO de 1890, al'ls. 137 § 5,226 §2.
-Not. 1118.»

Nota H26
lleg. n. 737, art. 302.-Nots. 737 e 741.
Concordancia.-Cod . Comms. arts.:

Arg.1229; Hesp. 770; 1\1ex.. 845;lIaI.63lj
Belg., Lei cit., 213; Hall. 680; Cbl!. lt52;
Dr. 1401, ]4.02 b' Fr. 382, 383; Roum. 613.

Nota.-Tam em o regulamenlo do se
guros já cit., art. 36, precisava o paga
mento em 15 dia .

- A apotice prova, apenas o contracto
de seguro: outros documentos devem ra~er
certos o e tragos ou prejuizos, cUJa eX! 
tencia nào pMe e1' pre umida: Acc..da
ReI. da Corte de ;l:2 de Fevereiro de 1870-
Di7·., \'01. 6, pago 619. '.

- O segurado não eslá inllibldo de fazer
sua reclamação sem os documentos eXI
gidus pelos al'ls. 730 do Cod. e 30~ do Reg.
n. 737, desde que é forçoso applicar-se o
principio ad l.mpossibilia nemo .tellettlr,
provado que o. incendio dev~rou todos o~
livros e papeis de estabeleCimenlo com
marcial do segundo: Acc. da ReI. da çOrte
de 10 de Março de 1876-Espozel, Reli. de
Março de 1876, pago 82.
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TITULO IX
Do nanfragio e salvados

363

Art. 731. Ninguem pôde arrecadar as fazendas naufragadas nG
mar ou nas praias, estando presente o capitão ou quem suas vezes
fizer, sem consentimento seno .u,,"

Art. 732. O juiz de direito do commercio respectivo, logo que lhe
constar que algum navio tem na,ufragado ou se acha em perigo de
naufragar, passará sem demora ao logar do naufragio, e empregará
todas as diligencias que forem praticaveis para a salvação da gente,
navio e carga: e faltando e capitão ou quem suas vezes faça, ou nã.(}
apparecendo neste acto o dono, consignatario ou pessoa por elles,
mctudará proceder a inventario dos objectos salvados, e os fará pôr
em boa e segura guarda.

Se o naufragio acontecer em porto onde houver alfandega ou mesa
de rendas, ou em costas visinhas, as diligencias do inventario e arre
cadação serão praticadas com assistencia dos empregados respectivos,
e na sua falta os das collectorias. • ...8

Nota H27
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Porl.. 676; Bus. 830; Arg. 128!; Holl. 54.6;
CbIl. 1157; 01'. 14.53.

Notu.-Os empregados fiscaes são obri
gallos a prender e remeller á autoridade
competente os IOdividuos que [orem en
contmdo arrecadando, ou apropriando-se
dos salvados, ou de. posse de taes objectos.
CansaI. art. 3t7 n. lo.

- São bens ,'agos, que se devolvem ao
E lado, a embarcacões ou navios que se
perderem ou derem' á costa nas pralag do
!mpeFio e seus oarregamentos, sendo do
lnlmlgos ou corsarios, salvo accordo ou
convenção em contrario: Decr. n. ·2433 de
1859, ut. 11 n. 5.
.-:-Naarrecadação dos salvados, sem acon

dICJO~amenlo e deposito se deve ter muito
edm vIsta as disposições do Reg. das Alran-
ega e arts. 731 e 734- do Cod. do Comm.

não preterindo a desistencia ou consenti
mento dos capitães dos navios a bem
do interesses que elles representam nos
salvados, e para evi tal' reclamações de

indemnisações qpe possam ser procedentes
pela falta de obsel'vancia dessas formali
dades: Av. n. 201 de 1870.

- Como deve ser considerado o navio
estrangeiro que naufragar na cosla do Bl'a
zi! e é abandonado: Av. n. 15 de 1888 rMa
rinhn).

- Cllstas devidas aos juizes do CO/ll
mercio, of'ficiaes re pectivos e curadores
pelas diligencias relativas ao nau{l'agio das
embarcações: Av. n. 8t de J888.
-.Vide ConsoE. das Leis Civis, art. 52 § 2.

Not. 25.

Nota H28
Til. uno a1't.l7; Reg. n. 737, a,rt. 21 S5,

DeCI', n. 1597 de 1855, arts. 19 a23 .
Concordancia.-Cods. Comms. arts..

Porto 676, 779; Arg. 129!; Holl. 250 a 254 ;
Chi!. 1159; 01'. 1464 e sego

Nola.-No caso de naufragio de alguma
embaroação, as autoridadeslocaes são obri
gad as a participar tal successo á alfandega
ou á au toridade fiscal mais proxima: Conso l.
art. 3.10.
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I

- E' irregular o procedimento de um
delegad o de policia que sob pretex to de
i71signilicancia dos salvados os entrega
ao capitão, quando seu dever é proceder
na conformidade do di poslo nos arts. 1:131
e sego do Reg. das Alfandegas: AI'. o. 365
{le 1870.

- Os em pregados fiscaes, ([ue resid irem
nos lagares nlais proxi mo (lO naufragio,
acudirão immedialamente, e farão lodo os
e forças possiveis para a salvação da Vidas
e mercadorias, procurando evHar os extra·
vios e malversações, e dando logo parte ás
autoridades llOlI1merciae e ao respecUvo
inspector da alfandega ou administrador
da mesa de renda, para proceder conforme
fór de lei: Canso l. art. 3l1.

- Logo que o sini tro con te á alfandega
{lU mesa de rendas compelente, o 111
specLor ou administrador nomeará os em
presado que devem assistir e liscali ar os
salvado e demais auxiliares que fórem
strictamen'te necessario ,segundoa impor
tancia do naufragio e as condições do logar
enl que este ti ver oecorrido.

Concluido que seja aqueUe serviço, serão
~on el'vados no ponto onde se acllarem de
positadas as mercadoTias salvadas unica
mente os empregados fi caes que ao l'esp'3
clivo inspector ou administmdor parecerem
~umcienLes para a guarda e fiscalisação das
mesmas mercadorias, até que a estas se dê
flestino Con.~ol. art. 312.

- Os empregados que, de ignados para
-este erviço, o abandonarem, eja de noite

_ (lU de dia, soITrerão a pena de suspen ào
por ei meze, ou a demissão, conforme
os prejuizo resultantes do eu abandono.
1\0 ca o de molestia repentina darão parte
do Jogar do naufragio e não se retirarào
~P'11l serem suh titllidos.: Consolo art. 3l3.

- Os empregados fiscaes e demais auxi
liare encarregados do serviço de que trata
o art. 312, tet'ão transporte de ida e volta
por conla do Estado, e perceberão, além
dos vencimento proprio dos seus Jogares,
mais uma ajuda de custo corre pondente
.á metade dus mesmos vencimentos em
quanto se acharem nes a commi são.

Em ca os extraordinarios, o mini tro da
fazenda na curte e os inspectores de the
zourarias de fazenda nas provincia , alten
dendo ádistancia, perigos) incommodos e
outras circum tancias, convindo os ins
pectores das alfandegas ou administra
{lores das mezas de rendas, podel'ão con
e der um augmento razoavel na dita ajuda
<I custo até mai outL·o tanto de ua i m·
purlancia: Cansai. 3rt. 3l4.

-Não e abonará ajuda de custo quando
.a arrecadayão dos salvados e realtsar no
proprio lagar da ' éde das alfandegas e

mesas de rendas, e os empregado nào rOrem
obrigados a tl'abalhat· além das hora do
expediente.

Tall1bem cessará o abono si, findo o
prazo que Uver sido marcado pelo chefe da
)'eparliçúo para concluu··se a commissiio,
ella e prolongar; alvo caso de força
maior, devidamente jusUficado, a juizo do
mesmo chefe: CansaI. art. 315.

- A nenJmma diligencia, uo ca o Oe
naufragio, se procederá para a arrecadaçào,
invenlario e deposito dos alvado sem
assistencia ou consen timento do capilão
ou mestre do navio, ou de seu immedialo
on preposto) consignatario ou represen·
tante, e estando pre ente, sendo po il'el,
o empregado fiscal do di triclo, ou do qup
ficar mais visinho, elllquanto nào chegar
o que para este fi m pela reparlição fi cal
competente fOr commissionadll : Consolo
art.316.

- A respeito dos objectos salvados se
observarão as seguintes disposições:

_l.n Serão delJois de al'recadadose inven·
tariados, provisoriamente depositados em
lo&,ar idoneo, para serem depois tl'an pnr
taoos e depositados nos armazens da ai·
fandega competente, sendo immedintamenle
beneficiados os que fórem di so susceptí
veis: CansaI. art. 317.

- 2.' Ficarão sob a guarda do nal'io
naufragado ou de quem uas vezes fizer,
dos agentes fi caes e da força publica que
fór para este fim rennida á requi içiio da
alfande~a ou da competente autoridade
local' ~onsol. art. 3l7.

- 3.- As mercadorias ou objectos avaria·
do, ou que não forem 'u ceplireis .de
ser beneficiados, depois de er CünheCld.o
o seu estado ou avaria, erào a requen
menta ou com audiencia do capitão. ou de
quem de direito fór, no mesmo Jogar.vclI·
didos em hasta publica com as istenCla do
em prelJrado fiscal, e autorisação do juizJlJ~
niclpa respectivo.. ou na povoação mail
proxima, e o seu producto po to em depo
sito: Av. 555 de lrl69; CansaI. art. 317.

-4.' r.omparecendo o capilão ou c~nsi
gnalal'io rto nal'io, o dooo ou consigna·
tario:! das mercadorias e na sua. falta o
respecti vo agente consular, á elle comr:
tirá tomar conla e di,spÔI' dos saI~'a~os,
atisfeitas as despezas e pagos O dlreltdo

competentes na fórma da disposiyiio 7~ o
r.resente artilJo limitando-se a repartiçãO
iiscal a guarda e depo ito dos sal\'~dO , a
fiscalisaçao e arrecadação dos mencIOnados
direitos e despezas. .

Si estas nào se acharem liquIdadas, o
causal' trau torno, a demora d'alli prol'e
nien te, poderá o chefe dit rep~l·tlÇ<'io ad
mittir a prestação da fiança ldonea ou
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caução, como julgar mais conveniente,
pala garantia. de seu pagamento: Consolo
art. 9t7.

_ 5.' Na ausencia ou falta. do capitão, ou
de pe soa que o represen te, ou de não ser
conhecido, ou com presteza notificado ou
avisado, se a sal vaçào das mercadorias' sua
conservação e interesse liscal o ex.igil~em,
erão feita estas diligencia e actos de que

tratam as di posições antecedente, á ua
revelia por conta de quem de direito fór:
COllsol. art.317.

- 6." A venc1<t do salvadvs, em cujo
numero se comprebendem quaesquer ob
jecto ou fragmentos do navIO naulragado,
não poderá ser feita judicialmente sem
a i tenciadeum empregado tiscal: Cansai.
arl. 317.

- 7.' Do producto da venda de merca
dorias e objectos arrecadados deduzir-se
lia: 1°, as despezas que se tiverem elIe
ctna<lo em proveito das mesmas merca
dorias e objectos, ou de seus donos, taes
c.o!,!o a de s'llvamento, conducção, bene
hClamento, guarda e venda em hasta pu
hllca, as quaes tem preferencia na fórma
do art. 793 do rodo C(lmm.; 20,' metade da
~Juda de. cu~to abonada aos emprel!ados
II cae I.a lmportancia d aquellas despe
zas, reunida á dos direito de consumo
I fOrem devidos,os quaes serão calculados
n~ fórma do art. 41:S8, paragrapho unico,
n,ao eX"eder a sq "lo do refendo prod uclo_
No ca o contrano, a despeza com a ajuda
de c~ to cO!'l'erá toda por conta dos cofres
publIcos unl(:amente

Não se deduzirá daquelle producto o
,oldo da força publica, no ca os em que
esta, rór empregada para guarda dos sal
vado : (onsol. art. ~17.

~ 8' O producto liquido ficará em de
pO. 110 para ser levantado por quem de di
reIto fOr, ou pelo con ul respecti 1'0, dan
do-se ao capitão, ou consignatario do navio
ea quae quer interessado neste e na sua
carga todos os e clarecimento , informa
Ções e documentos que a bem de seus di
reitos requerem: Consolo art. 317
b 9.' Suscitando-se duvidas e questões

~o re a entrega do salvades, ou do seu pro
neto, ob61'var·se-ha o disposto no pa.ra

grapbo UlllCO do art. 309: Cansai. art. 3l7.
'd - A duvidas e queslões sobre entl'en-as
~s salvados, ou do seu prl.ducto onde

naa hOuver agente consular na naclo com
qneo Imperio tenha celebrado convenção
~nsula~? serão da .exclu iva compelencia
re autolldade jUdlClal'la, a quem os inte
aOJsados poderão recorrei': Consolo art.

, paragrapho un ico.
to; Entregue o pr-oducto liquido ao agente

sular, podem os interessados embargar

e recl~mar no juiw competente a bem de
seus dn'ellos: Av. n. 280 de 181:S7.

- As mercadorias e mais obje tos per
tenrentes ás ellJbarcaçõe naufragadas nas
costa do Brazll seconcederá o abalimento
de metade dos direitos de consumo
quando arrematados para e se fim nos
ter010s do art. II 7da Lei n.2318 de 1873:
CansaI. alt. 468, llal'agrapho unico.

- Na deducção das rtespezas de que lJ'ata
o art. 338 do Reg. das Alfandegas deve-se
observar o dispo tn na Ordem de 3 de Ou
tubro de l865, abandonando-se as merca
dorias achadas, no caso em que o sen valor
não altinja ás despezas: Av. n.131 deI868.

- Em occasião de tempoml ou perigo
n~val, e em ca os de incendio, ás capita
mas dos portos cum pre ~occol'l'er o na vias
e até o capitão do porto fará um detalbê
entre os navios nacionaes que estiverem
no porto, afim de que haja um diariamente
encarregado de ser o primeiJ'o que em tae
úcca iões faça equillar a. sua lancha, reau,
Jarmente guamecida, conforme a natureza.
do soccorro. O na\rio ql1e estíyer de dia
terá içada a sua bandeira azul no tope dé
proa: Decr. n. 447 de 1846, arts. 45 e se
guintes.

- Regulava a arrecadação das fazendas
naufragadas o Regulameuto de 9 de Juuho
de 1~03, cap. ~2.

- A intervençiio do Jllizo Commercial
em todo o processo dos salvado é impres·
cindivel, e prescrevem-na o art. 732 do Cad.
Comm. e a indole do processo de liqui
dação; e deixando o Juiz Commel'cial de
comparecer ao lagar do naufragio, essa
fal.ta não di.spe~sa a alfandega. de pedir ao
JUIZO autol'lsaçao para a venda dos salva
dos e de con in-nar em deposito o producto
à disposição do me mo juizo, perante o
qual devem correr todas as reclamações:
AV. n. 555 de 1869.

- Naufragando qualquer embarcação bra
ziJeira, o consules do di tricto providen
ciarão, recorrendo as autoridade locaes.
sem obstar com tudo as diligenCIas do ca
pitão, llono ou con ignatario; e na au en·
cia deste farão os requerimentos e proles
tos convenientes para auxilio opportllno e
pre\'enção de roubos e descaminhos: pro
cederão a inventario do que eencontrar e
a sua Ma arrecadação a beneficio de qu m
direi to ti \ er, pagando as despezas do ",l"a
menta, segundo o e tylo do paiz, por conta
dos interes ado .-Decr. n. 4.96 de 1872,
art. 128.

- No CllSO de le arem a emlaarcações
carga para ouh'o porto, dirigirão o inven
tario ao respectivo empre!!3.do consular
brazileiro para. lhe dar publicidade. Em
todos os casos de naufragio, apparecendo
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Art. 733. Os objectos salvados, que puderelll deteriorar-se pera
demora, serão vendidos em basta publica, e o sen prodncto posto em
deposito, por conta de quem pertencer. Os objectos que se acharem
em bom estado serão conduzidos para a respectiva alfandega, proce.
dendo-se a respeitá delles na conformidade do regimento das alfan
degas. U29

Art. 734. Achando-se presente o capitão ou o dono das merca·
dorias, ou quem suas vezes faça, tomará conta das fazendas salvas,
e as poderá conduzir para o porto do seu destino ou outro qualquer:
com declaração, porém, de que, se as fazendas, por serem de origem
estrangeira, estiverem sujeitas ao pagamento de alguns direitos, se o
capitão ou dono preferir navegaI-as para porto do Imperio, só lhe será
permittida a viagem se nesse porto houver alfandega. U3.

Art. 735. Se alguem puder salvar o navio, fragmento, ou carga
abandonados no alt.o mar ou nas costas, entregando tudo immediata·
mente e sem desfalque ao juiz de direito do commercio do districto,

socios, correspondentes ou quaesquer pes
soas prepostas para esta anecadação pejos
proprietarios, carregadores, consígnatarios
ou segurado , devem estes preferir para a
mesma arrecadação e cUsposição dos salva
dos, conforme as ordens e expressa von
tade dos donos: 1)e.cr. cito n. 11968 de
]872, art. 129.

- A.s custas devidas ao juiz do commer
cio, que comparece ao logar do naufragio
de qualquet· embarcação perlence a elle
requerer-as á quem de direito fór, e nào a
~lfandega verificar a despeza pelo producto
dos salvados: Av. n. 206 de 1868.

- Compete ao juiz do commercio no
exercício de suas attrilJUições, não só im
pedir o leilão do salvados de uma barca
e trangeira, como tambem decidir conten
ciosamente a que tões acerca do processo e
liquidação do mesmos salvados,cumprindo
sómente á alfandega fiscalisar os direito,
a que estão ujeitos o alvados: AV. n. 89
de 187l.

- As custas a que estão sujeitas a arre
cadação e venda. dos salvados se devem
pagar por melade: 1)ecr. n. ;'863 de ]875.
Noto 1127.

-D clara as despezas a que e U1.o sujeito
o alvados das embarcações naufragadas o
Decr. n. 5865 de 1875.

-A Re . de2J, de Jl[aio de 1608 e Alv. de
20 de Dezembro de 1713 di punham que
os navios, embarcações e cousas de infieis
ou inimigos, que se perderem ou derem á
costa, pertencem á fazenda real, e devem
ser occu pados pelos officiaes de fazenda,
,fazendo auto e inventario.

- O naufl'agio ou neces idade extrema
são exceptuados em todas as nações por
direito de humanidade: Alv. de 22 de
Novembro de 1774 § 2.

- Ooapi1.<"io é competente para contracl!lr
o sal vamento do navio c c<u'ga em ca ode
perigo de naufragio : Acc. da ltel. de Porlo
Alegre n, 848 de 20 de A.bril e 8 de Junbo
de 1883.

Nota H29
Not. ant.
ConcoI'dancia,-Cods. Comms.arts.:

Porto 680' Rus. 830, 831; Arg. 1297; Hall.
óM; Chi!. Jl60; 01'. 14.66.

Nota.-A. nossa Ord. L. 2, Tit.3~ man
dava entregar os alvados a eus donos,
prohibindo que os almoxariIes e offiClaes
da admini tração os toma -em para !lo

Nota H30
Av. 201 de ]870 e Not. 1128.
Concordancia .-Cods. comms.arls;:

Porto 677; fius. 8,)8; Ara. 1285; He p. 8U.
Roll. 547; Chi!. 1155; 01'. 14M. 14.1i6

- Nota. -O Av. D, 66 de 1856 declaron
que - os capitáes de navio não podeOl
tornar conta dos salvados para \'ender ou
fazerleiJào delles, preterindo-se as formulas
judiciaes e lesaodo os interesses da fa-

zenda! disposição deste art. ('134) é I~o
clam e precisa que _uão v~mos raZ!lO
de ser para expedição do refendo AV.
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haverá um premio de dez a cincoenta por cento do seu valor: deixando
de fazer a entrega, incorrerá nas penas criminaes impostas aos que
não entregam a cousa alheia perdida. U31

Nota H3i
Art.44.9 n. 2.
Concol'dancia.-Cods. Comms. arts.:

ParI. 617; Rus. 863 e seg.; Arg.1286; AlI.
il2; Hall. 548; Chi!. 1166; 01'. 1435.

Nota.-Considera-se furto :-Apropriar
ede cousa alheia achada deixando-a de a

re liluir ao dono, se a reclamar; ou de
manifestaI-a, den tro de 15 dias, a autori
dade competente: Cod. Peno art. 331 n. 3.

- A primeira pessoa que participar a
qualQUer repartição, porto ou registro fiscal
a existencia de um navio varado sobre a
C~ la terá direito a uma gratifIcação, qne
erá arbitrada pelo mlDistro da fazenda; e

Illdas as autondades que não acudirem
Jogo ao naufragio, ou não o partiCiparem
aos ditos porto , regi tras Olt ai fandega
proxima incorrerão em uma multa de 100'"
até 1:000"', imposta pelo Illesmo ministro:
(onsol. art. 318.
- As fazendas ou effeilos sujeitos a di

reitos, que fõrem encontrados fiuctuando
no mar, ou em quaesquer aguas interiores
do Imperio, ou que fôrem arrojados sobre
a praias, ou tirados do fundo do mar, ou
dos rios e lagôas, ignorando-se o navio
a. que 'pel'lenceram, depois de inventa
1'I3dos 'com miuucio a especificação de
qualidade, marcas e numerbs de volumes,
erão vendido, e o seu producto, dedu

zidM as despezas de idas de salvamento
condncçào,beneficiamenlo evenda em hasla
publica, e bem assim os direitos, de con
uma, se á elles estiverem sujeitos, ficará

por um ~nno em depusito. No fim de le
prazo, ~ao apparecendo dono a reclamar,
se conSiderará prescriplo todo o direilo ao
eu levanlamento, na fórma do art. 682.
Paragrapbo unico. O acbador de laes

mercadorias ou elIeitos, como premio pelo
trabalbo de arrecadação e pela fidelidade
da entrega, tem direito a melatle do pro·
ducl~ liquido, que lhe será abonada logo
depOIS de eITectuada a respectiva 'arrema
tação: Canso!. arL. 319.
_- Opremio do achador chama-se ach(J,

dseu/o: Fêerr. llorge, Dicc. Comm., verbo
a vad go.
- Porquanto, conforme os faclos qtie a

sentença conli rmada pejos accórdào de fis.
155 e168, den por.provados, longe da by
polhese de naufraglO a que exclusiva e res
tnctamenle se refere o art. 736 do Cod.

Comm. os damnos resultantes do sinistro
que em 31 de Agosto de 1881 soITreu o lúgar
portuguez Lima, na barra de Mossorõ, quer
em relação á carga, a sim como as despezas
feitas com a descarlP, alUvio e desencalhe
do mesmo navio, e finalmente toda recom·
pensa devida peta erviços extraordillarios
prestados para prevenir a ua pel'da total,
conslituem o caso de avaria grossa, espe
cificados nos l~ 2,13 e 1.5 do art. 16~ do
mencionado coi:l1go j caso em que a im
porlancia das avarias eslá sujeita á reparo
tição proporcional preceituada nos arts. 763
e 77 I do referido codigo devendo a respe
ctiva Iiquidação-repartição-e contribui
ção ser feita mediante o .processo estabele
cido pelos arts. 772 e seguintes do mesmo
codigo.

E nem nahypothese dos aulas, para legi
timaI' a elTada applicação do art. 735 do
Cad. do Comm., {lóde ser acceilo o funda·
menta em que prmcipalmente se e lriba a
sentença confirmada pelos accordãos de
fis. 155 e 168, do abandono e venda do
navio segurado peta necessidade de conoer
tos excedentes a nove partes do valur do
seguro, por ser esta queslão, qu~ só em
proce so competent~ pôde ser' IlÇlUldada
entre o dono do navIo e acompanbla egu
radora, inteiramente alheia da acção coo.
stao te dos aulas, em que o reconido excl u
sivamenle demanda ao recorrente pelo
paaamento do premio que allega ser-lhe
cle~ido, como porcentagens. do valor do
objeclo que salvou do navIO naufl·agado.

Ora se a propria sentença confirmada
pelos accordãos de fis. 155 e 168. reconbece
e declara, como se vê de fis. 106 a 106 v.
que o acerto das providencias tomadas
pelo recorrido para o saLvamento do lúgar
portulTuez Lima produzia o feliz resultado
de desencalhar o navio e d'e te apeua
alliviado da carga seguir para o porto do
seu de lino, corno deixar de enxergar-se
o contrasenso da conclu ão damesma sen
lença na condemnaçào proferida coorra
a recorrente sobre a ba e do pr~cilado
art. 73;; do Cad. Comm. que excJu iva e
re trictamente se refere a hypolhese de
salvados de navio nauIragaqo ?

Além d'is o; ex-ui da obrigação imposta
pelo art. 721 do Cad. Comm., ao segurado
de empreITar ous cas~ de naufragio ou
varação toda a diligencLa po I~el para. aI
vaI' os objeclos eguro, mediante adIan
tados snprrimf{nto do segnra~or e em
boLso dO dlObeiro que por este tn-er gaslo
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Art. 736. O sala1'1o que vencerem as pessoas empregada.s no ser.
viço do salvamento do navio ou carga, e bem assim os premios que se
deverem nos casos em que estes puderem ter logar, serão regulados
por arbitrosj tendo-se em consideração o perigo e a natureza do ser.
viço, a promptidão com que este fôr prestado, e a fidelidade com
que as pe~soas nelle empregadas houverem feito entrega dos objectos
salvos. U32

Art. 737. O capitão e pessoas da tripolação que salvarem ou
ajudarem a salvar o navio, fragmentos ou carga, além das suas soldadas
pela viagem (art. 559), tem direito a uma gratificação correspondente
ao seu trabalho e aos perigos que tiverem corrido. U33

Art. 738. As despezas com os salvados, as necessarias para habi
litar o navio para a. sua navegação, e as que se fizerem com o trans
porte da carga (art. 614) têm hypotheca especial e preferencia no
objectos salvos ou no seu producto. U34

nas despezas occorridas, é bem visto nãu
er ampliavel ao recorrido, mandataria dos
egurados, donos do carregamento do lúgar

portuguez Lima a invocada disposição do
ar1. 735 do ditu codigo, restrictamenterela·
liva a terceiros como bem se deixa vêr da
integra do mesmo artigo; não cabendo ao
recorrido em relação aos serviços e dili
gencia que elIectuou por conta dos segu·
rados seus committentes e em desempen.bo
do acceito mandato mercantil,outros direi
to além dos declarados nos arts. 185, 186
e ftl7 do referido codigo: Rev. n. 1.0064
de 27 de Agosto de 1884. - Di".., vaI. 35,
pago 241 e Acc. ?'eviso?' da ReI. da Côrte de
16 de Dezembl'O de 188.1-.- Di?'" vaI. 363,
pago 5!l1.

Nota H32
Concordancia.-Cods, Com ms. arts.:

Porto 085; Arg. 1291; Hesp. 84A; lex.
919; Ali. 746; Hall. 563 e seg.; Chi\. 116.1-;
01'. 1460.

Nota.- Os empregados que, além do seu
dever olliciaI, concorreram para o salva
mento das mercadorias, têm jus a uma
gratificaçito dos donos dellas, de quem a
deverão haver pelos meios competenles,
quando sem elles não o consigam: Av.
n. 138 de 1849.

- Esta doutrina não me parece accei
laveI em face do disposto no art. 314 da
Consolo

-O Av. n. 58 de 1859 recommendou a
observancia do pt'acedente e bem assim
deste art. (736), afim de aiiiviar-sea fazenda

nacional de uma parte do onus da graU·
licações e ajudas de custo por occasião dos
salvados.- Vid. Not. 1135.

Nota, H33
Concordancia.-Cods. Comms.arls.:

Porto 1\85 j Arg. 12!l1 ; Hasp. 844; Mex. 919;
AlI. 7116 j Hall. 421 ; Cbi!. 1164,1165 i Oro
10!7, 1184; FI'. 261.

Nota.-Já o Decr. de 1<1 de Setembro de
1798, ampliado pelo Edit. de i9 de Julho
de ~799, dispunha que-as equipagens ~o
navIOs Pol'tuguezes, que salvarem os navIos
e carga defendendo·os do inimigo, têm um
e meio por cento do valor da carga em
gratificação.

Nota ii34

Arts. 759 e 877 § 4,-Not.348.
t.:oncordaocia.-Cod .Comllls.arts.:

Porto 578; Arg. 1373, 137ó; He p. 8-12; lia!.
671 j ALI. 753 j ChU. 1151, 1162; 01'. 14

Nota. - Tambem subsistem, poslo que
sem o nome de hypotbec<1" as obligaÇile
reaes que a [aval' de certos creditos o Cod.
Comm. estabelece sobr~ os navios e m.er
cadorias, Decr. n, 370 de 1890, art. )09.

- Considera-se credor da falleoCla com
privilegio-na cousa salvada, o que a sal·
vou, peJas despezas com que a fez salvar:
Decr. n. 917 de 1890, art. 70, n. 211.).
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Art. 739. As questões que se moverem sobre o pagamento de
alvados serão decididas por arbitros no log~r do districto onde tiver
acontecido o naufragio. U:l1i

TITULO X
Das arribadas forçadas

Al't. 740. Quando um navio entra por necessidade em alg'um
porto ou logar distincto dos determinados na viagem a que se propu·
zera, diz·se que fizera.. arribada forçada (art. 510). U3G

Nota H35
Reg. n. 737, art. 411 § 2-Not. 325.
Concordancia.-Cods. Comm .arls.:

Port. 691; Arg. 1311; Ali. 744; Boll. ;,67;
Chil. 1165; 01'. 1476. .

- Di põem 08 dous primeiros que as
queslôe de saladas de as istencia e de sal
vado serão decididas no-Reino pelo juiz
oommercial do lagar do destino do navio;
endoo navio f.r.eLadono Reino pelo juiz do

logar, em que se fez o fretamento. Apena
á justiça local do lagar do sini 11'0 quando
a quesl.ões sobre TI.avios pr?cedentes do
estrangerro -sem destlllo ao palz.

Nota 1136
Concordancia.-Cods. Comms .arts. ;

Port. 651; Arg. ln4' Resp. 819; Hall.
068; CbiL 1136 j 01'. 1443.

- E' ao que os inglezes cbamam - the
aet or putll1lg into any port-toltching
01' ~lling at any porto
"~?ta.- As nossas leis de 20 de nlarço de

1136 e_16 de Fevereiro de 1740 prohibiam
as arribadas arbitrarias; de 27 de Novem
b!o de 1781 ólegiLimava a arribada neces
Iladapor tempestade ou caça do inimigo.
- Os ca. os de força maior, que determi

nam aalTlbada dos navios serão ju tili
cados na fórma dos arts.' 7.J.il do Cad.
C0!Ilm. e 365 a 368 do Reg. n. 737 dekS5O, peraute o juiz commercial com pe-

nle ou perante os consules, e neste ca o
edeve sempre observar a legislaÇão do paiz
aque pertence o navio, cumprindo uni
camente á aUandega ou mesa de rendas,

24

verificar a verdade da justificação
l

exi·
gindo para esse fim os documentos ue que
trata °§ 2°, n. 1 do art. 383; Cansai.
art. 303.

- Se o navio arribar a porto não alfan·
degado, ou não habilitado, precisando de
obras ·para continuar a sua navegação e
seu arretador, carregador ou consignatario,
uão querendo attender ou esperar pelo con
certo, pretender relirar sua mercadorias,
ó o poderá fazer mediante licença, ou or

dem da alfandega ou mesa de renda com·
petente, ou da mais visinba, com as i len
cia do empreITados que esta de ignar,
depois de preenchidas as formalidades do
respectivo despacho; correndo todas as
despezas deste serviço por sua conta, na
fórma do art. 613 do Cad. do Corom. :
Cansai. art. 301.

-Se onavio arribado em porto não aUan
degado, ou não habilitado requerer con
Gerto para continuar sua navegação, e o não
puder elIectuar sem descanegar parte, ou
toda a sua carga, ou quanto fór indispensa
\'el para reparar as avarias da me ma carga,
poderá logo, por mandado do juiz coU!·
mercial competente. effeclua.r a referida
descarga á custa da pessoa. interes ada
que a requerer, em lagar ldoneo, com
as istencia do empregado, ou autoridade
fi cal do di lricto, communicando o mesmo
juiz á alfandega ou mesa de rendas mais vi
zinha o nccorrido para que esta de prompto
faça verificar e fi calisar seu desembarque,
deposito ou reembarque pelos competentes
o/liciaes ou empregados de sua inteira con
fiança, devendo fazer conduzir a mesma
carga, se as im o exigirem os interes e da
fazenda nacional, ou dos interessados, e á
custa destes, para deposito regular, e pro
ceden op contra os exll'aviadores, se os

CODIGO CO~CLAL
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Art. 741. São causas justas para arribada forçada: U37

1. Falta de viveres ou aguada; ~ 138

II. Qualquer accidente acontecido a equipagem, carga ou navio,
que impossibilite este a continuar a navegar; U39

III. Temor fundado de inimigo ou pirata. U40

Art. 742. Todavia não será justificada a arribada: U41

r. Se a falta de viveres ou de aguada proceder de não haver·se
feito a provisão necessaria, segundo o costume e uso da navegação, ou
de haver-se perdido e estragado por má arrumação ou descuido, ou
porque o capitão vendesse alguma parte dos mesmos viveres ou
aguada; U42

houver, conforme as leis fiscaes: Consolo
art.305.

- As providencias do artigo antecedente
fiC<'l.m extensivas aos casos: lo, do capitão
do navio arribado, que fOr julgado innave
gavel, ou fOr abandonado nos termos de
direi to, requerer deposito de sua carga, bal
deação ou tran ferencia desta para outro
navio, na fórma do art. 614 do Cod. Comm.;
2°, da neces idade da descarga ou baldeação
para alliviar o navio que encalhar em algum
baixio ou banco dentro dos mare territo
riaes do lmperio: Consolo art. 306.

- Nas hypothe es, dos artigo auteceden
tes, sendo necessario, para pagamento das
despeza de concerto, de cargas, depositos,
reembarques e semelhantes, a venda de
mercadorias pertencentes á carga do navio
arribado, ou para compra de objectos para
seu concerto ou preparo para a sua navega·
ção, o juiz commerclal, não havendo estação
fiscal no logar, não poderá proceder na con·
formidade do art. 515 do Cod. Comm., sem
exinir caução no pagamento dos direitos re .
pectivos, communicando immediatamente
a respectiva alfandega, ou mesa de rendas,
e dando de tudo conta ao ministro da fa
zenda na cOrte e aos presidentes nas pro
vincias.

Paragrapho unico. A disposição do pre
sente artigo fica extensiva á venda de mer
cadoria avariadas, que não puderem ser
beneficilldas, na f6rma do art. 747 do Cod.
Comm.: Consolo art. 307.

- os portos alfandegados ou habilita
dos, o actos a que se referem os artigos
antecedentes poderão ter logar precedendo
licença ou autori ação do chefe da reparti
ção fiscal competente, e independente da
i-':1te~'venção de qualquer autoridade judi
CIaria.

Paragrapho unico. As duvidas e questõe
sobre a entrega das mercadorias, ou do seu
producto, onde não houver agente consular
da nação com quem o Imperio tenha

celebrado convenção, são da competencia
exclusiva da autoridade judiciaria,áquem
os in teressados poderão requerer o que
fór a bem de seu direitos, ainda que teobA
precedido a licença ou autori ação da au
toridade administrativa, nos termos ~o
presente artigo. C011S01. art. 309.

- Todo o capitão ou mestre de navio
mercante, nacional ou esh'angeiro que por
qualquer motivo, ou para qualquer fim
demandar algum porto do Imperio com·
petentemente alfandegado, ou habilitado
para a importação deverá trazer manifesto:
Consol. art. 368.

Nota 1.137
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Porto 651; Arg. 1274; Hesp. 820; Mex.696;
!tal., Cod. Mar., 94; C: li!. 1137, 1138 j Dr.
1443.

Nota 1.138
Concordancia.-Anteriol'.

Nota H39
Concordancia.-Anterior.

Nota H40
Concordancia.-An terior.

Nota 1141
Decr. cito n. 26.17, art. 324.
Concordancia.-Cods. Comms. arts;:

Porto 658; Arg. 1275; He p. 820; ltlex.87~j
Ita1., Cod. lI1ar., 94; Chi1. 1139; Dr. W4.

Nota H42
COncordancia .-Anterior.
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II. Nascendo a innavegabilidade do navio de máu concerto, de
falta de apercebimento ou esquipação, ou de má arrumação de
carga; U43

III. Se o temor de inimigo on pirata não fôr fundado em factos
posItivos que não deixem duvida. "44

Art. 743. Dentro das primeiras vinte e quatro horas uteis da en
trada no porto de arribada, de-ve o capitão apresentar-se a autoridade
competente para lhe tomar o protesto de arribada, que justificará pe
rante a mesma autoridade (arts. 505 e 512). "4..

Art. 744. As despezas occasionadas pela arribada forçada correm
por conta do fretador ou do afretador, ou de ambos, segundo fôr fi.

causa que as motivou, com direito regressivo contra quem per
tencer. "46

Art. 745. Sendo a arribada justifica.da, nem o dono do navio, nem
ocapitão respondem pelos prejuizos, que puderem resultar á carga,
se, porém, não fôr justificada, um e outro serão responsaveis solida
Iiamente, até a concurrencia do valor do navio e frete. "'4'7

Art. 746. Só pôde al1torísar-se a descarga no porto de arribada,
sendo indispensavelmente necessaria para. concerto do navio, ou reparo
de avariada carga (art. 614). O capitã.o neste caso é responsavel pela
boa g~arda e conservação dos efi'eitos e descarregados, salvo unica
mente os casos de força maior, ou de tal natureza que não possam ser
prevenidos. t.t.48

'Nota H43
Concordancia. -Anterior.

Nota H44
Concordancia. -Anterior.

Nota H45
T. uno art. 17; Reg. n. 737, arts. 365 e

369; Decr, U. 1597, arts. 19 a 23: Consolo
arl. 303.

ConcOl'dancia.-Cods. Comms. arts.:
Poao6rt. 506, 655; Arl. i276; Hesp, 612; Mex.

I
, j lta!. 517; Hall. 369; Chi!. 905; Dr.
•40; FI'. 413.
- Nota.-A apreClaçáo da força do tem·

poral, qU! occasionou a arribada, feita por
perigo, nao póde ser acceita a vis la do res
~echvo protesto regularmente feito e raLi-
cado, mormente, por que essa força não

11mum typo ou bitola graduatJa pejas lei
f.1Yãslca , poróm deve ser avaliada em re
aço °a~ navio qne a sn ppOl' la , E não e
pó~e dizer em boa logica que não é força
maIOr de mal' e vento aqnella que obriga

um navio velho a arribaI', só por que outro
novo, e que pudesse melhor resi til' a es a
força, não fosse obrigado a arribar: Rev.
n. 5834 de 19 de Outubro de 1859.-J1II1'.
Cornrn., pago 184.-Nol. 1136"

Nota H46
Concordancia.-Oods. Comms. arls.:

Porto 656; Arg. 1277; Be p. 821' Mex. 805;
Jtal. 643; AIl., Lei oe 27 de setembro de
1872, 52; Chil. 1141; 01'.1416.

Nota f 147
Concordancia.-Cod . Comms. arts.:

Porto 656 j Arg. 1278; Hesp, 1278; l\lex .
821; !tal. 646; Chi!. 1142; ar. 14117.

Nota H4!s
Reg, 11. 737, art. 21 ~ 6.
Concordancia.-Cod . Comms. art .:

Porto 660; Arg. 1279; Besp. 822; Me),..
897' Chi!. 1143; 01'. 14.18.

Nola.-As Leis de 20 de Março de 1736
e 16 de Fevereiro de 1740 tambem prohi
biam a descarga.
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A descarga será reputada legal em juizo quando tiver sido auto
risada pelo juiz de direito do commercio. Nos paizes estrangeiros
compete aos consules do Imperio dar a autorisação necessaria, e onde
os não houver será requerida á autoridade local competente. U40

Art. 747. A carga avariada será reparada ou vendida, como
parecer mais conveniente; mais em todo o caso deve preceder auto·
risação competente. HG.

Ârt. 748. O capitão não pôde, debaixo de pretexto algum, defe·
rIr a partida do porto da arribada, desde que cessa o motivo della;
pena de responder por perdas e damnos, resultantes da dilação volun·
taria. (art 510). tu••

TITULO XI
Do damno cáusado p01' abalroação

Nota ii5i

Nota H50

Nota H49

Nota 1152

Concordancia. - An terior.

Reg. n. 737, art. 189.
Concordaucia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 64.6, 665; Bus. 834 e seg.; Al'g. 1261,

Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
Po~-t. 663; Arg. 1282; Hesp. 825; Mex. 900
Chi!. 114.8; Dr. 14.51.

ConsoI. al't. 307. -Not. 1136.
Concordancia.-Cods. Comms.arts.:

Porto 662; Arg. 1281; Resp. 824; Mex. 899;
Chi!. 1144., 1145 j 01'. 14.50.

Art. 749. Sendo um navio abalroado por outro, o damno inteiro
causado ao navio abalroado, e a sua carga, será pago por aquelle que
tiver causado a abalroação, se esta tiver acontecido por falta de
observancia do Regulamento do porto, imperícia ou negligencia do
capitão ou trípolação, fazendo-se a estimação por arbitros. "GIO

1262; Resp. 826,830; Mex. 901
ê

905 j llal.
660, 661 j Koil. 534 e seg.; bil. 1129,
1130; 01'. l4.il3; FI'. 4.07.

Nota.-Dos prejuizos ou damnos can
sados pelos navios entre si denlro dos
porlos, quer estejam velejados, quer {u.n·
deados e por occasião de tem parai ou Cir
cumstancias extraordinarias-Vid. o Decr.
n. 447 de 184i (Reg. das Capit.) noAppedn~.,
arts. 94 a 110, que contém preciosas 15
posições.-Vide Av. n. H7 de 1863, Decr.
n. 4618 de 1871, Decr. n. 8943 de 18l'-3, e
Decr. n. 1257 de 189l. .

- O principio da mecanica que en 1D~
que o movimento do navio a vapor e
muito mais fac.iI e prompto .qu.e.a ma
nobra do <rIe navega á vela, pnfiClplO q~e
fOi respeIlado pelo Decl'. n. 4678 c
1871, art. lb, falha todas as vezes que 5:
prova que o navio á vela de.u lagar.
abalroaoão por impericia do capllão: ~\;
n. 8909 de 29 de Agosto de 1876-

1
óS'

hllr., vol. 14, pago 230-Vid. Di'l'.,vo. ,
pago 117.
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DECRETO N. 605 DE 20 DE OUTUBRO DE 1891

Altera algumas disposições do Deoreto n. 1257 de
10 de Janeiro o!timo, de accordo com o parecer da.
commlssão encarregada. pelo governo de Bua
Mageslade BritRnnica de propôr modificações ás
regras para. evitar aba1roamento~ nom~r! con
forme a deliberação da conferencll\ mantima. lD
lernacicna! de Was1LlD~on em 188~.

oPresidente da Republica dos Estados
Unidosdo BraziJ, considerando que resultam
vantagens para a navegação, das modifica
ÇÕes propostas pela commissão encarregada
pelo governo àe Sua I\[agestade Brilannica
ae apreciar as regras para evitar abalroa
mentos no mar, resolve que, do accordo
com as mesma. seja alterado oregulamento
annexo ao Decréto n. 1257 de 1Q de Janeiro
ultimo, e observado o gne a este acom
panha, assignado pelo I\hnistro de Estado
dos Negocios da Marinha, Contra-Almirante
Fortunato Foster Yidal, que assim fará
executar .

r.apilal Federal, 20 d~ Outubro de 1891,
a' da Republica_

,!HANOEL JlEODoRO DA FONSECA

FOl'tlmato Foste1' VidaL.

Regulamento para evitar abalroa
mentos no m.ar. a que se refere o
Decreto n_ 605 de 20 de Outubro
de 189l.

DtSposições p1'eli'l1tinares

As disposiçõe constantes deste regula
mento serão observadaspor todos os navios,
tanto no alto mar, como em aguas com o
mar ligadas e que sejam accessiveis aos
nanas de mar, ou que naveguem no mal'.

Para os 'eJIeitos desse regulamento, todo
o navio de vapor, que navegar exclusiva·
mente á vela, e não a vapor, será reputado
navio de vela, e todo navio que navegar
avapor, quer faça ou não uso do seu panno,
será reputado navio de vapor.

ob a denominação de navio de vapor
estará comprehendldo, todo o navia movido
uor machina.

Todo navio está em movimento, no sen
tido deste regulamento, desde que não se
acba fundeado, amarrado á terra ou enca·
lbado.

DlspoSfções concernentes ás luzes, etc.

Otermo visivel, quando empregado neste
r1egUlamento com referencia a qualquer
uz, quer dizer - visivel em noite escura
e com almosphera clara.

Art. 1. o As dispOSIções concernentes âs
luzes serão obsel'vadas com todo tempo,
desde o occaso até ao nascer do sol, e
nesse intervaUo nenhuma outra luz se
empregarã, que pos a confundir-se com as
luzes que estão prescriptas.

Art. 2. o Todo o navio de vapor em mo·
vimento deverá trazer:

a) No mastro do tl'aquete ou em frente
a eUe, e na falta deste mastro, á prOa, em
altura não inferior a 20 pés acima da borda
ou, quando a bocca do navio fOr maior de
20 pés, em altura igual á meSOla bocca,
con tanto que nunca exceda de 40 pés
uma l1bZ b1'anca e br'ilhante-constl'uida
paI' f6rma que illumine sem interrupção
um arco do horizonte de vinte quartas da
agulha, collocada de maneira que a sua
claridade se projecte sofire dez quartas
para cada lado do navio, isto é, desde a
linha da prOa até duas quartas para ré da
linha de través de um e outl'O bordo, e de
tal natureza que seja visível á distanciade
5 milhas, pelo menos.

b) Do lado de boreste-wma 11bzverde,
construidit de fdrma que iIlumine, sem
interrupção, um arco do horizonte de dez
quartas da agulha, collocada de maneira
que a sua claridade se projecte desde a
linha da prOa até duas quarlas para ré da
linha do través desse mesmo bordo, e de
tal natureza que seja visivel á dislancia de
2 milhas, pelo menos.

c) Do lado de hombordo- lIIma luz
enca1'ltada,- conslruida por f6rma que
illumine, sem intel'J'upção, um arco do
horizonte de dez quartas da agulba, 00110
cada de maneira que a sua claridade se
projecte desde a linha da pl'Oa alé duas
quartas para ré da linha de travé des e
m smo horda, e de tal natureza que seje
visivel á dislancia de 2 milhas, pelo menos.

d) As luzes - verde e encantada·-dos
lados serão providas pela parte interna do
navio com anteparos di postos em sentido
parallelo á qUilha e que avancem, pelo
menos, de 3 pés para vanle do f6co lumi
noso, afim de impedir que qualquer della
seja vista do lado da prOa opposto ãquelle
em que se acha collocada.

e) Os navios de vapor em movimento
poderão trazer ad(Ucionalmente-wna lu;;
b,·l1IItca.

E ta luz será de construcção igual á da
mencionada na secção a) e deverá ficar
collocada no mesmo plano da quilha, por
ante·a·ré ou por ante·avante dessa outra
luz.

Si por ante-a-ré 15 pé mais a.lta pelo
menos, si por anle-avante 15 . pé~ mai
baixa, pelo menos do que a pnmelra; a
distancia horizontal entre essa.s duas luzes
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devendo em ambos os casos ser maior que
a vertical.

Art, 3,' Todo navio de vapor, que rebocar
outro navio, deverá, além das luzes dos la
dos, trazer-Wltas luzes b1'olncas brilhantes
-dispostas em linha vertical e separatlas
lior Intervallo não menor de 6 pés; si,
porém, rebocar maisde um navio ao mesmo
tero po, e o cumpri menta do reboque
(medido da pOpa do rebocador a pópa do
ultimo navio rebocado) exceder de 600 pés,
deverá então luzer addicionalmente-wma
terceim l~bZ b1'(]I1tCa b7'ilh(]l1tte,- 6 pés
acima ou abaixo das outras duas luzes lá
referidas.

Essas luzes serão de identica construc
ção e natureza, e estarão coUocadas na
mesma posição da - lu:: bl'(]I1tca - men
cionada no art. 2°, secção a), exceptuan
do-se a -luz addiciona~, - que poderá
ficar mais haixa, comtanto que nunca a
menos de 14 pés acima da, horda.

Para facilitllr o governo do navio rebo
cado, poderá o navio de vapor, quereboca,
ter - uma lJeq1bena I1tZ b1'anca - por
ante-a·ré da chaminé ou do mastro dapôpa,
com a condição, ~orém, de que não seja
visi \'el da parte d avanteda linba do través ..

Art. 4, o a) Todo o navio que, em con
sequencia de algum accidente, estiver sem
Liberdade de acção, deverá trazer a mesma
altura da - I1bZ bmnca - menciOllad,L no
art. 2' aI, e sefôr navio de vapor, em
sub tituição dessa luz, mas onde possam
ser vistas meUlor - duas l~bzes encantar
das - dispostas em linbas vertical, com
intervalLo não menor de 6 pés, e de tal
natureza que sejam visiveis em toda a
volta do horizonte á distancia de 2 milhas,
pelo menos.

De dia, deverá esse navio trazer em li
nha vertical, separadas por intervallo não
menor de 6 pés, e onde possam ser vi tas
melhor - duas esphems p1'etas - ou duas
figuras da mesma f61'ma e CÓl', tendo cada
uma 2 pés de diametro.

b) Todo navio que estiver' occupado em
lançar, I'ossegar ou su pender aTgum caho
telegraphico, deverá trazer na mesma po
siçilo da luz branca mencionada noart.2° a),
e e [ór navio de vapor, em lugar elesta
luz - t1'es l1bzes - disposlas em linha vel'
tical e eparadas por intervallos não me
nores de 6 pés. Deslas luzes, á de cima e
a de baixo serão - encantadas - e a do
meio - b1'(]I1wa, - porém todas de tal na
tureza, que se tornem vi iveis em toda a
voUa do horizonte a distancia de duas mi
lhas, pelo menos.

De (Ua, deverá esse navio tra~er em n·
nha vertIcal, eparadas por intervaJlos não
menores de 6 pé ,e onde possam ser vistas

melhor - tires figu'l'as - de 2 pés· de dia,
metro, pelo menos, cada llma) e das CJ1)aes
a de cima e a de baixo terão a - rórm~
espheric«- - e a - CÓ1' enca1'1tada -, a do
meio a - rórrna c~bbica - e a - cOr
b1'(]I1~ca.

c ) Os navios a que se refere este artigo,
quando estejam estacionarias, não fanio
llSO das lllzes dos lados; porém desde que
tenham algum segllimenta, deverão tra,
zel-as.

d) As luzes e figuraR prescriptas por
este artIgo devem ser tomadas pelos outros
navios como indicação de que, aqueIle
que as mostra, está sem liberdade de
acção, e, portanto, não póde afastar-se do
seu caminho.

Estes signaes, não são o de navio em
perigo e que pede soccorro. Taes signaes
sào os que prescreve o art. 3l.

Art. 5.° Os navios de vela em movi
mento, e bem assim os navios rebocados,
deverão trazer as Illze que o art. 2° pre·
screve para o navio de vapor em movi
mento, com excepção das luzes brancas alli
mencionadas, das quaes nunca farão liSO.

.Art. 6, ° Quando não seja possi el con
servar nos seus competentes logal'esas lu·
zes- ve1'de- e - encu,?'nada- dos lado,
como póde, por exemplo, acontecer nos
navios de pequeno porte em movimento,
por occasiãe de máo tempo, essas luzes
estarão em todo caso á mã9, acce as e
rroOlptas; e quando taes navios se achem
proximos de outl'OS, deverão ser moslra
elas dos seus respectivos lados, a tem.po
de evitar o ahalroamento, e de maneIra
qlle não s6 se tornem bem visiveis, mas
taOlbem que aluz verde não seja vista de
hombordo nem aluz encarnada do bareste,
e nem, tanto quanto pratica\rel, mal de
duas gllartas pal'a a ré da linha do través
do bordo respectivo.

Afim de tornar o empregodessas-lutC.l
portaleis - mais exacto e facil, serão as
lanternas pinladas exteriormente da mes·
ma cór da luz que contIlrerem, e prOVIdas
de apropriados anteparos,

Art. 'i.° Os navios de vapor de menos de
40 toneladas (tonelagem bruta) e bem
assim os barcos de remos ou de vela de
menos de 20 toneladas ( tonelagem brutal.
e olllTas embarcações menores, quando em
oJOvimento não serão obrigados a trazer
as luzes méncionadas no art. 2' a) b) e C)
e que l'especlívamente lhes correspondem,
porém, uma vez que não façam uso d.eJlas:
deverão estar providos das luzes segwnles.

1. Os navios de vapor de menos de 40
toneladas deverão tTaZel' :

a) A' vante na chaminé ou em frente
desta, onde possa melhor ser vista, e eID
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a1tora nunca inferior a 9 pés acima da
borda, - lIIma luz bmnca e b1'ilhante -:
construida e collocada segundo se prec~l
lua no art, 2° a), e de tal natureza, que seJa
I'i ivel á di tancia de 2 milha ,pelo menos.

b) As luzes - vel'de e enca1'nada 
do lados, construidas e cotiocadas con·
forme se precei tua no art. 2° b) e c), e de
lal naturez~, que sejam visiveis á distan
cia de uma milha, pelo menos j ou então,
- 'lU/Ia lanterna bicolo1' - que mostre
uma luz verde e outra encarnada, desde a
linha da prOa alé duas quartas para ré da
linha do través do bordo respectivo, visi
veis na mesma distancia.

Essa lanterna ficará collocada nunca
menos de 3 pés abaixo da luz branca.

2, As pequenas lanchas de vapor, da
classe dessas que muitos navios costu
mam trazer a bordo, poderão ter a - l'l~z
branca- a menos de 9 pés de altura acima
da borda, comtanto que ella fique colioo

cada por cima da lanterna bicolor mencio·
nada na secção 1 b) deste artigo.

3. Os barcos de remos e de vela, de me·
nos de 20 toneladas, terão prompla á mão
- uma tanterna com 'll7n vid1'o verde
n/lima das faces e na OUt1'U mn vid1'o
cncamado - a qual sempre que taes bar
cos se achem (Jroximos de outros navios
00 embarcações, deverá ser mostrada a
tempo de evitar o abalroamento e de ma
neira que a luz verde não seja vista de
bombordo, nem a luz encarnada do bo
reste.

4. As embarcações miudas de remos,
movendo-se quer a remos, quer â vela,
deverão ter prompta á mão uma lanterna
de luz branca que será mostrada a tempo
sulIlciente para evitar abalroamento.

Os navios, a que este artigo se refere,
não serão obrigados a fazer uso das luzes
prescriptas no art. 4° u) e art. 11 ulti mo,

Arl. 8. ° As embarcações dos praticas,
quando empregadas no serviço da prati
C!lgem, nas respectivas estações, não deve·
1'300, fazer u o das luzes prescriptas para os
demais navios, porém, sim, trazer no lope
do mastro uma-llL::' bmnca-, vi i\el em
toda a volta do horjzoute e, além disso,
mostrar um ou mais fachos com pequenos
Jn~ervallos, que não excedam nunca de 15
mUlDto , .
Q~ando se achem proximos de outros

navIOS, deverão tambem tae embarc.ações
ter accesas e promplas á mão as suas luzes
de COI' dos lados e fazei-as 'Iam pejar, ou
mostrai-as firmes com pequenos inter
~auos, para indicar adirecção da ua prõa,
~ modo, porém, que a luz erde não seja

Vista de bombordo nem a luz encarnada
de boreste, '

As pequena embarcações dos praticas, da
classe dessas que têm de atracar aos navios
para dar ou receber o pratico, poderão
limitar-se a mostrar a luz branca, em vez
de a trazerem no tope do mastro, e, em
lagar da luze' de cOr acima mencionadas,
tambem poderão reduzir-se a ter prompt:l.
á mão uma lanterna com um vidro verde
n'uma das faces e na outra um vidro
encarnado, para ser usada, segundo acima
se precei rua.

As embarcações dos praticas, quando
não estiverem empregadas no serviço da
praticagem, nas respectivas estações, deve
rão trazer ou mostrar as mesmas luze que
os navios ou embarcações da sua tone
lagem.

Art. 9°. Todo o navio que estiver pro
ximo a ser alcançado por outro, deverá
mostrar da pôpa a este ultimo- 1/I1na tl~z
b1'anca- ou um - {acho.

A luz prescripta por este artigo poderá
mesmo estar fixa, mas neste caso a lan
terna, que a contiver, deverá ser por tal
fórma construida, disposta e provida de
anteparos, que a sua claridade se projecte
uniformemente e sem interrupção sobre
um arco de borizonte de 12 quartas da
agulha, isto é, sobre seis quartas a contar
da linha da pOpa para um e outro lJordo ;
e outrosim, que seja visivel á distancia de
úma milha, pelo menos. Essa luz doverá.
tambem ficar collocada, tanto quanto (01'
passiveI, no mesmo nivel das luzes dos
lados.

Art. 10. Os navios de menos de 150 pés
de comprimento, guando ancorados, deve·
rão ter avante, onde possa melhor ser vi ta,
mas em altura nunca excedente de 20 pé
acima da borda,- uma luz b1'anca- em
lanterna construida por fórma, que a cla
ridade da mesma luz se projecte uniforme
mente e sem interrupção, sobre toda a
volta cio horizonte e seja visivel á distancia
de uma milha, palo menos.

Os navios de 150 pés de comprimento
e dahi para cima deverão ter avante, em
altura não menOl: de 20, nem maior de ~o
pés acima da borda,- 1/I11!a luz branca-,
como a que ficou já mencIOnada, e á pôpa,
ou perto da p6pa, outra luz igual, porém
collocada em tal altura, que fique pelo
menos 15 pés mai baixa do que a pr~
meira, Aceltar-se-ba pelo exacto compl'l
menta de qualquer navio o que conslar do
seu certificado de regi troo

Onavio, que e tiver encalbado proximo
ou em meio de alguma pas agem frequen
tada devei'à içar-a tl~:; 01~ l1l:;es b1'ancas
acima mencionadas e mai as-duas lt~::es
elwamada~"":' prescriptas no arl. 11 j
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ArL. U. Todo navio, sempre que fór
necessal'io para despertar a attenção de
outro, além das luzes que por este regula
monto llJe cumpre trazer, poderá mostrar
~l1n {acho- ou empregar qualquer signal
detonante, cornlanto que este não seja
usceptivel de confundir-se com algum

signal de soccorro.
A.rt. 12. Nenbuma disposição de te regu

lamento poderá ter illlel'ferencia com a
regras especiaes estabelecidas pelo governo
de qualquer nação a respeito de luzes
addicionaes de posição e de signal para
dous ou mais va os de guerra, ou para
navios navelJ'ando sob comboio, nem com
o emprego de sigllaes de reconlJecimento
adoptados por armadores e qlle tenbam
sido aulori ado pelos respectivos gover
nos, e devidamente registrados e publi
cados.

Art. 13. T9do navio de vapor, que, na,ve
gando exclusivamente á veja, tenba entre
tanto a sua cbaminé em cima, deverá de
dia, trazer içada avante, onde possa melhor
ser vista-uma esphem p7'eta-ou qualquer
figura da mesma fórma e cõr, com dous
pés de diametro,

Signaes sonoros p(l7'a tempo de cel··ração

Art. ]4. Todos os signaes que este artigo
prescreve para navios em movimento
serão dados :

1. Pelos navios de vapor com 0-· apito
ou se7·eia.

2. Pelo navios de vela com a- buzina
de cermção.

§ 1. O S01n p7'olongado ou longo- de
que trata este artigo, deve ter de quatro a
seis segundos de duração.

2. Os navios de vapor deverão estar
providos de um eficaz-apito Olh se7'eiClr
em que o som seja ])l'oduzido pela acção
do vapor ou de algum agente substitutivo
(lo vaIJor, e, outro im, de tal maneira col
locado que o mesmo som não venba a ser
interceptaqo por ol~staculo de especie
algu ma;de uma boa-blhZilla de cerração-,
em que o som seja tirado pela acção do ar
comprimido por moias mecanicos, e tambem
de um adequado- sino.

Os navios de vela de 20 toneladas (lone
lagem bruta), e dahi para cima, deverão
estar providos de uma buzina de cerração
e de um sino, como os de criplos acima.

Em tempo de cerração, nevoeiro, quéda
de neve ou forles tormentas de chuva, e
lanto de dia como de noite, os signaes de
que trata esle artigo serão usados pela se
guinte fórma :

a) Os navio do vapor, de de que tenham
seguimento, deverão fazer ouvir pelo menos

de dous em dous minulos,- 7W1t Som pro.
longado (--l.

bl Os navios de vapor em movimento
porém que estejam com a macbina paradiÍ
e sem seguimento, ou os navios sem liber,
dade de acção. deverão fazer ouvir pelo
menos de dous em dous minulos, - dOllS
sons pq'olongados - espaçados de cerca
de um minuto (-- --).

c) Os navios de vela em mO\'imento de
verão fazer ouvir, pelo menos de minuto
em minuto, quando amurados por bore le
- lMn som curto, (-) quando a.mUl'ados
por bombordo - rloas sons OlM·toS SlWces
sivos (- -) j e quando mareados com
vento para ré do travé - tres sons C1W/OI
S7hcces ivos ( - - - ).

d) Os navios' ancorados deverão, pelo
menos, de minuto em minuto, - tocar o
sino - vivamente, por espaço de cinco e·
gundos, pouco mai ou menos.

elOs navios fnndeados fóra dos ancora
douros ordinarios, e que por sua posil;iio
possam estorvar o caminl10 a outros na
vios, deverão fazer ouvir: si forem de
vapor, pelo menos de dous em dous minn·
tos, - dous sons prolongados successi·
vos (._-- ---) dados com o apito ou
sereia e seguidos de um toque de sino; i
de vela, pelo menos de minuto em minuto,
- dous sons - dados com a buzina de
cerração e seguido ignalmente de um to
que de sino.nOs navios rebocando, em vez do.ssig
naes que Illes estão respectivamente mar
cados nos § a) e c) deste artigo, deverão
fazer ouvir pelo menos de dons em dous
minutos -. tl'es sons s~hCcessivos, - sendo
o primeiro longo e os outros dous curtos
(----.)

Os navios rebocados poderão lambem
dar e le signal, porém nenllum oulro.
• g) Os navios dp, vapor, que desejem da,r
a outros navios esta indicação: - Ocanil·
nho é por onde está o meu navio; pMe
passaI' ao melb lado, - poderão fazer ouvir
- tl'es sons s7hCcessivos - (curto, longo e
curto) (- -- - 1 espaçacJo cerca de
um segundo.

h) Os na\Tios occnpados e!l1'lançar.ro~se
gar ou suspender algu m cabo te.!egrapblco,
ao ouvil'em o signal de cerracao de outro
na\'Ío que se approxima, deverão respon·
der com - tres sons longos successlll0S
(------).

Os navios de vela e barcos de menos ~e
~o toneladas (tonelagem bruta) não er.ao
obrigadosa usar dos ignaes aClm~ menc~o'
nados porém uma vez que os nao emple
guero: deverão fazer OUVIr, pelo men~s de
minuto em minute, oulro qualquer slgnal
sonoro baslante etlicaz.
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oa,ndm' dos navios deve ser model'ado
em tempo de cerração

..\rt. 15. Todo navio em tem po de cena
ção, nevoeiro, quéda de neve ou fortes tor
mentas de chuva deverá seguir com andar
uJlJderado, rendo em consideração as e:us
lente circumstancias e conlJições da oc
c.1sião

Todo navio de vapor, ao ouvir, apparen
temente pela parte d'a \'ante de seu tra vés,
o signal de cerração de outro navio, cuja
posiçào não lhe seja possivel verificar, de
rerá, tanto quanto o permittam as circum
.laneias do caso, parar a sua macbina, e
depois navegar com -precaução até que baja
desapparecido o perigo de abalroamento.

REGR.AS P.~RA GOVERNO E NAVEGACÃo
,ldvcrtencia - Risco de abal1'oannento
Orisco de abalroamento, quando as cir

cum lancias o permittam, pMe ser dedu
zido da cuidadosa observação do rumo a
que demora o navio, que se approxima.
Ue de que esse rumo nâo muda por ma
neira ensivel, deve presumir-se que existe
emelbante risco.
Arl. 16. Todas as vezes que dou naVIos

de vela se approximarem um do outro de
maneira que possa baver risco de aball:oa
menlo, um delles deixará li vre o caminho
do outro na seguinte conformidade:

a) Aquelle que navegar com vento fol
gado ou largo deverá deixar livre o cami
nho ao que estiver á bolina coxada.

b) Aquelle que estiver ã bolina coxada
na amura debombordo deverá deixar livre
ocaminbo ao que estiver á bolina coxada
na am1ll'a de boreste

c) Quando ambos navegarem com vento
folgado ou largo, porém mareados por bor
do dllIerente, aqueUe querecehero vento
por hombordo deverá deixai' livre o ca
minho ao que tiver o vento POI; borestc.

ri) Quando ambos navegarem com vento
folgado ou largo e mareado pelo lTlesmo
bordol aqucHe gue se achar a barlavento
dcvcra deixar lIvre o caminbo ao que es
tiver a sotavenlo.

B) AquelleJ:lue navegar com vemo em
pOpa deverá deixar livre o caminho a qual·
quer outro.

ArL. 17. Todas as vezes qne dous navios
de I'~por se encontrarem prõa contra prôa
ou tao proximamente nes a direcção a
ponto de haver risco de abalroamento am
ho deverão guinar para boreste de ma
IblCira a poderem passar safos pôr bom-
ordo um do ou Lro.
Ete artigo tão sómente se ap plica aos

caso em que dou navios de vapor se en
~nlrem .na realidade prOa contra prOa, ou
tão proximamente nessa direcção a ponto

de haver risco de abalroamento e não
áquelles em crue dous navio devem pa sal'
safos um pelo outro, si conservarem os re 
pectivos rumos.

Os ca os a que o presente artigo se ap
plica vêm a ser, pois, aquelles em que
cada um dos navios e apresenta ao outro
de prOa ou quasi ue prOa ou em outros
termos, quando de dia cada um delles vê
os ma Lros do outro, enfiando com os eus
proprios mastro ou proximamente nesse
ali.nhamento, e de noite, quando ca la um
aVIsta ao mesmo tempo pela prOa ambas
as luze lateraes do outro

Oartigo não tem applicação de dia, nOb
casos em que um dos navios vê o outro
pela prOa, cortando·lbe o rumo' de noite,
quanào a luz encarnada de um dos navios
corresponde a luz encarnada do outro ou
a luz verde á luz verde, ou quando pela
prOa se percebe uma Juz encarnada sem a
luz verde ou vice-versa, uma luz verde
sem '!- luz encarnada, ou ainda, quando
se aVIstam ambas as luzes, encarnada e
verde, em qualquer direcção, que não seja
pela prOa.

Arl. 18. Todas as vezes que dous navIOs
de vapor se cruzarem de modo que po sa
haver risco de abalroamento, aquelle que
avistar ou tiver o outro por boreste de'rel'á
deixar·lhe franco o camll1bo

Art. 19. Todas as veze que dous navios,
um de vapor e outro de vela, se approxi
O?arem em direcção tal, que possa.haver
l'ISCO de abalroamento, o navio de vapor
de,erá deixar livre o caminho ao navio
de vela.

Art. 20. Nos casos em que, de confor
midade com o dispo to neste regulamento,
um de dous navios tenha de deLxar livre
o caminho ao outro, este ullimo conservará
o seu rumo e o seu andar, salvo quando,
em consequencia de cerraçào ou de outras
cau as, elle se ache t.lio proximo do outro,
que não seja po sivel prevenir o abalroa
mento sómente pela mallobra de se outro,
caso em que adoptará o alvitre que melhor
fOr para evitar o mesmo ahalroamento.

Art. 21. Todo navio, que em virtude do
disposto neste regulamento, houver de
deixar livre o caminho a qualquer outro,
deverá tambem, se as circumstancias do
caso o permitUrem, evitar de cortar-lhe a
prOa.

Art. 22. Todo navio de vaporque,em VII"
tude do di po to neste regulamento, tiver
de deixar livre o caminho a qualqu 'l' outro
navio, deverá, ao approximar-se de se
outl'O e, si tanto fOr preciso, moderar (J eu
andar, ou parar, ou mesmo tocar atrás.

Art. 23. lião obstante tndo que se acha
di posto neste I'egulamento, o navio, que
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alcançar o outro, deverá deixar livre o
caminbo ao navio alcançado.

Todo navio que, por outro entrar de
qualquer direcção mais de duas quarta
partes para ré dalinllado través desseoutro,
i to é, em posição tal, relativamenle ao
navio que e UYer sendo alcançado, que,
de noi te, não lhe seja po sivel ver qualquer
das luzes lateraes deste ultimo, deverá
ter-se na conta de- navio alcançador j
e nenhuma subsequente alteração do rumo
corrente dos dous navios poderá fazer com
que o alcançador seja con iderado uavio
que Cl'Uza com outro no sentido deste regu
lamento, nem dispensal-o-ba do dever de
se conservar safo do- navio alcançado
até que o tenba passado e dei ado livre.

De dia, entretanto, como nem sempre
possa o navio, que por outro vai entrando,
verificar com exacção si está para vante ou
para ré da referida posição com relação a
esse outro navio, em caso de duvida deverá
presumir-se- navio alcanmdo?'- e pro
ceder nessa conformidade.•

Art. 24. Em canaes estreitos deverá todo
navio de vapor, quando isso fór segm'o e
praticavel, encostar-se para aquelle lado da
zona navegavel ou do eixo do canal, que
lhe ficar por boreste.

Art. 25. Os navios de vela em movi
mento deverão deixar livre o caminho aos
navios de vela e bal'cos, que esliverel1l
pescando com rêde , linhas ou arrastõe .

Este preceito, porém, não dará a nenbum
navio eTe vela ou barco oecupado em pe cal'
o direito de obslruir qualquer passagem
por onde constumem transi tal' outros
navios, que não sejam de pesca.

Art. 26. Na observancia e applicação
pra tica dos pr ecei to s constante deste
regulamento, erá preciso altender devida
mente, não s6 a todos os ri cos da nave
gação e de alJall'oamento, mas, ainda a
quae quer circumslancias espeeiaes, que
possam tornar neces aria alguma preterição
dos mesmos preceitoS,aGm de evitar perigo
mai immedialo.

Signaes sono?'os po,?'a nwvios a vista 1ms
dos 01~IA'OS

Art. 27. 0- SOln Cl~rto-a que se refere
este artigo de\'e ter um segundo de duração
pouco mais ou menos.

Achando- os navios á vi la uns dos
01.111'0 , o navio de vapor, que houver de
pôr em~pl'aLica qualquer manobl'a auto
ri ada. e prescripl.a por este re~ulamento,
deverá indicai-o, no momento ue iniciar a
sua execução, por meio do seguinte

signaes dados com o anito ou sereia, a
saber:

Um som curto: (-) Es tOl~ guinwndo para
b01·este.

Dous on curtos:(--)Estoulwinando
pm'a bombm'do .

Tres sons curtos: (- - -) A minha
machina esta andando u(;l'az a toda {orça.

Em ci?'Gl~11lstancia alg11f1na devem os navios
desclwa-r as necesswrias p?'ecauções

Art. 28. Nenhuma disposição deste rc.u
lamenlo poderá ex.imir qualquer navio°ou
seu proprietario, capitão ou equipagem,
das conscqnenclas resultantes de algum
descuido nas luzes ou signaes, na neces
saria vigilancia ou n'aquellas precauÇÕes,
que possam ser exigidas, nao só pcla
pratica ordinaria da vida do mar, senào
tambem pelas especiaes cil'cum laneias do
caso.

Reserva das ?'eg?'as pa?'lt portos e navega
ção de aOltas interiores

ATt. 29. NenhumadisposiCão de leregu
lamento poderá ter interferencia na appli
cação de qualquer regra especial, devida
mente e tabelecida pela autoridade local,
com respeito a navegação de portos, rios
ou aguas interiores.

Signaes de SOCC01TO

Art. 30. Todas as vezes que algum lIa
\'io se acbar em perigo, e tiver de pedi~
auxilio de outros navios ou de terra, fara
uso dos seguintes signaes, junlo ou epa·
radamente, a saber'

Dedià:
1. Um tiro de peça ou outro sign~1 ex.

pio ivo, disparado de minuto em lDJuuto,
pouco mais ou menos.

2. Osignal de soecorro ao coolgo luter·
nacional representado pelas bandeiras NC.

3. Osignal de SOCCOlTO para grande dls,
tancia, formado por uma bandeira qua·
drada ttlndo por cima ou por baixo uma
esphera ou qualquer objecto apparentaudo
a fórma de uma e phera.

4. Sons continuados, produzidos por
meio de qualquer dos instrumentos com
que se fazem os signaes de cerração

De noite:
1. Um tirode peça ou outro signal.explo

sivo di parado de minuto em IDllluto,
pouéo mais mais ou meuos.
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Art. 750. Todos os casos de abalroação serão decididos, na
menor dilação possivel, por peritos, que julgarão qual dos navios
foi o causador do damno, conformando-se com as disposições do
Regulamento do porto e os usos e praticas do logar. No caso
dos arbitros declararem que não podem julgar com segurança qual
navio foi o culpado. soffrerá cada um o damno que tiver rece
bido.•U.3

Art. 751. ::se, acontecendo a abalroação no alto mar, o navio
abalroado fôr obrigado a procurar porto de arribada para poder con
certar, e se perder nessa derrota, a perda do narvio presume-se causada
pela abalroação. U[i~

2. Cllammas a !Jarda do navio, como as
que, por exemplo, podem ser produzidas
por um barril de azeite ou de alcatrão ar-
dendo. .

3. Foguetes ou bombas, lancando la·
&rimas de qualquer côr ou especie, atira
DOS um ou uma de cada vez e com peque·
nos iutervaJlos.

4. Sons continuados, produzidos por
meio de qualquer dos instrumentos com
que e fazem os signaes de cerração.

APPENDICE

Devel"es dos navios em caso de abaI7'oa
menta

Em lodos os casos de abalroamento en
Ire dons navios erà do dever do capitão
de cada um delles, ou de quem as sua
vezes faca, podendo, e tanto quanto fór
pr~ticave~ sem r} co ério para s~u pro
pno navIO, equlpagem e pas ageLro (i
os ~ouver), permanecer junto do outro
naYJO até as egurar-se de que eBe não ca
rece mais de soccorro, e pre tar-Ihe, bem
como ao. seu capitão, equipagem e pas
'~gelros (SI os llOUver), todo o alLulio po 
slvel e necessario para salvai-os de qual·
ff1ler perigo proveniente do mesmo
apalroamento; e, outrosim, dar ao capi·
tão desse outro navio, ou a quem as sua
vezes faça, o nome do seu navio o do
porto do registro, ou do porto ou lagar a que
pertencer e os dos parlas e logares da sua
procedencia e de tino.

Secretaria de Estado dos Ne!!Ocios da
llal'inba, em 2() de OlltuIJro de 1891.-Fo7·
I!lnato Foster Vida/o

Nota H53
Reg. n. '137, art. 189 :-arbUramento e

lão juizo arbilra!.- Not. ant.

Concordancia.-Cods. Comms.lU'ts,:
Port. 668; Arg. 1264 ; Hesp. 828 ; Mex. 662 ;
ltaI. 661, 662 e 668; Hall. 538 ; Cb iI. llil3;
01'. 1439; FI'. 407

Nota.-O juiz commercialé o competente
para julgar os prejuizos e damnos causados
por abalroaçào, tanto no alto mar (art. 750
do Coei. COlfim.), como nos portos do Im
perio, e as indemrlizaç5es cOl'l'espondentes,
devendo as capitanias dos portos limitar-se
a veriUcar se nauve in fracção da policia du
porto para o elleHo unico de applicar a
penalidade que por eIla couber: Dec.
n. 2030 da 1857.

-O processo de indemnização de damno
causado por abalroação não é arbitral e ,ilú
ordinario: Deeis., d'Agg. do Preso do 1'1'1b.
do Comm. da Côrte, de 16 de Julho de 1860.
-eMon. do Fôro, n. 39.

-Já não compete às capitanias o julga-
mento dos prejuizo e damno occasio·
nados por abalroamento: Av. 11. 156 de
1860.

-E' illegal e nnlla a sentença que sonre
sali fação de damno causado por abal·
roação é proferida, sem que se tive e
procedido ao essencial arbi trameu to, prova
lI1(lispensavel : não se pMe separar o art.
719 do art. 750 do Cad. COIDUl.: Rev.
n. 10097 de 1 de Dezembro de lB83-Di7·.,
vaI. 33, pago 209.

- Avarias produzidas por abalroa memo
entre embarcações e trangeiras e mercante·
dentro do porto : Av. n. 2005 de 13 de
Agosto de 1891 (Mal·inhas).

Nota H54
Reg. n. 737, art. 186j Dec. n. 2080 ciL.
Conco1'dancia.-L;ods. Comms. a.rts.:

Porl. 570, 670; Arg. 1270; Hesp. 833;
Mex. 908: Hall. 539; Chi!. 1135; 01'
144.0.



380 CODIGO COMMERCIAL

Art. 752. Todas as perdas resultantes de abalroação pertencem
á classe de avarias particulares ou simples; UGC; exceptua-se o unicR
caso em que o navio, para evitar damno maior de uma abalroação
imminente, pica as suas amarras, e abalroa a outro parR. a sua propria
salvação (art. 764). Os damnos HC;O que o navio ou a carga neste caso
soffre são repartidos pelo navio, frete e carga por a.varia grossa. lI ü '

TITULO XII
Do abandono

Art. .753. E' licito ao segurado fazer abandono dos objectos
segnros, e pedir ao segurador a indemnização de perda t.otal nos
seguintes ca os: IlG8

I. Presa on arresto por ordem de potencia estrangeira, seis
mezes depois de sua intimação, se o arresto durar por mais deste
tempo; UG9

Nota H55
Art. 766.
Concortlancla.-Cods. Comms. arts.:

Porto 635; Bus. 833 e seg.: Arg. 1319 j
lIe p. 809; Mex. 881; ltal. 616; Ali. 709;
BeLg. Lei cito de 1879, 102; Holl. 701 j
Chil. 1124 e seg.; 01'. 1441; FI'. 403 j
Boum. 658.

Nota H56
Concol·dancia.-Cods. Comms. arts.:

Boll. 699; Cbil. 1190' FI'. 400- Anterior.

Nota 1.157
Al't. 763.
t:oncol'dancia.-Cod . Comms. al'ls.:

Bu . 810; Holl. 698; FI'. 4.01- Anterior.

Nota ii58
Art. 724; Beg. n. 737, arls. 301,303 e 305

§ 8.
Concordancia.-Cods. Comm5. arts.:

Porto 616 j Al'g. li32; Hesp. 789 ; Mex. 861;
[tal. 632.; Belg. Lei cito 199; Holl. 663;
~lJil. 1282; 01'. 1<101; FI'. 369; Boum. 6101.

Nota. -O abandono não é passivei no se·
guI'O terrestre; é autorisado nocommercio
maritimo para facilitar suas lransacçõ ,
pois que o abandono. além dos principio
essenciaes do contrncto de seguro. tem por
objecto indemnizar as perdas e prejuizo
por parte do segurador que é um simple
gwrante e não se póde considerar um pro·
p1'ietOlrio: Dalloz, verb. assUtI'. n. 238 j
Gouget et Merger, verbo asswl'. terres!.
ns. 83, 124. e 26.- Vid. G. lw·., yol. 10.
pago 23.

Os Cods. Chil. 563; Arg. 518; ltal. 435;
Mex. 4.22, expressamenle consagram esta
doutrina. O Cod. Porto art. 4a9 (lareco
diff·

- A Rev. n. 9485 de 27 oe setembro de
1879-Di1·., vol. 21, pago 485, collhece~ ~o
abandono em seguro terrestre: da deClsao
da l' instancia e do relatorio na segunda
não se e clal'ece, se houve, ou não, estipu
lação. Provavelmente.

Nota H59
Art. 72-1.
COnCol'dancia. -\..od. Com m. arl.:

Chi]. 1283- Anterior.
-O Cod. FI'. autorlsa o aba.ndono (délai.~·

sementl no caso de arresto da. parte do
Govern'o, depois da viagem começada.
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II. Naufragio, varação, ou outro qualquer sinistro de mar com
prehelldido na apoljce, de que resulte não poder o navio navegar, ou
cujo concerto importe em tres quartos ou mais do valor porque o navio
foi segurado; HGO

III. Perda total do objecto seguro, ou deterioração que Importe
pelo menos em tres quartos do valor da cousa segurada (arts. 759 e
777); UGt.

IV. Falta üe noticia do navio sobre que se fez o seguro, ou em
que se embarcaram os effeitos seguros. (art. 720). HGl>

Art. 754. O segurado não é obrIgado a fazer abandono; mas, se
onão fizer nos casos em que este Codigo o permitte, não poderá exigir
do segurador indemnização maior do que teria direito a pedir se hou
ver acontecido perda total., excepto nos casos de letra de cambio
passada pelo capitão (art. 515), de naufragio, reclamação de presa ou
arresto de inimigo, e de abalroação. UG3

Art.755. O abandono só é admissivel quando as perdas acon
tecem depois de começada a viagem. UG4

Não pôde ser parcial, deve comprehender todos os objectos con·
tidos na apolice. Todavia, se na mesma apolice se tiver segurado

-Na Inalatel'l'a, todo o sini tro previsto
por uma apolice póde ter em resultado a
perda total ou parcial do objecto segurado.
Sendo a perda parcial, consIdera-se avarIa,
não aulorisa o abandono, abandollnnenl ;
endo a perda talaI, o segurado pMe rec!a

mar por inteiro a indemnização convenCIo
nada, com a condição de abandonar ao
segurador o restante do objecto.

- O Cad. Porto marca o prazo de 1 e 2
alUlOS.

Nota H60
Art. 724.
Conco)'dancia.- Cad. Comm. art.:

Rus. 909- Anterior.

Nota H6i
Concordancia.- Anterior.
- Na Inglaterra, a perda pOcl~ ser total

ao' olhos da ,Lei, sem rue a cousa seja des
truida inteiramente; e neste caso, de perd~
ab Qlnta, não pOde ter lagar o abandono
pela ua não existencia•
. ~ota.-Excedendo o importe dos reparos
IUdl pensaI' eis á navegação de um navio a
lres quartos do valor ao eguro, procede o
lbandono : Rev. n. 6626 de ]1 de "Fevereiro
de 1865 e Acc. 9'evis01' do 'rrib. de Comm.
da Babia de 11 de Dezembro do mesmo
anno-l1lr. Comm.., pag. 213.

Nota H62
Art. 721.
ConCOl.'dancia.-Cods. Comms. a1'ts.:

lta!. 633; AI!. 865, 866; Hall. 666; 01'.
1408, U09.- Anterior.

- 'a Inglaterra, todo o navio de que não
se tem noticia, e que não tem reare sado
em um tempo razoavel, é considera~o como
perdido, e dá lagar ao abando7ll1nent.

Nota H63
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Port. 620; Arg. 1240 i Hesp. 80'!; J\'lex. 867;
!ta!. 6il4 ; Belg. Lei Clt., 200 e seg.; Hall. 67'2;
Chi!. 1311 i 01'. 1112; Roum. M9, 651.

- A jUl'lsnrudencia franceza adopta o
principio de que, todas as "ezes que a
avaria é maior, o segurado pOde exigir a
sOlllma do seguro, abandonando 'ao segu
rador o restante dos objectos segurados, ou
preferir, accionando por avaria.

- Na Inglaterra não é facultativo o aban
dono.

Nota H64
Concol.'dancia .-Cods. Comms. arts.:·

Port. 6.22; Arg. 124.1; Hesp. OJ; Mex. 819;
!tal. 632; Ali. 869; Belg., Lei cito 200 ;
Hall. 672; Chi!. 1298; Oro 14.13; Fr. 312;
Rouro. 651.
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navio e carga, pôde ter lagar o abandono de cada um dos dous objectos
separadamente (art. 689). UOL»

Art. 756. Não é admissivel o abandono por titulo de innavega.
bilidade, se o navio, sendo concertado, pôde ser posto em estado de
continuar a viagem até o lagar do destino; salvo se, á vista das ava·
liações legaes a que se deve proceder, se vier no conhecimento de que
as despezas do concerto excederiam pelo menos a tres quartos do preço
estimado na apoUce. uoo

Art. 757. No caso de innavegabilidade do navio, se o capitão,
carregadores ou pessoa que os represente não puderem fretar outro
para transportar a carga ao seu destino dentro de sessenta dias depois
de julgado a innavegabilidade (art. 614), o segurado pôde fazer abano
dono. uo.,.

Art. 758. Quando, nos casos de presa, constar que o navio foi
retomado antes de intimado o abandouo, ·não é este alimissivel j salvo
se o damno sofi'rido por causa da presa e a despeza com o premio da
retomada ou salvagem importa em tres quartos pelo menos do valor
segurado, ou se, em consequencia da represa, os efi'eitos seguros
tiverem passado a dominio de terceiros. uos

Art. 759. O abandono do navio comprehende os fretes das
mercadorias que se puderem salvar, os quaes serão considerados
como pertencentes aos seguradores; salvo a preferencil1 que sobre os
mesmos possa competir, á equipagem por suas soldadas vencidas na
viagem (art. 564), e a outros quaesquer credores privilegiados
(art. 7313). uos

- A sim é na Inglaterra.
Nota. - Vide Acc. da ReI. da Bahia de 10

de Junho de l888.-Dil'., vol. 50, pago 231.

Nota H65
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Port. 622; Arg. 1211; He p. 80! ; Mex. 879;
ILal. 639; AlI. 870; Belg., Lei cit., 202 ;
Holl. 6.77; Clli!. 1298 ; 01'. 1413 ; FI'. 372;
Rouro.651.

- O me mo na Inglaterra..
Nota.-O Reg. dos segul'osde 1820, art. 27,

dizia tambem que o abandono devia ser
I1tll1'o e total.

Nota U66
Concol'dancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 616; Arg. li3!; Ue p. 789; l\lex. 864;
II.:l.I. 63~; Holl. 6&1; Chi!. 1290; 01'. 1406 i
rI'. 389; Rouro. 651.

Nota H67
Art. 753 § a.
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Porto 618; Rus. 832; Arg. 1242; Hesp.79J;
Mex. 867; nal. 634; Belg., Lei cit., 220.
227; Holl. 671; Cbil. 1293; 01'. 14L4 ; FI'.
391,394; Roum. 646.

- a InlJlaterfa tambem autorlsa· e o
abandono neste caso.

Nota H68
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

PorI. 625; Arg. 1243; Hesp. 789, 80l; Mex.
877 ; !tal. 632; AlI. 869 ; Belg., Lei ci t. ,199,
201; Chil. 1286; 01'. 1415; Fl'. 369.

Nota H69
Concordancia.-Cods. Comms. at'ts.:

Arg. 1244 ; Hesp. 796; Mex. 871; ~laI. 6J~i
AJl. 872; Belg., Lei cit., 218; Cllil. 1285,
01'. 1416; FI'. 386.
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Nota ii70

Nota HH
Concol'dancia.-Cods. Comms.arls.:

Porto 634 ; Arg. 1312; Resp. 806; Mex.
881; na!. 612 ; Ali. 702; Belg-., Lei cit.,
99; Hui!. 696; Chi!. 108-1; Dr. 1482; Fr.
397; Ronm. 6M.
-~arnglalerra, se entende o mesmo ~r

avarJas, a'Verages.
Nota.-E' a mesma definiçlj,o que se vê

na l' p. do art. pl'elim. do Reg. de Aval'.
de 30 de Agosto de 1820.

- Os empregados con ulares deverão,
lJ:Uando fOrem requeridos: Regular as ava
fIas Quando os unicos interessados neHas

Art. 760. Se os fretes se achareql seguros, os que forem devidos
pelas mercadorias salvas pertencerão aos seguradores dos mesmos
fretes, deduzidas as despezas dos salvados e as soldadas deridas á
tripolação pela viagem (art. 559) . ...10

TITULO XIII
Das avarias

CAPll'ULO I

Da natureza e classificaçãc das avarias

Art. '761. Todas as ~espezas extl'aordinarias feitas a bem do
navio ou da carga, conjuncta ou separadamente, e todos os damnos
acontecidos áquelle ou a esta, desde o embarque, e partida, até a sua
volta e desembarque, são reputadas avariª,s U'H

-Na Inglaterra, o abandono de um navio fOrem Brazileiros, e fOr reclamado seu ser·
comprebende o abandono do frete a rea- viço: ))ec. n. 4.968 de 1872, ,'1.1'1. 96 § 9.
lizar ulteriormente, ainda ql.e este fOsse - Com relação á fi calização das rendas
eguro por outro segurador. publicas para abatimento de direitos repu-

ta-se avaria loda e qualquer delerioração
. sotIrida pela mercadoria:
J § 1.0 Por causa de successos do mar,

occorridos desde o seu embarque até a
Concordancia.-Cods. Comms. arts.: sua descarga na alfandega e trapiches alfan

Arg. 124.5; Hesp. 796; AlI. 871, 87:}.; Belg. degados.
Lei cit., ~18; Hall. 678; Chi!. lQ85 i Or. ~ 2. o Por causa de vicio proprio ou in-
1417 j Fr. 386. lrinseco da mesma mercadoria: r.nnsot.

art. 478.
- Conceder-se·ha abatimento de direito

em virtude de avaria :
1. o Si os volumes apresentarem, 11,'1.

occasião do desembarque, indicio exter
nos de eslarem deterioradas as mercado
rias que contiverem, e a pal'le inlere ada
o reclamar no prazo de oito dias utei ,
conlado do me mo desembarque.

2. o Si não apre enlando o volumes
aquelJes indicio se verificar a avaria na
conferencia inlerna, ou na da sahida.

§ 3. o Os caso de avaria serão verificados
por uma commis ão de peritos nomeado
pelo inspector ou admini trador e por
outros meios e diligencia que fOrem ne
cessarias: COllsol. arl. 479.



384 conIGO COMMERCIAL

Art. 762 Não havendo entre as partes convenção especial exa.
rada na carta partida ou no conhecimento, as avarias hão de qualifi.
car-se e reg'ular-se pelas disposições deste Codigo. U'72

Art 763. As avarias são de duas especies: avarias grossas ou
communs, e avarias simples ou particulares. A importancia das pri.
meiras é repartida proporcionalmente entre o ;navio, seu frete e a
carga; e a das segundas é supportada, ou só pelo navio, ou 'só pela
cousa que soffreu o damno ou deu causa a despeza. "''73

Art. 764. São avarias grossas: U'74

1. Tudo que se dá ao inimigo, cOl'sario ou pirata por composição
ou a titulo de resgate do navio e fazenda, conjuncta ou separada·
mente : "''7ti

Nota ii 75
Art. 727
Couco1'dancia.-Cod. Comrn. art. :

EoU _ 699-Anterior.
- Na lnglaLeJ'fa, a lei exceplua a com

posição a tltulo de resgate que pre cr~ve.
E ta dislJosição é inllexivel com rclaçao á

Nota 11 74
Concordancia-Cods. Comm~.arls,:

Port. 635; Rus. 809; Arg. 1316; Hcsp.
11: Mex. 886i !la!. 613; A~l. 70S j Belg.

Lei cit., 102; tloll. 190; Cml. 1090; Oro
1486; Fr. 4.00 j Roum. 655.

Nota.-O Reg. ciLde Aval'. , art. 8, tam·
lJem tem· a mesma disposição

Nota 1172

Nota ti 73
Conc01:dancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 635 e sego j Rus. 808 e seg.; Arg.
1314, 1338; Hesp. 808; Mex. 883 e ~eg-. ;
Ital. 652,65.t; AlI. 702, 703 ; Belg., LeI Ctt.,
101; Holl. 698; Cbi!. 1088, 1092, 1126; 01'.
1,181; Fr. 399,401; ROUID. 654.

- Na Inglaterra e Estados-Unidos, a Lei
reconheceedislingne duas e pecies de :wa
rias: avaria geral e a particular-general
and p(JII'lic7bla1' aVe!'age. A geral é toda a
perda ou prejuizo volunlarlamenle cau
sados a uma parte do navio ou das mel'·
cadorias com o fim de procurar ao salvação
e a conservação do reslante-{o1' the pre
senation 01' the 1·est. Este sacril1cio para
ter o caracler legal, deve proceder de uma
necessidade upl'ema. de um perigo amea
çador para todos os interessaoos-(m' the
whole adventwl'e. São a\'aria particula
I'e as pel'da e prejuizos inflingidos ao
na\Tio ou a mercadorias por vicio proprio
ou por forLuna do mar, sem terem sido
jJro\'ocados polas legitimas exigencias da

salvação commum. Não tem logar a con·
tribuição proporcional. .

-O Cod. Rus., art. 803, distinguequa
tro especies:- pequenas avarias-avarias

Concordancia.-Cods. Comms.arts.: communs ou partlCulares,-aval'ias gros
Porto 634; Arg. 1813; Hesp. 846; MeJ:'. sas e communs-e avarias de prejuizo re
921 ; 1ta!. 612; Belg. 102 ; Holl. 697; Clnl. ciproco.
1086; ar. 14.83; FI'. 398; Roum. 654. -lVota.-O.Regul.. cit. dasAvarias,art.r,

lVota.-Na. falta de convenção das partes reduzia a duas classes as a.varias , sim·
regula·se as avarias pelas seguintes dispo- plices, que tambem se cbamam particula
siçôes, qve são gemes, abolida toda e qual· res; e grossas que tambem se chamam
quer difYerença que se possa encontrar comnlUns ou geraes.
entre os navios da carreira do Brazil e os. - No art. 3 o mesmo Reg. já declarm
da Asia : CiL. Reg. de Aval'. art. prelim.] que as avarias simplices são a cargo do
2" p. proprietario da cousa que soffreu o pr~-

juizo ou occasionou a despeza.
- Com relação á fiscalIzação das ren·

das o Dec. 2647 cit., arts. 518,533 e 535,
divide as avarias por successos do ~,Í>; ou
extrinsecas, e por vIcio proprio ou in
trinseco. - Vid. o Av. Il:, 272 de 1851 e
.Not. 1131.
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II. As cousas alijadas para salvação commum ; ""'G
III. Os cabos, mastros, velas e outros quaesquer apparelhos deli·

beradamente cortados ou partidos por força de vela para salvação do
navio e carga; • ''''''' .

IV. As ancoras, amarras e quaesquer outras cousas abandonadas
para salvamento ou beneficio commum; ""'8

V. Os damnos causados pelo alijamento ás fazendas restantes a
bordo; •• "'..

VI. Os damnos feitos deliberadamente ao naVIO para facilitar
a evacuação da agua, e os damnos acontecidos por esta occasião á
carga; H80

VII. O tratamento, curativo, sustento e indemnizações da gente
da tripolação ferida ou mutilada, defendendo o navio; "8'

VIII. A indemnização ou resgate da gente da tripolação man
dada ao mar ou á terra em serviço do navio e da carga, e nessa occasião
aprisionada ou retida; • .82

IX" As soldadas 'e sustento da tl'lpolação durante arribada for
çada; H83

preS<l pelo inimigo. Resente- se de sua
origem, procede do reinado de George 111,
contemporaneo das grandes guerras mari
tlmas da Republica e do Imperio. Assim,
lodos os cOnlractos feitos pelo capitão para
r~sgatar o seu navio ou seu carregamento
sao nullos-void-e os autores sujeitos á
multa de 500 libras esterlinas.

-Nos Estados-Unidos são avarias sim
plices a somllla em pregadas para o res
gatA das mprcadorias.

NoUJ.. -E' a mesma disposiçãO do art. 8
SI do Reg. de Avar. já citado.

Nota H76
Concol'dancia.-Anterior.

. lfota.-O Reg. de Aval'. art. 8 § 2 tem
a mesma disposição.-Not. 1131. '

Nota ii 77

Nota fi 79
Concordallcia.- Anterior.
Nota.-ldentica a disposição do § 3, do

art. 8 do Reg. de Avar .•

Nota 1.180
Concordancia. -Anterior.
Nota.-Tamhem é disposição do Reg. de

Avar., art. 8 § 4.

Nota fi8i
COllCOl'dancia.-Anlerior.
-o direito inglez con idera como ava

rias particulares as despezas com o trata
mento dos marinheiros feridos em com
bate com o inimigo.

Nota.-O Re~. de Avar., art, 8 § 4, con·
tém a disposiçao de nosso artigo.

Nota fi82
Art. 752. Concordancia.-Cod. Comlll. art.
Concol'dancia.-Anterior. llal. 6U-Anterior.
Notu.- CiL. Reg. de Avar., art. 8 § 2. Nota.-Tambemé dispo ição do Reg. de

Avar., art. 8 . L

Nota fi 78
Conco l'dancia. -Anterior .

'd Notu.- lleg. cito de Avar., art.
I em.

25

Nota fi83
Concordancia.-Cod. Comm. art.

!tal. 642-Anlerior.
8 § 2, - Nos Estados-Unidos são avarias sim-

plices.
CODIGO COMMERCIAL
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X. Os direitos de pilotagem e outros de entrada e sabIda em um
porto de arribada forçada; IIS4

XI. Os alugueis de armazem em que se depositem em porto de
arribada forçada, as fazendas que não puderem continuar a bordo
durante o concerto do navio; U8'"

XII. As despezas da reclamação do navio e carga feitas conjun·
tamente pelo capitão em uma só instancia, e o sustento e soldadas da
gente da tripolação dúrante a mesma reclamação, uma vez que onavio
e carga sejam relaxados e restituidos ; ItSG

XIII. Os gastos de descarga e salarios para alliviar o navio
e entrar em uma abra ou porto, quando o navio é obrigado a
fazeI-o por borrasca ou perseguição do inimigo, e os damnos acon·
tecidos ás fazendas pela descarga e recarga do navio em pe·
rigo; 118.,.

XIV. Os damnos acontecidos ao corpo e qUIlba do navio que pre
meditadamente se faz varar para prevenir perda total ou presa do
inimigo; U88

XV. As despezas feitas para por a nado o navio encalhado e toda
a recompensa por serviços extraordinarios feitos para prevenir a ua
perda total ou presa; IIS9

XVI. As perdas ou damnos sobrevindos ás fazendas carregadas em
barcas ou lanchas, em consequencia de perigo j 1t90

XVII. As soldadas e sustento da tripolação, se o navio depois da
viagem começada é obrigado a suspendel·a por ordem de potencia

Nota H84
Concordancia -Anterior.

Nota H85
Concordancia.-Auterior.

Nota H86
Art. 791.
Concol'dancia.-Cod. Comm. art.:

AIl. 709, dilT.

Nota H88
Concordancia. -Anterior.
- a Inglaterra e Estado -Unidos, taJ!!'

bem se consideraaval'ia grossa a varaçao
voluntaria por consequencia de temporal
ou violencia dos ventos.

Nota 1.189
Concordancia.- Anterior.
-Ident1ca disposição na Inglaterra e Es

tados-Unidos.
Nota. - O mesmo dispunha o Reg. de

Avar., art. 8 § 6.-Not. 1131.

Nota H87
Concordancia.-Cods.Comms.al'ls.: Nota H90

Porto 6~3' Bus. 17; Ali. 708.
iYota.-Tambem assim qualific<wa o Reg. Art. 771.

de Avar., art. 8 § 5.-Not. 1]31. CODcordancia.-Anlerior.
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estran,~eira, ou por superveniencia de guerra; e isto por todo o tempo
que onavio e carga forem impedidos; uo.

XVIII. Opremio do emprestimo a risco, tomado para fazer face as
despezas que devam entrar ma regra de avaria grossa; U9~

XIX. O premio de, seguro das despezas de avaria grossa e as
perdas soffridas na venda da parte da carga no porto de arribada
forçada para fazer face ás mesmas despezas; ..9:1'

XX. As custasjudiciaes para regular as avarIas e fazer a repar
tição das avarias grossas; ..94

XXI. As despezas de uma quarentena extraordinaria .• .ali

E em geral, os damnos causados deliberadamente em caso de pe
rig'o ou desastre imprevisto, e soffridos como consequencia immediata
destes eventos, bem como as despezas feitas em iguaes circumstaucias,
depois de deliberações motivadas (art. 509), em bem e salvamento
commum lia navio e mercadorias, desde a sua earg-a e partida até seu
retorno e descarga. B9G

Art. 765. Não serão reputadas avarias grossas, posto que feitas
voluntariamente e por deliberações motivadas para bem do navio e
carga, as despezas causadas por vicio interno do navio, ou por falta
ou negligencia do capitão ou da gente da tripolação. Todas estas des·
pezassão a cargo do capitão ou do navio {art. 565) ...9",

Nota 1191
ConcOI·daucia.-Cod. Comm. art.:

FI'. 40~,-A.Dterior.
- Nos Estados-UnIDOS e avana simples.
Nota.:-O Reg.de Al'ar., art. 2§3, reputa

avarm SImples ou particular.

Nota 11.92
Concordaucia,-Cod. Comm: an:.:

Fr.400.-Anterior.
- Idem nos Estados-Unidos:

Nota 1.1.93
Art. 701.
Concordaucia. - Anterior.
- Omesmo nos Estados-Unidos.

Nota 1.1.94
Concordaucia.- Anterior.

Nota 1.1.95
Concordancia.-Cod .Comms. arts. :

AIl. 702j Chi!. 1127; 01'. 1489; FI'. 403 di/r.
-AnterIor.

- Dá-se o mesmo nos Estados-Unidos.
Nota.-O Reg. de Avar., art. 2 § 4 diff.

Nota 1196
Coucordancia.-Cods. Comms. arts.

Arg. 1316; Resp. 818 ; l\1ex. B8ti; HaI. 644:
All. 702; Be1g., Lei cit., 10i; Hall. 699;
757 ; Chi!. 1090; Or. 1489; FI'. 403 ; Roum.
655.

Nota.- Identica a disposição do art. 8
§ 7, ult. p., do Reg. de Aval'.

'Nota 1.1.97
Concordaucla.-Cods.Comms.arl .:

Ru .806; Arg. 1319; Hesp. 809i M.ex.884;
Hal. 643; Al!. 709; Belg., Lei C1t., 102;
Hall. 700, 757; Chi!. 1124; 01'. 1488; FI'.
403 ; Boum. 658.

Nota.-O Reg. de Avar., art. 4, quali
fica como avaria simple .

Questão.-A.s ava7'ias e p7'ejuizos de
gene'l'os d'llll'amte o tmnsp07·te, motivados
peto impe'l'(eito estado de n(Jll)egabitidade
da embewcacão, em acto de 7'ecebimento da
ca'rrfa, havêndo p7'otesto do capitão em
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Art. 766. São avarias sImples e particulares: Bo8

1. O damuo acoutecido as fazendas por borrasca, presa, naufragio
ou encalhe fortuito. durante a viagem, e as despezas feitas para as
salvar; BOO

II. A pel'da de cabos, amarras, ancoras, velas e mastros, causada
por borrasca ou outro accidente do mar. 1.200

III. As despezas de reclamação, sendo o navio e fazendas recla·
madas separadamente; 1.201.

IV. O concerto particular das vasilhas e as despezas fei tas para
conservar os effeitos avariados; .,.0,.

V. O augmento de frete e despezas de carga e descarga, quando,
declarado o navio innavegavel, as fazendas são levadas ao lagar do
destino por um ou mais navios (art. 614). 1.203

Em geral as despezas feitas e o damno soffrido s6 pelo navio ou
s6 pela carga durante o tempo dos riscos. 1.2041

Art. 767. Se, em razão de baixios ou bancos de arêa conhecidos,
o navio não puder dar á vela do lagar da partida com a carga inteira,
nem chegar ao lagar do destino sem descarregar parte da carga em
ba,rcas, as despezas feitas para aligeirar o navio não são reputadas

(Ó1'ma legal, C01Te1'âo p01' conta da pro
prietml'io da embm'cação? - Decidio-se
pela alfirmativa em vista dos arts. 103,565
e 765 do Cod. Comm., pois não se provou
com documento que o navio tinha abido
do gorto em estado navegavel: Acc. da ReI.
da t;órte de 6 de Fevereiro de 1855. Mafra
.T!~1·. dos J1l'ibs., vo1. 1, pago 38.

-Tratando- e de indemnizações, resul
tante de avarias, deve ficar provada ares·
pon abilidade do navio: Acc. da ReI. da
Côrte de 5 de Outubro de 1875.-Espozel,
Rev. de Março de 1876, pago 1.84.

Nota H98
Concordancia.-Cods. Comms.arts.:

Porto !l35; Arg. 1319; He p. 809; lIlex.884;
llal.(\J6; Belg. Lei cit., 102; Holl. 701'
Chi!. 1125; 01'. 1189; FI'. 403; Boum.658.

Nota.-O Rea . de Avar., art. 2, tem a
me ma dispo ição.

Nota H99

Concol'daucia.-Coas. Comms. arts :
Ru . ~06' Arg. 1319.-A.nterior.

ota.-E' d i posição identica a do Reg. de
Avar., art. 2§ 1.

Nota 1.200
Concordancia.-Anterior.
Nota.-O Reg. de Avar., art. 2 § 2, tem

disposição identwa.

Nota 1.201.
ConcGl'dancia.-Anterior.

Nota 1.202
Concordancia.-Cods. Comms. arl.:

FI'.400.-Ánterior.

Nota 1.203

Concordancia.-Anterior

Nota 1.204

Concordancia.-Cod. Comm. art.:
FI'. 403.-AnteI'ior.

Nota.-Tambem assim dispõe o Reg do
Avar., art. 2 in.fine.
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avarias, e correm por conta do navio sómente, não havendo
na carta partida ou nos conhecimentos estipulação em cou
trario.· 120

"

.A.rt. 768. Não são igualmente reputadas avarias, mas simples
despezas a cargo do uavio, as despezas de pilotagem da costa e barras
eontras feitas por entrada. e sahida de abras ou rios; nem os direitos
de licenças, 'visitas, tonelagem, marcas, ancoragem e outros impostos
de navegação. 1206

Art. 769. Qllando fôr indispensavel lançar-se ao mar alguma
parte da carga, deve começar-se pelas mercadorias e effeitos que esti
verem em cima do convez ; depois serão alijaçlas as mais pesadas e de
menos valor, e, dada igualdade, as que estiverem na coberta e mais á
mão, fazendo-se toda a deligencia possivel para tomar nota das marcas
e numeros dos' volumes alijados. 1"07

Art. 770. Em seguimento da acta de deliberação que se houver
tomado para o alijamento (art. 509), se fará declar!l.ção bem especi
ficada das fazendas lançadas ao mar; e se, pelo acto do alijamento,
algum damno tiver resultado ao navio ou a carga remanescente, se
fará tambem mencão deste accidente. uoS

Art. 771. As 'damnificações que soffrem as fazendas postas a bordo
de barcos par'a sua conducção ordinaria, ou para aligeirar o navio em
caso de perigo, serão reguladas pelas disposições estabelecidas neste
capitulo que lhes forem applicaveis, segundo as diversas causas de
que o damno resultar. ueo

Nota 1205
ConcOl·dancia.-Cods. Comms. arts.:

Al'~. 1314.; H~sp. 810; !tal. 646; AlI. 70~ ;
De g., Lei Clt., 104; Hall. 102 j ChJl.
1126 j FI'. 404. j Roum. 659.

Nota 1206
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 63!l; Arg. 1315; Resp. 807; Mex.
882; Ital. 6!l2; Belg., Lei ci ., 10'l; Holl.
~~.; CbH. 1085 j 01'. 1485 j FI'. 406; Roum.

-Considera-se na Russia,pequena avaria
a cargo 2n da carga e 1{3 do armador.

Nota--O Reg. de Avar., art. 6. contém a
mesma doutrina.

Nota 1207
Art. 521.
Conco rdancla.-Cods. Comms.arts.:

Rns. 812; Hesp. 815; ltal. 64.5; Belg .• Lei

cH., 102; Holl. 368; Chil, 1102; 01'. 1458;
Fr. 411; Roum. 657.

Nota.-O Reg. de Avar., art. 13, dispõe
semeLhantemente-excepto quando o pe
7'igo (Ól' tal q1M não de lagar a seguir-se
esta Q7·dem.

Nota 1208
Reg. n. 737, art. 3M.
Concordancia. -Cods. Comms. arts.:

Porto 652; Rus. 825; Arg. 933; Resp. 813,
814; Mex. 686 j lta!. 657; Ali. 485; Belg.
Lei cit., 116; floll. 368; Cbil. n03 j 01'.
1112; FI'. !l12·Roum. 669.

Nota i209
Art. 764, § li.
Concorllancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 634; Arg. 1312; Resp. 806; Mex.
881; ltal. 6ii j Ali. 7.02 j Belg., Lei cit.,
99; Hall. 703, 70.1. j Chl1. 1084; Or. 1490 j
Fr. 397; Boum. 654.
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•

----------------------------

CAPITULO II

Da liquidação, 1'epartiçao e contribU'/'ção da avaria grossa

Art. 772. Para que o damno soffrido pelo navio ou carga p03 a
considerar-se ava1!ia a cargo do segurador, é necessario que elle seja
examinado por dous arbitradores peritos, que declarem: 1, o de que
procedeu o damnoj 2,0 a parte da carga que se acha avariada e por
que causa, indicando as suas marcas, numeros ou volUD1es; 3, o tra
tando-se do navio ou das suas pertenças, quanto valem os objecto
avariados, emquanto poderá importar o seu concerto ou reposição.

Todas estas diligencias, exames e vistorias serão determinados
pelo juiz de direito do respectivo districto, e praticados com citação
dos iuteressados, por si ou seus procuradoresj podendo o juiz no caso
de ausencia das partes, nomear ex ot'ficio pessoa intelligente e idonea
que as represente (art: 618)'.

As diligencias, exames e vistorias sobre o casco do navio e suas
pertenças, devem ser praticados antes de dar-se principio ao seu
concerto-, nos casos em que este possa ter logar... ~ ..o

Art. 773. Os effeitos avariados serão sempre vendidos em publico
leilão a quem mais der, e pagos no acto da arrematação; e o mesmo
se praticará com o navio, quando elle tenha de ser vendido segundo
fLS disposições deste Codigo: em taes casos o juiz se assim lhe parecer
conveniente, ou se algum interessado o requerer, poderá determinar
que o casco e cada uma das suas pertenças se venda separada
mente ...~ ....

Art. 774. A estimação do preço para o calculo da avarIa serã
feita sobre a differença entre o respectivo rendimento bruto das
fazendas sãs e o das avariadas, vendidas a dinheiro no tempo

'Nota 1.21.0

Til. uno art. 17 j Reg. n. 737, art .21
8° j 53 § 3 e 202; Decr. n. 1797, art . 19

a 24-Vid. Nots. 1131 e 1171.
Concol.'dancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 639 e seg., 652; Arg. 1336 e seg. ;
Hesp. 847 e eg; Mex. 926, 99~; !tal. 654 c
eg.; AlI. 711; Belg. Lei cit., 104; Holl.

7'D r e eg.; Chi!. 1l04, 1l08; 01'.1494;
pj'. 4l5, 4.16' ROlim. 659.

Nota. - Pel'anl os juizes de secção:
Decr. n. 818 de 1 \lO, art. 14 g.

-E' nullo o julgamento sobre abal1do~o
que funda-se em vistoria feita no navIo
depois de concertado: Rev. n. 11147 de 2l
de Maio de 1890 e Acc. 1'evisor da ReI. do
Rio de 3 de 8utubro de 1890-Dir., vol. 52,
pago 361; vo1. 54, pag. 58.

Nota 1211.
Reg. n. 737, art. 358; Decr. n. 264~de

1860, arts. 552 e sego .
Concordancia.-Cod . Corom .arls..

Bus. 830j Arg. 1326; Hesg. 778; !lex.
853; !tal. 657; Chi!. 1263; r. 1496-An·
terior.
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da. entrega; e em nenhum caso pelo seu rendimento liqtúdo, nem
P01' aquelle que, demorada a venda ou sendo a prazos, poderiam vil' a
obter. tZt t n

Art. 775. Se o dono ou consignatario não quizer vender a parte
das mercadorias sãs, não pôde ser compellido; e o preço para o cal
culo será em tal caso o corrente que as mesmas fazendas, se vendidas
fossem ao tempo da entrega, poderiam obter no mercado, certificado
pelos preços correntes do lagar ou, na falta destes, attestado debaixo
de juramento por dous commerciantes acreditados de fazendas do
illesmo genero. tztZ

Art. 776. O segurador não é obrigado a pagar mais de dous
terços do custo do concerto das avarias que tiverem acontecido ao navia
segm'ado por fortuna do mar, comtanto que o navio fosse estimado na
apolice por seu verdadeiro valor, e os concertos não excedam de tres
quartos desse valor no dizer doa arbitradores espertos. Julgando estes
pOl:ém, que pelos concertos o valor real do navio se augmentaria além
do terço da somma que custariam, o segurador pagará as despezas,
abatido o excedente valor do navio. flU3

Art. 777. Excedendo as despezas a tres quartos do valor do navIO,
julga·se este declarado innavegavel a respeitó dos seguradores; os'
quaes neste caso serão obrigados, não tendo havido abandono, a
pagar a somma segurada, abatendo-se nesta o valor do navio
llamnificado ou dos seus fragmentos, segundo o dizer dos arbitradores
espertos. 12... .

Ârt. 778. Tratando-se da avaria particular das mercaaonas,
e achando-se estas estimadas na apolice por valor certo, o calculo
do damno será feito sobre o preço que as mercadorias avariadas
alcançarem no porto da entrega, e o da venda das não avariadas no
illesmo lagar e tempo, sendo de igual especie e qualidade, ou, se todas
chegaram avariadas; sobre o preço que outras semelhantes não avaria
das alcançaram ou poderiam alcançar; e a differença, tomada a propor
ção entre umas e outras, será a somma devida ao segurado.

Nota i2H a

P
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:
ort. 648; He p. 776.-Anterior.

Nota i212
Ar!. 699.
Concordáncia.-Cods. Comms. arls.:

Ar~. 1263; Ue'p. 778; Ali. 713; Holl. 710;
Chi!. 1263 j 01'. 1496.

Nota i213
Reg. n. 737, ;rrt. 189.
Concordancia.-Cods. Comm . arLs.:

Hesp. 772; Holl. 713; Cbil. 1267; 01'. 1499
e 1501.

Nota f2i4
Art. 753, 3.
Concordancia.-CoUs. Gomms. arts.

Besp. 772; Boll. 717 Cbil. 1267 j 01'.1502.
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Art. 779. Se o valor das mercadorias se não tiver fixado na apo·
l1ce, a regra para achar-se a somma devida será a mesma do artigo
precedente, comtanto que primeiro se determine o valor das merca·
(Iorias, não avariadas; o que se fará accrescentaudo á importancia das
facturas originaes as despezas subsequentes (art. 694). E tomada a
differença proporilional entre o preço porque se venderam as não ava
riadas e as avariadas, se applicará a proporção relativa á parte das
fazendas avariadas pelo seu primeiro custo e despezas.

Art. 780. Contendo a apolice a clausula de pagar· se avaria por
marcas, volumes, caixas, saccas, ou especies, cada uma das partes de·
signadas será como um seguro separado para a fôrma da liquidação
das avarias, ainda que essa parte se ache englobada no valor total do
seguro (arts. 689 e 692). t.ZI<I"

Art. 781. Qualquer parte da carga, sendo objecto susceptivel de
avaliação separada, que se perca totalmente, ou que por algum dos ris·
cos cobertos pela respectiva apolice fique tão damnificada que não
valha couaa alguma, será indemnizada pelo segurad0r como perda total
ainda que relativamente ao todo ou á carga segura seja parcial, e o
valor da parte perdida ou destruida pelo tlamno se ache no total do se·
guro. t.Zt.<I b

Art. 782. Se a apolice contiver a clausula de pagar avarias como
perda de salvados, a differença para menos do valor fixado na apolice
que resultar da venda liquida, que os generos avariados produzirem no
lagar onde se venderam, sem attenção alguma ao producto bruto que
tenham no mercado do porto de seu destino, será a estimação da avaria.

Art, 783. A regulação, repartição ou rateio das avarias grossas
será feito por arbitras nomeados por ambas as partes, a instancias do
capitão. t.ZI ..

Não se querendo as partes louvar, a nomeaçao de arbitl'os será
feita pelo Tribunal do Commercio respectivo, ou pelo juiz de direito do

Nota 1.2-14 a
Concordancia-Cods. Comms. arts. :

Arg. 1328 ; Dr. 149 .

Nota 1.21.4 b
Concordancia-Cods. Comms. arls.:

Al'g. 1328; Dr. 149 .

Nota 1.21.5
Til. uno arl. 17; Reg. n. 737, arts. '.lI,

.111, 2, 4:21 ',123, Reg. n. 738, art. 18,
n. 13 j Decl'. 1597, arts. 19 a 24-Vid.
Not. 325.

Concordancia.-Cods. Com01S. arls.:
Porto 652: Árg. 1335; Resp. 817,851;
~lex. 922, 926 ; ltal. 658; ALI. 730: DelH-'
Lei cit., 118; Roll. 72,L; Chi!. 1104; Ur.
1506; FI'. 4-14; Roum. 670.

Nota.-O proce so de regulação. de ava
ria não tem logar pelo Juiz arb1Lral Jlor
não ter-se prestabelecido o compromls (l

exigido no art. 3 do.Decr. n. 3903 de 1867:
Rev. n. 8779 de 27 de 'ovembro de 1875.
- G. JWI'., vol. 10, pago 119. •

- Na falta de accordo entre as parles.
quanto á remuneração dos arbitros, e sem·
pre Q,ue os mesmos forem nomeados pro
vi Ol'lamente, o juiz lhes marcarão emdo
Jumento de 1 a 15 '/0 sobre o valor ~
avaria grossa, que tiver de selO rateada,
Decr. n. 8705 de 1882.
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COlllluercio a que pertencer nos logares distantes do domicilio do mesmo
tribltual. tz~G

Se o capitão fôr omisso em fazer eifectuar o rateio das avarias
grossas, pôde a diligencia ser promovida por outra qualquer pessoa que
seja interessada. ~,,~ ..

Art. 784. O capitão tem direito para exigir, antes de abrir as
escotilhas do navio, que os consignatarios da carga prestem fiança
ülonel\. ao pagamento da avaria grossa, a que Sllas respectivas merca
dorias forem obrigadas no rateio da contribuição commum.•"18

Art. 785. Recus3,ndo-se os consignatarios a prestar a fiança exi
gida, pôde o capitão requerer deposito judicial dl)s eifeitos obrigados á
contribuiçã@, até ser pago, ficando o preço da venela subrogado para se
elfectuar por elIe o pagamento ela avaria grossa, logo que o rateio tiver
logar .....9

Art. 786. A. regulação e repartição das avanas grossas eleverá
fazer-se no porto ela entrega da carga. Todavia, quando, por damno
acontecido depois da sahida, o navio fôr obrigado a regressar ao porto
da .carga, as despezas necessarias para reparar os damnos da avaria
grossa podem ser neste ajnstadas. ~""o

Art. 787. Liquidando-se as avarias grossas ou communs no porto
ela entrega da carga, hão de contribuir para a sua composição:

r. A carga incluindo o dinheiro, prata, ouro, pedras preciosas e
todos os mais valores que se acharem a bordo j ~z,,1

Nota i216
Tit. uno art. 17; Reg. n. 737, arts. 21,

m§ 2, 422 e 423; Reg. 738, art. 18 n. 13 j
necr. n.1597, arts. 19 a 24-Vide Not. 325.

Concol'dancia.-I:ods. Comms, a1"l5.:
Parlo 638; Arg. 1336; He p. 53; ltal. 657,
658; Belg., Lei cit., 118 ; Holl. 712; 01'.
1501 ; FI'. 414.

Nala. - Pelo Juizes de secção: Decr.
n. 848 de 1890. art. 14 g) .

Nota i2i 7
ConCOl'dancia.-Cods. Com ms. arls.:

Porto 652; Ar". 1337; Hesp. 85~ ; Mex.
321 ; Holl. 726 ; Cllil. 1105; 01'. 1508.

Nota i2i8
Concordancia.-Cod . Corom . arts.

Arg. 1373; Hesp. 868; !tal. 659, 858
~ll. 733; llelg., lei cit., 114; Chi!. 1122
•r. ~8.

Nota i219
Arts. 527 e 619. Reg. n. 737, art. 321

§ L-Vide Not. 929.
Concol'dancia.-Cod . Comms. a1"ts.:

Hesp. 867; lla!. 67!!; Belg., Lei cit., 114;
Cllil. 1121; FI'. 428; Roulll. 687.

Nota i220
Coucordancia.-Cods. Comms. a1'ls.:

Porto 652; Arg. 1335 j !fll p. 847, 851 ;
Mex. 922; ltal. 657; AlI. 720; Delg., Lei
ci t .• lltl ; Holl. 722 j Chi I. 110i, 1106; Or.
1505; FI'. 4.l4 e seg

Nota i22i
Concordancia. -Cod •Comros. a1'Ls.:

Porto 639; Arg. 1338; He p. 851; Mex. 929;
llal. 647, 648; Ali. 719 e seg.; Belg., lei
cit., 10J; Hall. 727; Cldl, 1092 l1l6; Dr .
1510; FI'. 4.17; Roum. 666 e sego

----------- J
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II. O naVIO e suas pertenças, pela sua avaliação no porto da des.
carga, qualquer que seja o seu estado; 1.222

III. Os fretes por metade do seu valor tambem.•223
Não entram para a contribuição o valor dos viveres que existirem

a bordo para mantimento do navio, a bagagem do capitão, tripolação
e passageiros que fôr de seu uso pessoal, nem os objectos tirados 110
mar por mergulhadores a custa do dono. '''24

Art. 788. Quando a liquidação se flzer no porto da carga, o
valor da mesma será estimado pelas respecti vas facturas augmen.
tando-se ao preço da compra as despezas até o embarquei e quanto ao
navio e frete, se observarão as regras estabelecidas no artigo ante·
cedente. 1.2""

Art. 789. Quer a liquidação se faça no porto da carga, quer no
da descarga, contribuirão para as avarias grossas as importancias que
forem resarcidas por via da respectiva contribuição. 1.226

Art. 790. Os objectos carregados sobre o convez (arts. 521 e 677
n. 8), e os que tiverem sido embarcados sem conhecimentos assignados
pelo capitão (art. 599), e os que o proprietario ou o seu representante,
na occasião de risco de mar, tiverem mudado do logar em que se
achavam arrumados sem licença do capitão,contribuem pelos respectivos
valores chegando a salvamento; mas o dono, no segundo caso, não tem
direito para a indemnização reciproca, ainda quando fiquem deterio·
rados ou tenham sido alijados em beneficio commum.1.22-: .

Art. 79]. Salvando-se qualquer consa em consequencia de algum
acto deliberado de que resultou avaria grossa, não póde quem soffreu
o prejuizo causado por este acto exigir indemnização alguma por con·
tribuição dos objectos salvados, se estes por algum accidente não

Nota 1222
Concordaucia.-Cods. Comms. art .:

Porto 617; Rus. 823; Belg., Lei cit., no
-Anterior.

Nota 1223
Concordaucia. - Cad. Corom. art.:

Parlo 639. - Anterior.

Nota 1224
Concord::mcia.-Cods. Comros. arls.:

Porl. 639, 612; Arg. 1312; Resp. 856; Mex.
881; ltal. 648; All. 725; Belg., Lei cit., 106.
119; Hall. 791; Cbil. 1096; 01'.1514; FI'.
419,425; Roum. 666.

Nota 1225
Concordancia.-Cods. Comms. arls..

Porto 648; Arg. 1338; Resp. 851; ~Icx. 929i
Halo 654, 656' All. 719 e eg ., Belg., Lei
cU.,108; RoiI. 728; CbiI. lU;!; Or.l5l1:
Fr.415.

Nota 1226
Cou~ordaucja.-Cods.Comms. :trls.:

l3elg., Lei eit., 108 . Holl. 739; FI'. 429.

Nota 1227
Coucordaueia.-Cods. comlns. arls.:

ParI. e40, 641; Arg. 1343, 1344; fie p. 848,
55; Mex.930; lLal. 649, 650; AlI. 71~:

l3elg., Lei eit., 109; Hall. 732. 733; cbJi.
1094.; 01'.1515, 1516i Fr. 420,421; Roum.
66:2.
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chegarem ao poder do dono ou consignatario, ou se, vindo ao seu
poder, não tiverem valor algum, salvo o caso dos arts. 651 e 764,
us. 12 e 19.szz~

Àrt. 792. No caso de alijamento, se o navio se tiver salvado do
perigo que o motivou, mas, continuando a viagem, vier a perder-se
depois, as fazendas salvas do segundo perigo são obrigadas a contribuir
por avaria grossa para a perda das que foram alijadas na occasião do
primeiro. t zz8 "

Se o navio se perder no priméiro periodo e algumas fazendas
se puderem salvar, estas não contribuem para a indemnização das
que foram alijadas na occasião do desastre que causou o nau
fragio. SZZ9

Àrt. 793. A sentença que homologa a repartição das avarias
grossas com condemnação de cada um dos contribuintes tem
força de definitiva, e póde executar-se logo, ainda que della !la
recorra....30

Àrt. 794. Se depois de pago o rateio, os donos recobrarem
os eifeitos indemnizados por avaria grossa, serão obrigados a repôr
111-0 ?'ata a todos os contribuintes o valor liquido dos e1fei'tos reco
brados. Não tendo sido contemplados no rateio para a indemnização,
não e tão obrigados a entrar para a contribuição da avaria grossa
com o valor dos generos recobrados, depois da partilha em que
deixaram de ser considerados. SZ3t

Àrt. 795. Se o segurador tiver pago uma perda total, e depois
vier a provar-se que ella foi só parcial, o segurado não é obrigado
a restituir o dinheiro recebido: mas neste caso o segurador fica
subrogado em todos os direitos e acções do segurado, e faz suas todas
anantagens que puderem resultar dos e1feitos salvos

Nota 1228
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 13.t7; Resp. 862; Mex. 937; llal. 651;
Ali. 722, 726; B Ig , Lei cit., lU; Holl.
736; Chi!. 1118, 1i19; Or. 1519; FI'. 423,
12.1.

Nota 1228 a
ConCOl'dancia.-Cods. Comms. arts.:

Porl. 642; Al'g. 13J6; Hesp. 861' )lex. 936;
lIal 651; AII. 726; Belg., Lei ci t., 1l.2;
lJolI. 735; ar. 1096; Roum. 663.

Nota 1229
D ConcOl·dancia.-Cods. Comms. al'ts.:
orl. 612; Al'g. 134i:>; Hesp. 860; Mex. 9j5;

Hal. ôf>l; Holl. 726, 734' Belg., Lei cit.,
1UiOr. ]517; FI'. 424; Roum. 663.

Nota 1230
Concordancia.-Cods. Comms. arta.:

Resp. !l65; Ital. 658; AlI. 731; nelg., Lei
cit.,119; Holl. 724-; Cbi!. 1119; h'1'. 416;
Boum.670.

Nota 1231
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 646; Al'g.1319; Hesp. 863; Al:ex. 938;
nal. 653; Belg., Lei cit., 115; Hol!. 739;
ChiJ. 1095; ar. 1521, li:>22; FI'. 4li.9; Roum
665.
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Art. 796. Se, independente de qualquer liquidação ou exame
o segurador se ajustar em preço certo de indemnização, obrigando-s~
por escripto na apolice, ou de outra qualquer fôrma, a pagar dentro
de certo prazo, e depois se recusar ao pagamento, exigindo que o
segurado prove satisfactoriamente o valor real do damno, não será.
este obrigado á prova, senão no unico caso em que o segurador tenha
em tempo reclamado o ajuste por fraude manifesta da parte do mesmo
segurado.



Nota 1.232

Nota 1233

- oDecr. n. 917 de 24 de Outubro de
1890, art. 157, revoO'ou a parte 3' deste
Cad.: não obstante, deixo de supel'imil-a,
não 6 por illustração da legislaçao ante
rior e jurisprudencia dos Tribunaes, como,
por que o Decr. n. 434 de 4 de Julho de
1891, posterior, se refere constantemente
a mesma parte-a', em vigor para as socie
dades anonymas.

Pela mesma razão deixei de rever a legis
lação estrangeira, concordada.

PARTE TERCEIRA
DAS QUEBRAS

TITULO I
Da natureza e declaração das quebras e seus eITcitos 1232

Art. 797. Todo O commerclante que cessa os seus pagamentos
entende-se quebrado on falUdo ...1033

ser declarado faUido: a Lei define o com
merciante e enumera as profissões cuio
exercicio o constitue.

- Nos Estados-Unidos dá-se o mesmo.
- Na Inglaterra, em 1883, a esforços do

Irtstitt~te or banke1's foi adoptada uma lei
sobre fallencias-Bankl·t~ptcy acto

- O Cad. Ali. não trata das fallenClas
apezar dos seus 911 artigos.

Nota.-A legislação antiga não. regulava o
processo das fallencias ou quebras; ti·
nhamos a Ord. L. 5 T. 66 e o Alv. ae 13
de Novembro de 1756 que mandou-a ob
servar a respeito dos fallidos litteml,exacta
e inviolavelmente !
-. Oprocesso das quebras; complicado,

dispendioso e demorado, corno o no so, é,
como disse o notavel jurisconsulto ex-mi·
nistro da justiça, conselheiro Nabuco, a
ruina do fal/ido, o prejuizo dos credores, e

Arts. 314 e 807; Reg. n. 738, art. 111.- por conseqllencia a desmoralísação do
Cad., Nols. 438 e 477. nosso commercio.

Concordancia.-Cods. Comms. arts.: A propria Inglaterra, que supporta vo-
Port. 1123; FI'. 437 ; Lei FI'. de 28 de Maio luntal'iaúJente a tyrania ou a imperfeição
de 1838,437; Roll. 764; Resp. 1001; Wurt. de uma má lei, sobl'etuclo em materia eco
1005; Hung. T. 1'2,5; Prus. T. 15,3; Bus. nom ica, para experimentar seus j nconve
1380; Arg. 1511; ar. 1523; Chi!. 1325. nientes, por seu proverbial aferro ao pa -

- Na Inglaterra a cessação de pagamento sado e tradição, em 18,19, I' de AJosto,
n.ão ba la para fazer declarar o commer- sub tituio sua antiga legi lação sobre fal
Clante em estado de fallencia; a lei tem e· lencia pela Lei conhecida ob o nome 
peClficado e enumerado uma serie de actos Bankrupt law consolid-alion act - e já
flue c.hama act or bankrtllplcy; e o com- Lord Patmerston estygmaLisava esta Lei
mebrClante para poder ser declarado fallido Icomo um OageIlo publico, que imporlava,
- ankl'llpt-deve ser conyellcido de bal'cr o mais cedq po, ivel, afastar do com·
commellldo algum ou al!ffill desses actos. mm'cio, ubstitullldo·a por um proce o ra
Sómenle o cOlDmerciante-Vl'ading- -póde pido,pouco cusloso, que não reduzisse a
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de peza a garantia do credore do fallido,
ob prelcxlo de de lruir igualmenle enlre
i li de pojo tio sini lro eJo.perimenlado.
No '0 fim não é aponlar os defeito e

aprr rnlar ponlo de reforma, por e lar
i 'so fúra do prograllll11a desle no o lra
balho: não no e qui vamo. porém, de
dizer de pa ag 01-0 proce o aclual das
qu 'bra ó o maior mal para os proprios
inler s e que leve em vi ta proleO'cr.

- Decr to n. 2691 de 14 de 'ove01bro dc
1860.- Ma1'ca- os casos de {aUencia dos
bal/cos e onl1'a companhias e sociedades
[mol/ymas e o proce. so qne em taes casos
se !lere se{Ju i1·.

- A .ociedarle d credito 1'eal não são
. ujeilas á fallc/lcla commercial: Lei n. 1237
do 1861, arl. 13 § l4' De 'l'. n. 3471 de 186:>,
arl. 75.

-A companhias ou oci uades anony
ma n<1o silo njei las áfal1encia: Lei n. 3150
de 1882, arL IS; Deer. u.882l dol8 2,arL.96.

-Qua.nlo ii na di oJuçiio e liquidação
{01'çadn-Vide os arls. eg.

- ,"erificada a in 'oJvabilidade a requeri
menla do procurador fi cal C!U lhesouro pu
bli o ou da the ourarias, aos quaes os cro
uDL'es d vem participar a falla de paga
l11enlo, o juiz d civel do dOllli iJio, pro
c dendo á diligencias neces ar ias, cle l' 
lará a Jiq IJ idação forçada da so iedade.
L i cil., al't. 13 ~ 11: De 1'. ciL, art. 78.

- Desle de pacho haverá aggravo de pe
tição: Lei e art. cits.: DecI'. cil., art. 80.

- D cl'elada a liquidação forçada. será o
e labeleçimenlo coufiado a uma aumini
lração pro\ isoria, compo-la de lrc porla
dores de I lra hypolllecaria c de dou
ac 'ioni la nomeado pelo juiz: Lei e arl.
cil.; D cr. ciL,art. Sl.-Cumpl'euotarque
o gm01'l10 expedindo esle regulamellto,
re rVOll para si a nomeação (lue a Lei
conf 'ria ao magislrado. i'ião eremo nó
que cumpramo a dispo ição do regula
mento cm anlagoni mo com a Lei.

-O juiz con\ocará os porladores ua
lelra lJypotllecaria, pal'a no prazo cl 15
dias, nomearem uma administração quc
lomeconladoe labelecimelllo paraasuali
quiilação definiUva: Lei e art. cil's. § 15
D cr. 'i l. arl. 1.

-O con ui" gerae . COD ule e e1l
chan ellere . vicc-con uI e ag ule con
sular s gozam de immuuidade pe oal, ex
ccplo pelos dellclo qualificados como ln
afiançavei ou O'rave na tcO'islação penal do
re pectivo paiz.. endo negociantes, lhes
pod rá er applicada a pena d pri, ão por
fa lo. d ommel'cio: Decr. n. 6236 de 1876,
art. ·1'.

- Por o ca ião da ri e commercia1 de
l:\el mbro d I 64 proveniente da CJl.lebra do

banqueiro Visconde de oulo, na. COrte do
Imperio, algumas di po içõe extraordi
naria vio-se o governo na conlingencia
de decretar, visto que eu eITeilo amea
çavam abalar a ordem publica; em virtude
di o, o Decr. n. 230H de 1 6-1 mandou ob·
ervar di> ersa di po içõe extraordina.

rias e o Decr. n. 3309, do me mo anno
regulou a fallencia do banco e ca a ban:
cnl'ia uo termos UO art. 3' d'aqueJle de·
Cl·eto.

-O Decr. n. 3416 de 1855 declarou em
eJIeilo o al'l. Õ do Decr. n. 3308 e 17 do
Decr. n. 3i:l09.

- Por parle do mini terio da fazenda lam·
hem e decrelaram med ida e 'lraordina
I'ia . com CI/'/' o {o/'çado á nola du Banco
do Brazil; e como nào eja do no o plano
o 'cnpaL'mo-nos da complicadi ima legi"la·
'ão bancaria, reJ1Jcllemo, no sOs Icitorc'
para a collecçõe de Lei e Deci O fio Go·
vemo Imperial e para o Appenilice a c te
Cod. ,onde encontrarão colJe 'cionada lodo
es a medidas exlraordinarin .

- li. não solução duma lelTa não con·
sLUue só por si cessação de pagamcnlo para
poder ali lol'isar a aberlu ra da fallencia, se·
gUlldo os principio do Dir. COlllm, (IUC
rcO'em a maleria.-Decis.d'Agg. doPre ,do
Tnb. do Comm. da COrle de 7 de i'iovembl'o
de 1857. -CMon. do Fô'l'o de 1859. n.10

- Para declarar o e tado de insolvencia
de um negociante, e julgal·o falJido, não i:
ba lanle que e leja em móra para com um
credor ou mai i~oladamente: o que só re
sulla da alreciação do e lado de eu acUvo
e pa sil'o nos termo elo arl. 797 do Cod. do
Comm.-Idem de 19 de lIlarço de 1858.
Ch/'on. cil. n. 19.

-Tem logar a declaração da quebra
ainda que na época da ce ação de . cus
pagamenlo comlllerciae o comm.ercla~!e
lenha um acUvo supel'ior ao pa- IVO. !'iao
obsla a de laração da falJencia o faclo de
ler o fallido um só credor. Nem carece de
e tal' vencido o Ululo da di,ida para que
o re pectivo credor requeira a alJerturada
fallencia: Deci . de Agg. do Pre . do Tnb.
do Comm. da CÔrte de 16 de Julho de 166.
-Rev. JlLr. de 18G8, pago 236. d

-Vid' Rev. h/r. de 1865, pa". 290 e
1866, pago 9. . d

- ão req ui ilos para a declaraçao e
fallencia: CL) PWH de que o devedor écom:
mercian le ao lempo daa berlura da fallcncla,
b) prova de que a ce ação de pagamenlOs
leve logar, quando coromerci~nle: A C. do
Trib. Corom. da Côrte de 2;) de Julho c
9 ue 'etemhl'o de 1867.-G. J1t1"., yol. 3,
pago 437.

-O Governo Imperial não tem .que
intel"\'ir, nem re olver, por ompellr fi
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lurisprudencia dos tribunaes, em questões
relativas a processos de auebras: .A.v. n. 344
de l8il.

- Conta corrente, acceiLa por commer
clante reputa-se exigivel dez dias depois
do acceitc, e é titulo habi! para requerer
se a abertura da fallencia do negociante
Ilue tem cessado seus pagamentos. Decis.
de Agg. do Preso do Trib. do Comm. do
\laranl1ão de 11 de Janeiro de 1872.-Di?·.,
1'01. J5, pago 528.

- ão pMe ser declarada a fallencia pela
falla de um ou outro pagamento, sendo de
necessidade lambem a prova de insolvabi
lidade: ReI'. n. 8.113 de 13 de Novembro de
1Bi3.-C. hb1"., 1'01. 1 pago 367.

- Não obsta á dectaração de fallellcia
quaesquer atlestado de credores em con
trario, uma vez provada a cessação de w:
gamenlos: Acc. da Re1. da Côrte de 28 oe
rlovembrode 18i3.-C. I1vr., 1'01. 2, pag.132.

- ':io dá logar á abertura de fallencia
odesapparecimel1to do sacio-caixa de uma
firma, que não pagou obrigação individual:
Acc. da ReI. da Côrte de 24. de Agosto de
\874.-C. JWI'., voL 4, pag.461.

- 'ão pMe haver fallenCla sem nego
ciante de [acto.-A ce sação de pagamen to
del'e er actual.- A de um só credor não
con liLue a fallencia. A divida contestada
em juizo, e em cuja execu'ção oppoz o
devedor embargos recehido , não está liqui
da para com ella se puder requerer a aber
tura da fallencia. - Aexistencia de um só
credor não determina a faIlencia. - Em
quanto pendente o recurso interposto pelo
fali ido, pMe elle fazer ce sal' os efIeitos da
fallencia, depositando a quantia pedida pejo
credor a cujo requerimento foi aberla a
mesma falteneia. - Do despacho que en
cerra ou não a fallencia, o unico recnrso é
odo aggral'o : Acc . da ReI. da CÔrte de 10
de Março e 17 de Abril de 1874.-C.' J'/1/I'.,
1'01. 5, pag . 62, 290 e 471; 1'01.6, pags. 105
e2i3.-Vide Not. 416.

-A cessação de pagamentos não importa
falIencia de devedor; é preciso que seja
motivada por sua insolvabilid~de : Acc. da
ReI. da Côrte de 9 de Julbo de 1874. ·-Dil·.,
1'01. 4., pago 719,

- I?allencia requerida com titulo de di
Vida, não vencido, não procede: Acc. da
HeI. da Côrte de 1 de 1\larço de 1875. -C.
1m'., vaI. 6, pago 4.50.-Di?·.,voI. 6, pago 607.

- O membro de uma firma faUida não
podem, c~mo se fossem terceiros, impedir e
Oppor·se a arrecadação de bens, que dizem
pe~encer á ua e outra firma de que são
SaCias, e da qual, entretanto, não exhibem
~ contracto social: Acc. da ReI. do, CÔrte
e 1 de Março de 1875.- Dil., 1'01. 6,

?~g.lill.

-Não se reabre a fallencia a quem visi
velmente tem meios de cumprir a concor
data: Ace. da ReI. da Côrte de 3 de lIlarço
de 1876.-Dil·., 1'01. 10, pago 242.

-Não deve ser decretada a fallencia de
uma sociedade commercia\,quando e La, de
accordo com alguns dos seus credore , tem
regulado sua liquidação amigavel : Ace. da
ReI. da Côrte de 10 de Março de 1876. -
Di7'., 1'01. 10, pago 240.

-Em face dos arts. 797, 805, S06, 807 e
810, não basta um unico facto isolado de
falta de pagamento para determinar [01'
çosamente o verdadeu'o estado de insoll'en·
cia do commerciante: motiva a fallencia a
in olvabilidade noloriamente publica, e nuo
a simples cessação de um pagamento: Acc.
da Rei. da Côrte de 16 de ~laio de 1876. 
Espozel, Rev. de lIIaio de l876, pago 127.

-Fica entenclido que não são suscepli
veis de execução no Brazil as sentenças
estrangeiras que declararem a fallencia de
negociantes domiciliados no Imperio (art. 2
§ 1'): Dec. n. 6982 de 1878, art, 21.

- .A. letra acceita e não paga por pessoa
11ão commerciante,não póde ser ir de base
para abertura de fallencia de oeiedade com
mercial, de cuja liquidação e tá encarregada.
como socio: Acc. da ReI. da Côrte de 3 de
Ago lo de 1878,-Dil·.,V01. ~O, pago 368.

-A fallencia de um individuo, que faz
parle de uma sociedade commercial, não
determina ipsa {acto a declaração de fal
Jencia da mesma sociedade: Acc. da HeI.
Côrte de 15 de Junho de 1880.-Dil·., vaI. 22.
pag.717.

-Não tem lagar a fallencia da sociedade
em liquidação,se não prova-Re cessa.ção de
pagamentos, antes do periodo da liqui
dação: .Acc. da ReI. ela Côrte de 29 de Abril
de 1881.-Dir., 1'01. 25, pag.561.

- A oivida contrallida em o nome indI
vidual ele todos os ocios de uma sociedade
commercial, posto que não paga no venci
mento, não é di vida da sociedade, e n.ão
póde determinar a decretação de sua fal
Leneia : Acc. da ReI. da Côrte de 11 de
Agosto de 1881.-Di?'., vol. 27, pago 527.

Prova que é mister dar p,ara abertura da
fallencia de uma ocietlaue, composta d
dous socios, dos quae um é fallielo: Decis.
de Agg. da ReI. do Rio de 13 de Outubro de
1885.-Dil·., 1'01. 39, pago 155. .

- Fallencia. requerida. por pe soa ilIe
gitima pMe ser decretada ex aflicia.

A ces ação de um lmico parram nto póde
determinar a abertu ra da falJencia: Deci·.
de Agg. da ReI. do Rio de 26 de Abril de
1887.-Dú·., 1'01. 43, pago 274.

- Aempreitada de obras nãoé mercantil.
Oempreiteiro de obra não está, portanto,
sujeito a fallencia: Di?'., vof 48, pag' 619,
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COrte de 10 de Março de 1876. -Dir.,voI.10
pago 240.-Vide Not. 1329.

- A falLencia de\'e ser aberta ex-oflicia
eslando provada a cessaçno dos pagamento ~
titulo de divida civil e conta de livro, não
assignada pelo rlevedor, não dão direilo a
a requerer abertura de fallencia: Acc. da
ReI. da Córte de 6 de Dezembro de 1881. 
Di?'., vo1. 27, pago 135.

- Ascontas sem forma mercantil não são
titulos aptos para requerer-se declaração
de fallencia.

A prova concludente da cessação de pa.
gamentos e insolvabilidade é condição eg.
encial para a declaração da fallencia: Ace.

da ReI. de Belém de 22 de Julho de 1890.
Di?'., voI. 63, pago 211.

Art. 798. A quebra ou fallencia pôde ser casual, com culpa ou
fraudulenta, t.Z3'"

- Reflexões sobre o processo das falien
cias : pir., voI. 51

f
pago 323.

- Vld. DM'., \'0 . 58, pago 529.
- Oestado de insolvencia da firma so-

cial, cuja fallencia se decreta, é necessario
que seja provado; e nullo é o julgamentc
que ordenaa abertura da fallencia da firma
ob fundamento de estar in olvavel um dos

membros della. No tlrocesso crime em que
se traia de averigual' a responsabilidade
riminal do faLlido ordena-se a revisão do

feito sob fundamento da nullidade d'aquelle
julgamento: Rev. n. :160,1 de 8 de Outubro
de 1887 e Acc. 7'evisoT da ReI. da Bahia de
de 3 de Fevereiro de 1888. -Dir., vol. 45,
pag, :116 e \'01. 46,pag. 65.

Questão.-A cessação de pagalnentos
entende-se c07"!tmel'ciaes, ou civis tambem ?

Aqual ificação da quebra,sebem que torna
exigiveis toda as dividas do fallldo sem N 1234
distincção de natureza, e ainda mesmo não ota
vcneidas, não póde autorisal' respo ta aflir- Art. 820; Reg. n. 738, art. 123.- Not. 1290.
maUva: o pagamento de dividas civis não t.:oncordancia.-Cods. Comms.arls.:
intere sa no mesmo gráo o credito do com- Po t 114-5 H 1002 1008 F 438
merciante ,. a fallencia é um acontecimento r . ; esp. a ; r. e439 ., L. FI'. "-8' e "-91', Rus. 1381 a 1384',commercial e com relação a seus credores ... .. ...
civi o devedor não praticou acto commer- Hung. 130 e .131; Arg. 1513; 01'. 1525'
cia1. O nosso artigo é transcripção litteral Ch~. ~3~~d. Porl. dá amesma cla ificaçãoj
do art. 437 da Lei FI'. cit., e seus commer- o FI'. e o Rus. tambem com differença de
cialista, são unanimes nesla intelUgencia. palavras, chamando a fallencia culposa
O commeTciante q1M ces a os seus paga- banca7Tota SÚ)~leS e a fraudulenta ball-
mentos commerciaes está entendido pelo d d
enUdo uatw'al e obvio da construcção da Ca?Tota (raud1b enta, correspon en o a ca-

pIna e. suai á (allencia; quando entre nós fallen-
Accr Cll que os Cods. Port. (1128), Resp. cia ou quebra quer dlZer a mesma cousa.

(1016), Arg. (1522) e Or. (1524), positiva. - O Cod. Hesp. divide em cinco classes a
men le tornam dependente da origem ou pro- fallencia; a l' corresponde á nossa mOl'ato
cedencia commercial do credito ou 011riga- ?'ia; a 2. á nossa quehra cas~tal; a 3' COID
ção de divida todo o procedimento so!n'e as prebende cinco bypotbeses que correspon
Callr.ncias, e são fontes proximas do nosso dem á quebra culposa do art. 800 j a 4'
Cod. Comm. _ menciona quatorze bypotbeses e corres-

_ Vide Alauzet Cod. de Comm. n. 1636; ponde ã quebra (raudulenta ; a 5' lambem
Pardessus n. 1101 ; Masset, art. 1153 ; Ri- á quebra fraudulenta.
viére, 5' ed., pago 585; Bravard, pago OCod. Bung.classifica em fraudulenta, ~e
588. negligencia punivel, e de simples negll-

- O Dr. Annibal- Observações -pensa gencia, que é punivel em certos casos.
em corrtlario. - Na Inglaterra se considera ou regu)a

- A ces ação de pagamentos com rela- a boa Cé ou simulação do fallido por meIO
Ião a divida que não ào commerciae, de tres classes de certificados, que dá a c~rle
jetermina a abertura di> fallencia : Acc. da das Callencias, e isso corresponde á. dlslInll
Re1. da Côrte de ..lgo to de 1875. -Dir., ção do nosso Cod., isto é, á fallenCla casual
voI. 8, pago 381. culposa e fraudulenta. E' preciso notar que

- Esta doutrina não nos parece sà; mas na Inglaterra nâo se emprega a palavra {ai.
felizmente ajuriprudencia vento de nossos lencia, e empre a bancllIl'rota: esta em ceI"
lribunaes já decidio o contrario. tos ca os é punida como Celorria-(elonY-j

- O titulo que não é de di vida com- e em outros como misdemeanowl'.
mercial não dá direito para se requerer a I Nota.-Casual é a fallencia quenão .pro
abertura da fallencia: Acc. da ReI. da vêm de fraude ou de intenção CflmlDOSa
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Art. 799. E' casual quando a insolvencia procede de accidente~
de casos fortuitos ou força maior (art. 898). U3õ

mas de embaraços ordinarios do comrner
~io, embora neHa hajam irregularidades :
Acc. lia ReI. da Côrte de 13 de Fevereiro
de 1874. - G. lur., vaI. 3, pago 132. '

-As companhias de ((Estradas de Ferro))
~dlfiinistradas por qualquer sociedade ano·
uyma estão sUjeitas ao Juizo Commercial
e á rallencia. Como consequencia inevita
vel de tal j urisdicção: Ace. da ReI. àa Côrte
de 13 de Junho de 1876.-G. Jur., vaI., 12,
pago 171. .

- O Juiz de Paz, que foi eliminaao de
alistamento eleitoral por ser negociante
(aUido, não fica inhibido do mesmo cargo
e do goso de outros direitos polilicos,
quando a fallencia é julgada casual: Av.
0.81 de 1887 (Imperio).

Questão.-A's queb?'as ou (allencias
das companhias Ot~ sociedades anonY/IIas
é inteiramente applicwvel a disposição
deste u?·tigo (798), que qualifica a queb?'U
"U (aLlencia corno- casttal - culposa ou

Ultctltlell ta ? I

Nas sociedades anonymas ou companhias
não ha responsabilidade individual, nem
solidariedade de qualquer natureza, por
serem pessoas moraes: e ne te caso, seus
gerentes, directores ou administi'adores só
mente podem ser reponsaveis pelo man
dato e não como {altidos. O art. 299 2
(Cad. Comm.), declarando que as compa
nhIas podem ser di solvidas por quebm, é
relativo OU refel'ente á exec1~ção do man
dat?-art. 299 (cito Cad.), em virtude dos
acclOni tas serem unicamente resllonsaveis
pelo valor de suas acções, ou pelo in teresse
pur que se houverem compromettido, e os
seus administradorEs directores ou geren
tes pela execução do mandato: Decr. n. 2711
de 1860, art. 41 §~. - A qualificação da
quebra só pMe, pois, ser casual para preen
cher a.formalidade prescripta no nosso art.
798, amda mesmo verificando-se - fraude
-da. parte dos dirp.ctores, gl'rentes ou ad
mInlslradores das companhias ou socieda
des .anonymas, porque não pMe dar-se,
segundo. os principios de jurisprudencia, a
exl tenCla do crime sem haver criminoso
e, deixando de verificaI'-se a existencia do
(atlido menos póde verificar·se a do facto
puni\'e\-quebl'a Cltlposa e quebra {rau·
dulenta.

A jurisprudencia franceza assim odecide,gnesLe sentido temos os Accs. do Trib. do
omm. da Côrte de 14 de Fevereiro de 1865

sobre a falJencia da companhia de Alanga
raUba ~ o de 7 de Agosto de 1866 sobre a
lalIenclIl. da Companhia Intermediaria de

26

Navegação a Vapor: Rev. Jlt?·., de 18G6,
pago 332.

- Vide Not. 1327.
- a ilLustre conselheiro alegaria S11 Ln

to u esta doutrina magj tralUlente: Di?· ..
\'01. 18, pago 193.

- O Dr. José Joaquim Seahra escreveu
aprimoradamente uma the e sustentando ,I

mesma doutrina: Dir.,vol. 19, pago 589.
- Confira: sobre a celebre questão do

Banco Nacional.-Acc. da ReI. da COrt~ rlo
1 de Abril de 1879.-Di1'., \'01. 19, pago (,97.

- Vide o parecer da com missão dos Depu
tados de '19 de Maio de 1879 sustentcmdo a
meslJ)as idéas que eneruámos: Di?'., vaI. 20,
pa~. 33.

l'Oltil1l?' q1~estio:- As sociedades e com
panbias anonymas não são sujeitas á fal
lencia, salvo a re ponsabilidade criminal
de seus rl'presentantes e socio pelo.
crimes pessoalmente commetlidos contra a
sociedade e terceil'Os: Lei 11. 3150 de 188z,
art. 18; Decr. n. 8821 de 1882, art. 96

Ql.lcstão.- Concedida a moral,ol'ia.
não é licilo q1talifica?' a (altencia de cl~l
posa ou rm1~d1~lenla? Debateu-se muito
esta questflo e o illustrado juiz da 2' vara
commercial, então o conselheiro Olegario.
decidia, em lO de Fevereiro de 1870, que
estava prejulgada a boa fé, ou casualidadl'
da fallencia, embora dos autos e prova s'
fraude em actos anteriores á conce são da
mOl'atoria; e esta decisão foi confirmada
pelo Acc. da ReI. da Côrte de S!Õ de F~ve

reiro do mesmo anno, valando vencido um
dos membros des e tribunal, por entendeI'
que o juizo criminal nada tem com os actos
praticados administrativamente pelo Tri
bunaL do Coromercio.

-AquelIe juiz, posLeriormente, em 4 de
Ago to de 1872, e em um artigo puhlicadCl.
no Di?'., vol.1, pag. 8, não se mostra con
formado com semelhante principio- Vidl~

Rev. l'ur. de 1873, pago 312.
- ODI'. Silva Costa, em um artigo na

mesma Rev. pago 5, combate aquellas deci
sões que não devem, egundo pensamo',
firmar a jurisprudencia a respeito.

Nota i235
Art. 819
Concordancia.-Cods. Comms. arLs.

ParI. 1146; He p. 1002 n. 2; Rus. 1381 e
1382; Alg. 1514; 01'. 1526; Cbil. 1337.

Nota.- [o recabe sob a alçada crimi
nal.

conroo commr.CIAL
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Art. SOO. A quebra será qualificada com culpa, quantlo a insolo
vencia póde attribuir-se a algum dos casos seguintes: .. 236

I. Excesso de despezas no tratamento pessoal do fallido, em
relação ao seu cabedal e numero de pessoas de sua familia ; .. 23"1

II. Perdas avultadas a jogos, ou especulação de aposta on agio·
tagem; .,.38

III. Venda por menos do preço corrente de effeitos, que o-falo
lido comprára nos seis mezes anteriores á quebra, e se acha ainda
devendo; 1230

IV. Acontecendo que o fallido, entre a data de seu ultimo ba·
lanço (art. 10 n.4) e a fallencia (art. S06),seachassedevendo
por obrigações directas o dobro de seu cabedal apurado nesse ba·
lanço "'40

n. 3; Hesp. 1005 n. 4; Arg. 1515 n. 3;
01'. 1527 n. 3; Cbi!. 133:1 n. 3 e 1333 n. 6.

Nota 1.236
Art. 819.
Concordancia.-r.ods. Comms. arts.:

Port. 11<17 pr.; FI'. 586 pr. ; Lei FI'. 585
pr.; Resp. 1005 pr.; Rus. '1383; Al'g. lbl5;
Dr. 1527; Cbi!. 1332.

Nota, - A expressão será, é imperativa.

Nota 1.23'1
Art. 819.
Concordancia.-Cod .Comms.arts.:

Porto 11.1.7 n. 1; FI'. 586 n. 1; Lei Fr. 58:'l
n. 1;}le p. 1005 n. 1; Arg. 1515 n. 1;
01'.1521 n. 1; Chi). 1332 n. 1.

Nota 1.238
Art. 819.
Concordancia.-Cods.Comms.arts.:

Porto 1147 11 . 2 e 3; FI'. 586 n. 2; Lei
FI'. 585 n. 2; Hesp. 1005 ns. 2 e 3 ; Ârg.
1515 n.2; 01'. 1527n.2;CllH. 1332n. 2.

Nota.-Os fali idos por causa de perdas
avultadas em jogos, ou especulação de
aposta ou agiotagem não podem, ainda
que 1'ehabilitados, ser corretores-art. 36
n. 4: nem agel1tes de leilOes: Decr. n. 858
de 1851, art. 2 n. 4.

Nota 1.239
Art. 819.
Concordallcia.-Oods. Comms. arts.:

Porto 11<17 n. 4; FI'. 5 611. 3; Lei FI'. 585

Nota 1.240
Art. 819. .
COllcordancia.-Cods. Lomms.arts.:

Porto 1147 n. 5; FI'. 586 n. 4; He p. 1055
n. 5; Arg.1515 n. 6; 01'.1527 n. 6.

Nota.- Conviria eliminar o 6 do arl.
8<12 do Cod. e addicional-o ao art. 800. R'
dura, e muitas veze iníqua, a di po ição
do codigo que considera fraudulenta a f~1
lencia, s6mente porque não ba ou não sao
encon trados os livros. E' preciso altender
a razão dessa fal ta; se a natureza e força
do l1egocio os eXigiam; se bouve intenção
e dolo na occultação da escripturação j se
foi ella fei ta com clareza e verdade no
borradores encontrados, etc. E te rigor da
Lei tem dado motivo a qualificações de
fraude em fallencías de negociantes de
manifesta boa fé, e que s6 negociavam em
ramo de commercio que dispensava de todo
o copiador.'

Accresce que ba nma notavel incerte7.,
na jUl'i prudencia da Relação da CO.rte
quando trata de te a sumpto: Conselheiro
Olegario, Di1'., vol. 1, pag, 7. 'd

Questão.- Ás fictnças serão consl.e
?'adas obrigações dÜ·ecla.s para se classlp
ca1' de culposa a (allencia no caso do arl.
800 n. 4, 01~ conlrm'ias paranão C071~porern
111m deliclo? Os presidentes dos Tnbs. do
Comm. da Babia e COrte opinam que, par·
tindo a definição de obrigações c!lrccla,
que resultam logo do primitivo contracto,
que as fianças convenClOnaes em dilIerentes
circumslancias podem influir sobr~ ~quadll'
fica<;ão da quegra.- Rei. do ilfl1nst. a
hLst. de 186i.
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Art. 801. A quebra po<1erá ser qualificaua com culpa: uu

I. Quando o faUido não tiver a sua escripturação e corres
pondellcüi. mercantil nos termos re~t1lados por este Codigo (arts. 13
e 14); ~2<l"

Nota 1241.
ArL 819,
Concordancia .-Cods. Comms .arls.:

PorL1l48 pr.; Fr. 587 pr.; Lei FI'. 586 pr.;
Resp, 1006 pr.; RuS. 1383; Arg. 1516;
01', 1528; Clll!. 1333. .

Nota.- Â expressão poderá é faculla
tiva.

- A escripturação embora defeituosa e
singular, não póde por si só motivar a con
dernnação do commerciante contTa o qual
não e prova culpa ou má fé: Acc. da HeI.
da CÕI'le de 25 de Fevereiro de 1876.-Dil'.,
rol. 10, pago 64.

Nota 1.242
Art. 819,
Concordancia.-Cods. Comms.art .:

POl'L114 n. 1; FI', 537n. 3; Lei FI'. 58G
n. 6; Resp. 1006 n. 3; Hung. ao n. 8, e
131 n. 1; Arg. l1il5 n. 7; 01'. 1527 n. 7;
Cbil. 1333 ns. 1, 2 e 3.
-: A l~islaçã.o ingleza não contém dis

pOS1Ç~O lmpel'aliva alguma para o com
mel'C1an le a7'1'1I!n1a1' seus livros ou fazer a
e cripluraçã.o, como en Ire nós; não ba lei
na Inglaterra, mas o espirito publico, em
lermo severos, e a lealdade do commercio
mglez fa7.~U? recahir uma pe ada e rigoro a
re ponsabllldade e um descredito funesto
obre to~o o commerciante que não tiver

sua escl'lpturação regular e sem Vicios.
N~ta.-Os fallidos, paI' faltas em suas

e crJpturações ecorrespondencia mercantil
n.o termos regulados pelo' arts. 13 e 14,
ainda que rellabililados, não podem er
corretore , nem agentes de leilOes.-Vide
Nota. 1238. .
.- Aescripturação dos livros dos nego

Ciantes, quando irregular, não é por i Ó
~JI,'ln~e para qualificar-se de culposa a
a en~la: constitue por si só um [acto
mateflal, e dependente das circumslancias
de fraude ou dólo do fallido o que se con
forma com.o preceito do art .'801, que deixa
algulT! arbltrlO na apreciação dos factos
menCIOnados no § 1°: Rev. de 9 de Outubro
de 1861 e Acc. reviso?' da ReI. da Babia de
~t .~ei' Fe\'ereiro de l862-Mafra, Jur. dos
ri 8., voI. 1, pago 105. ;. .

- o pre idente do Trib. do Comm. da
Côrte, ReI. de 1861, opina que se 'deve di .
pensar as exigencias do cap. 20 do Cod.
ás pessoas que exercem em pequena escala
actos de commercio, para no caso de fal
lenc.ia appLicar-se o di.sposto nest~ art. 801
n. 1, e sego n. 6.-VJde Nota. 3:>.

-A Í1Teg1blaridade da escripturação mel'·
cantil tem tirlo interpretações tão diversas
que não será sem interesse a transcripção
da seguinte decisão:

- N. 1872.- Trib. da ReI. do Rio de
Janeiro. Vistos, expostos e relatado este
au tos de vista crime en tre parles, recor
rente Eduardo EUlJenio Gonçalve Moreira
e recorrida a Justiça: concedem a revi ta
T!edida por injustiça notoria do Âccórdão
de fi. 103; pelo qual foi conOrmada a en
tent;a appellada de 11. 100, condemnanrlo o
recorrente na pena de um anno de prisão,
como incur o no grão minimo do art. 821
do Cod. do Comm., por ser culposa a sua
fallencia, como consideraram: porquanto
demonstTada, como se achados aulo ,a boa
fécomque o recorrente sebouve sem
pre· em todos os actos de sua vida com
mercial, á vista do que depõem todas a'
te lemunhas do processo, até me mo da
testemunhas da accusação e dos proprio
credores, não deviam as pequenas irregu
laridades encontradas no exame á n. 49
v., e notadas pelo Promotor Publico, ser
vir de base para emelhanle clas iflcação,
porque não se verificam os casos de que
trata o art. 800, nem os do art. 801, vi to
que a irregularIdade de escriptuJ'ação de
Ji"vros, guP foi o principal fundamento para
a clas ificação da fallencia e condemna
ção do recorrente, não é tal que dabi llle
pos a re ullar comminação uma ,'ez que
não se pro,'a que de sua parte bouve e
dólo; porquanto, e em lo logar, se eH'
continuou a fazer a escripturação no
mesmos livros da sociedade já ex.lincta,
podia tê-lo feito em boa fé e sem malicia
alguma, e de mais não ba Lei que impo
nba penas neste ca o; em 2° logar, o
lançamentos íntercalados, as raspaduras e
numeração errada de letra do livro diario
bem se podem attribuir á imperícia do
guarda-hvros, nã.o constando aliás que
dahi lhe re ultas e algum proveito, ou da
mno aos credores; em 3' logar, quanto a
não estar o balanço em harmonia com a
escripturação, notando apenas na conta
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II. Não se apresentando no tempo e na fórma devida (art.
805); U411

III. Ausentando-se ou occultando-se. U<II4

Art. 802. E' fraudulenta a quebra nos casos em que concorre
alguma das circumstancias seguintes : ~S'<IIG

I. Despezas ou perdas ficticias, ou falta de justificação do
emprego .de todas as receitas do fallido; ~S'4IO

de um dos devedores do recorrente a dilre·
rença da insignificante quantia de 4$,
porém em lavor do mesmo recorrente, por
cuja irregularidade lambem não se pOde
considerar qne houvessp, de sua parte- in
tençãp criminosa, quando pelo contrario,
como fica acima dilo, e é patente dos au
tos, sempre procedeu o recorrente de boa
fé. Portanto, e o mais dos autos, conce
dendo a revista, designam a Relação da
Bahia para revisão e novo julgamento.
Rio de Jan,eiro, 11l de Abril de 1866. 
B?'ito, pres.-Almeida.-Veiga. -l'?·ança.
-Mm'ianni.-Simões da Silva, vencido.
-Leão.- Cerq1~eim, vencido. - Sílva.-
Bmga, vencido,-~lafra., J11·1'. dos T-ribs.,
vol. 3, pago 327, Not. 1251.

- Aqualificação da quebra no art. 801
do Cad. Comm. depende de prova de culpa.

Oestar o copiador em branco não é prova
de culpa: Acc. da Rei. do Rio de Janeiro
de 2 de ~larço de 1888.- Di?'., 1'01. 46,
pag.415.

-Os unicos factos de não comparecer o
rallido para requerer a fallencia e de não
ter a escripta nos termos dos arts. 13 e 14
do Cod. Comm. não autorisam a qualifi·
cação da quebra elh cul posa; Acr.. da ReI.
do Rio de 15 de Novembro de 1887 .-Di?'.,
1'01.46, pago 417.

-E' fraudulenta a faIJencia do commer
ciante que não tem o copiador de cartas:
Acc. da ReI. do lHo de 7 de Fevereiro de
l888.-Di?·., 1'01. 46, pago 4.12.

- Commerciante que, debaixo de uma
SI) firma, tem mais de um ramo de nego
cio, deve escri pturar nos Sf\US livros as
lransacções de todos os negocias, e levar
ao balanço o resultado de todas as opera
ções da sua vida commercial: Acc. da
ReI. do Rio de 27 de Abrll de 188il.-Di'l'.,
1'01. 47, pago 271.

Nota i243
Art. 283.
t.:oncol·dancia.-Cods. Comms. arls.:

Porto lH8 n. 2; FI'. 587 n. 1; L. FI'. 586
n. 5; F,Iesp. 1(106 n. 1; Argl 1516 n. 3 i
01'. 1528 n. 3i Chi!. 1333 n. 7.

Nota.-O facto do fallido que requer de·
claração da abertura de sua fallencia reI ra
petição por onze dias sem levai-a a cm'
torio não basta (lJ para autorisar a qualifi
cação de sua que )ra, corno culposa, e in
curso nas penas. do art. 801 do Cor!.
Comm., não se provando má fé, ou d610,
accrescendo que a dispo ição do art. 801 do
mesmo codigo, tratando ou não da repre·
sentação d9 fallido, em tempo e f6rl11a de·
vida, é facultativa ao juiz: Acc. da ReI. da
Côl'te de 8 de Abril de 1879. -Di?'.,
vol. 20, pag. 562.

Nota 1.244
Art. 824.
COllcordancia.-Cods. Comms. al·ls.:

l'ort. 1148 n. 3; FI'. 587 n. 2 e 594 n. 2;
Hesp. 1.006 n. 2; L. FI'. 586 n. 5.; Hung.
130 n. 1; Rus. 1392 ns. il e 4, dt{f.; Arg.
1516 n. 4; 01'. 1528 n. 4; Cbil la33 n. 8:

-O God. Rung. reputa (1'U1Idll.lenta.

Nota 1.245
Concordancia.-Cods. r:omms. arls.:

Porto 1149 pr.; FI'. 593 pr. ; L. FI'. 591;
Hesp. 1007 pr.; Hung. 130; Rns 183·1;
Arg. 151. j Or. J529; Chi L. 133J. .

Nota.-Os tallidos, cUJa fallenela rtlr
qualificada de lraudulenta, não serão ad
mittidos a agenciar nerroeios na alfandega
ou mesas de rendas; sob qualcrner pretexlo
ainda a titulo de caixeiro de casa com
mercial : Decr. n. 2047 de 1800, art. 650.

Nota 1.246
Concordancia.-Cods. Comms.al'l~.:

Porto 1149 n. 1; FI'. 593 n. 1; L. Fr.BO!;
Resp 1007 ns. 1 e 4; Hung. 131 n. 3 j Arg.
1517 n. l' 01'. 1529 n. 1 ;Chil. 1334 n. ~.

-O Cad. Hung. reputa simples negll·
gencia punivel. .

-Nota.-O conselheiro Olegario, DI!.,
vaI. I, pago 8, pensa que o nosso artigO lIao
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II. Oecultação no balanço de qualquer somma de dinheiro ou
de quaesquer bens ou titulos (art. S05); U4!)'

III. Desvio ou applícação de fundos ou valores de que o fallido
tivesse sido depositario ou mandatario; U418 .

.IV. Vendas, negociações ou doações feitas, ou dividas contl'ahidas
com simulação ou fingimento; U41D

V. Compra de bens em nome de terceira pessoa; UGe

VI. Não tendo o fallido os livros que deve ter (art. 11). ou se
os apresentar truncados ou falsificados. UGt

comprehende despezas para fins repro
"adas, como orgias, 1:Jancjuel.es, passeios,
e que cumpre pl'eencher tal lacuna.

- E' fraudulenta a quebra em que se
demonstra falta de j1~sti/icação das recei
las e. desvio de dinheiros deposiLados:
ainda que da escripturação conste a exis
lencia de alguns ocios, estes não devem
er pronunciados, constando ter ido dis

solvida a sociedade, pois sua obrigação
quanto ã dividas é civil e não criminal,
nada se verificando dos livros em relação
á despezas particulares que tenham feito
ou retiradas de dinheiro, ainda quando a
dissolução social não se tivesse operado
com as formalidades legaes: Ace. da ReI.
da Côrte de 14 de Novembro de 1876-Es
poze!, Rev. de Novembro de 1876, pago 50.

Nota 1247
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porl. 1149 n. 2; 111'.593 n. 2; L. FI'. 591;
Ilesp. 1007 n. 5; Hung. 130 n. 5; Arg.
lá17 n.2 j 01'.1529 n. 2; Clli!. 133! ns. 1 e 4.

rota 1248
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 1149 n. 5; Fr. 598 n. õ; L. FI'. 591 ;
lIesp. 1007 n. 6; Hung. 130 D. 8; Arg.
Já17 n. 5; 01'. 1529 n. 5 ; Chi!. 133! n. 9.

Nol<f,.-O conselheiro.ü1egario, Dü·., voLI,
pago 8, pensa que no rigor de direito o
leslamentei1'o não é depositario nem man
qalario, arts. 14 e 162, e que, entretanto,
e ~alpavel inclml-o na disposição deste
arUgO-Not. 1246.

Nota 1249
Concordancla.-Cods. Comms. arls.:

l!orl 11-19 ns. 3 e 4; FI'. 593 ns. 3 e 4;

L. FI'. 591 ; Hesp. 1007n8. 8, 9 e 13; Hung.
140 n. 5

b
' .Arg. 1517 ns. 3 e 4; 01'. 1529 ns.

3 e 4 ; C II. 132,1 ns. 3 e 7.

Nota 1250
Concordancia.-Cods. Comms. al'ls.:

Porto 1149 n. 6; FI'. 593 n. 6; L. FI'. 591;
Hesp.l007 n. 11; Arg. 1517 n. 6; Or.1520
n. 6; Cl1il. 1334 n. 2.

Nota 1251
COJll.cordancia.-Cods. Comms. arts.;

Porto 1149 n. 7; FI'. 593 n. 7 e 954 j L.
FI'. 591; Hesp. 1007 ns. 2 e 3; Hung. 130
ns. 1 e 2; Al'g. 1517 n. 8; 01'. 1529 n. 8;
Chi!. 1333"D. 1.

Nota.-Vide Nots. 1240 e 1242 e Dir.,
vol. 51, pago 333.

-Como tambem a falta dos livros· re
commendados neste n. 6 tenha dado logar,
a intelligencias diversas, nos parece dignu
de iDteresse transcrever os Accórdàos se
guinte ;

!'to 1895.-Tl'ibunaI da Relação do Rio
de Janeiro. - Vistos, expostos e relata
dos estes aulos de revbta cI'ime, enhe
partes, recorrentes Manuel José de Souza,
recol'1'ido o juizo: mostra- e ter a seno
teDça á 11. 265 julgado fraudulenta a falo
lencia do recorrente, por não ter os livro
que devia ter á face do que determina o
al't. 11 do Cod. Comm., faltando-lhe o li
vro Diario, indispeDsavel para o conbeci
mento das transacçõe quotidianas, etc.,
e por isso foi o mesmo recorrente pro
nunciado como incurso nas penas do art.
821 do Cod. Comm .. combmado com o
art. 263 do Cod. Crim. e por fim foi o mesmo
recorrente condemnado a 4. annos de pri
são com traba1bo, grão médio do art. 263
do Cod. Crim .,pela sentença. á !l. 322, sus
tentada pelo acc6rdão !l. 29E., de que se
recorre. Os autos, porém, mostram que a
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FALLENCIA nE JOSÉ PEREIRA ORAi

Do exame dos livros consta que oro·
piado?' e tá em branco; o Diario e tá sei·
lado com revalidação e escripturado deVI
damente.

Foi a quebra qualificada casu,al ~e!o juiz
do commercio por não baver IndlclOs de
culpa ou fraude, e não ser aguella falta
por si s6 bastante para a qualllicação cri·
minosa da fallencia.

Reformou-se a sentença pelo seguinte.
- Acc6rdão em Relação, etc,- Que feilo

o sorteio e relatorio do estylo. dão provi
mento ao recurso ex-oflieio interposto da
sentença de tI.. 60 v., que julgou casual a
fallenc.a aberta ao recorrido José Pereira
Braz, pelo despacho de fi, 16; porquanto,
determinando o al't. 802 § 6' do' Co~.
Comm. que é .fraudulenta a quebra, nao
tendo o fallido oa livros que de e ler pelo
art. 11 do mesmo codigo; constando do
termo de tI.. 17 que o livro Copiad.or arre
cadado estava em branco, e do exame de
fi. 34 que elle não estava numerado, sel
lado e rubricado competentemente e com
os devidos termos de abertUl'a e encel:ra
mento, conforme delermina o art. 13, VIS~O
que os peritos omitliram toda a declaraçao
a semelhante respeito, fazendo aliás sollre
o Dia7'io, e resultando desse fact~ que o
tal livro não era realmente possUldo pelo
recorrido para as operações do seu com·
mereio, pois tauto importa compraI-o na
occasião de sua fallencia e ap:esental·o a
juizo sem nenhum dos requi It~ que l~e
dão o cal'acter de livro commcrclal, e sao
a prova de que elie era possuido .pelo re
corrido para lançamento ou relpstro do
suas carias missivas,embora elIecl1vamenle
não fos e empregado por ~rencia de cor:
respondencia, o que devena ser PTovado,
e"ue-se logicamente que não podia a pre

sulnpção de direito, firmadaexpressamenle
por aquelie citado artigo, ser desprezada
em que o réo recorrido tive e apresen·

tado em sua defeza prova que destruisse o

faUencia do recorrenle não devia ser jul· médio como fez a sentença, Portanto, COD
gada fraudulenta, pelo unic~ fundaJ:!1en.to cedem a Revista pelas razões que ficam
de não ler o livro denomlDado Dtano, expostas, e mandam que os autos sejam
que os arts. 11 e 802 ~ 6 do Cod. Comm. remeltidos á Helação da Bahia, que desi
julgam indispensavef, pois vê-se do gnam para a revisão e novo julgamento.
exame á n, 14 v. que, se o recorrente Rio de Janeiro, 3 de Outubro de 1866.
não tinha o livro chamado Dim'io, tinha B1'ilo, Presidenle. - Veiga. - Ba1'ão de
um oulro a que dava o nome de Bo1'- J1fontse7'rate, - França, - J1Jm'immi. 
mdor, em que escrevi~ a historia de Simões da Silva, - Pinto Chichorro.
suas operações commerClaes, e que os Leão. - Cerquei1'a, - Silva. - Barbosa
peritos, que assisliram ao exame dos llvros - Villa1'es. - Masclwenhas,
do recorrente, declaram que servia de Sustentou a mesma ~outrina o Acc: "e
Diario equeem seu enten.der podia servir, visor dl!- Rel. da BabIa de 4, de Abnl do
como se pratica em quasl todas as casas 1867-D11',. voI. 3, pag, 122.
de negocio f6ra da capit<'l.l; e por isso é'
manifesto que o recol'1'enle .não occu}.lava
o estado de sua casa, pOIS, escrevIa no
B01"l'ador a historia fiel de suas transac
ções, e assim devia o mesmo Borrado?'
ser equiparado ao Dim'io, que é.o livro
escriplurado por ordem cbronologlca, sem
inversão de datas, em que são lançadas
lodas as operações da casa commercial;
e achando-se o Borrado?' de que se servio
o recorrenle, como dizem os J;leritos á II,
14 v. ne sas condições, deVIa ser consI
derado Dia1'in, vi to conter o essencial do
Diario, import<''lndo pouco o titulo de B01'
1'adO?', pois com eIle assim escripturado
se obtinha o fim que tiveram em vista as
dispo ições dos arts. 11 e 802 § 6° do Cod.
Comm" que era evitar que se pratiquem
fraudes, occultando-se as operações com
merciaes em prejuizo dos credores. Não e
achando, portanto, a fallencia do recor·
rente nas circUl11stancias mencionadas nos
diversos paragl'aphos do art. 802 do Cod.
Comm., e sendo imp~'Dcedente a do § 6°,
que o juiz applicou na sentença á fi. 322,
não podia tal fallencia ser qualificada de
ú-aud ulen ta, não se mostrando má fé da
parte do recorrente, visto patentear o es
lado de ua casa escripturando no B01'l'a
dO?' a bi toria de suas transacções; e é ex
presso em direilo, Cod. Cl'im, art. 3°, que
não ba criminoso sem má fé. Accresce ao
referido que, entendenào-se, posto que com
rigor, "gue o Bor1'Udo?', neste caso, não
equivalia ao Dia7'io. que o art. 11 do Cod.
Comm. julga indi pensavel ao negociante,
ainda a illl a pena impo ta ao recorrente
pela sentença de n. 322 v. é excessiva e
Illagal, poi mo trando os autos que não
exi le cir um tancia aggravante e exis
tindo a favor do recorrente a aÚenuante
do § l' do art. 18 do Cod. Crim., ~al a
de não ter intenção directa de praticar o
mal, visto escrever no Borrador a historia
de sua ca a commercial, no que ,mostrava
intenção de. não encobrir a sens credores
o estado dd sua ca a, devia, por isso, a
pena ser imposta no grão minimo, não no
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rlólo e fraude, que neIle se estabelece pelo
faclo de não ter o faUido um dos dous li
nos, que todo o commerciante deve indis
pcnsayclmente t~r nas operaçõ~s de seu
negoCio, e que sao a prova recIproca um
110 outro, eaos actos que neHes se escreve
ram, elc.

Portanto, dando provimento ao recurso
interposto pelos fundamentos expostos, e
;i vi la das disposiÇÕes de direito com que
se conformam, declaTam fraudulen ta a que
lira do réo recorrido, julgando, como Jul
gam, D mesmo réo incurso no art. 263 do
Cad. Crim.,o sujeitam á prisão e liVramento,
pagas as cuslas pela massa fatlida. Rio, 14
de Maio de1868. - Vetldetw,.o, presidente.
- Figlteim de Melto. - Lisboa, - Dr. Si
queira.

I' Conclusão. - A falta de CopiadO?' só
por si, ou o defeito de que elte se resente,
porc3tar sem se\lo ou em ,branco, embora
haja Diw,.io escriplurado, importa a quali
ficação da. quebra como fraudulenta, .

F.\LLENCIA DE ANTONIO JosÉ DA COSTA

Do exame de livros resulta que 0- Copia
rior e o lJim'io não eslão seltados e rubri
C<ldos ; o Diafio eslá esc,ripturado e o Co
piado,. em branco. Segue-se a sentença do
JUiz: - Vislos estes autos na parle con
cernente á instrucção para qualificação
da Quebra, inquiricã:o e testemunbas, elc.
E porl[ue nào re uILe prova nem indicios
vellolflcntes de frande, imprudencia ou
neatigencia pun ivel, pois que a falta de
'~l1o em sens livros, comquanlo reprehen
slvel e podendo constituir quebra com
culpa, todavia por si só e independente de
outras circumslancias não constitue neces
sariamente a quebra culposa, como se vê
dE al;l. 801 do. Cad. do Comm., cuja dlsposi
1;:\0 e facu \la.tI va, e trJ.Uto mais quando o
depOlmenlo das teslemunhas não preju
dica, e a.nles é favol'avel ao fallido; por
tanlo, e visto o cilado art. 801 e art. 799 do
e?digo, qualifico casual a quebra do nego
elanto Anlonio José da Costa, e não o pro
"llnclO, pagas as custa.s pela massa. Oescri
ya? f;L~a prompla remes a dos aulos ao
Trlblmal da nelação, para o qual recorro
de te meu despacho denão pronuncia, Rio,
10 de Ar;osto de 1858. - Ftt7·tado.

.Accórdão em Relação, elc. Feito o SOI'
[CIO .e o relalorio na f6rma da lei negam
P!'(lVImen to ao recurso interposto ex-ofti
CLO da sentença. de fi., attendendo as pro
vas dos aulas e disposi((ões de direito, e
pagu

f
e amassá fallida as cuslas. Rio, 21 de

Agos o de 1868.-Costa Pinto, llresidente.
- ~zevedo. - Pereira Monteu'o. - Pe
re1m lo"gt.

2" Conclus.ão, - A falta de Copiado'/' só
por si, ou. defeito de que se resente, por
esLar sem sello ou em branco, não obsla
que seja a fatlencia qualificada casual.

FALJ.ENClA DE JOS~ ALVES CARNEIRO
BEZERRA SOBUINHO

Do exame de lIvros consta que o Copia
do,' se acha em branco e sem sello; o
DiU7'io, sellado com revalidação, será devi
damente escripturado.

Sentença do jui:! .-Vistos esles autos,
etc. : Julgo casual a fallencia do nego
ciante não malriculado José Alves Car
neiro Bezerra Sobrinho; porquanto do
depoimento das teslemunbas á II. 38, in
terrogatorio á II. 40 v" exame de livros
á fi. 7, relatorio da curadoria nsca1á II.. 42 e
promoção á promotoria publica á fi. 43 v,
nada resulla que demonslre culpaou fraude
da parte do faUido na regencia deseus ne
gocios, Cons'La á fi. 7 v., (lue o D'iafio fôra
sellado com revalidação, e que o Copiado7'
se acha em branco esem selJo,nãopodendo.
porém, e a falta por si só, comquanlo
reprehen ivel. autorisar a qualificação da
quebra como culposa ou fraudulenta,
segu11do, a inleJtigen!!ia dada á Lei pelos
trihunaes uperiores e ainda por ultimo na
fallencia de Antonio Joséda Costa (1' vara),
julgada casual, por acc6rdão da Relação
da Côrte de 21 de Agosto proximo passado,
sendo abonada a conducta do fallido pelas
le lemunhas que o conhecem, tendo sido
reconhecida a regularidade da êscripluração
dos livros examinados, e corrtOseJa facul
tativa a diSposição do art. 801 do Cad. do
Comm. declaro a insolvencia do '!'eferido
negociante, compl'ehendida na disposição
do art. 799 do cilado codigo. Recorro ex
otficio para a Relação do districto, para
onde serão os auto remeltidos com brevi
dade, pagas as cu tas pela massa fallida.
Rio, 6 de Setembro de 1868.- Olegaria
He/'cltlano de Aquino e CasllJ'o.

AcCórdão em relação, etc. Feito o sol'·
teia e o relalorio na fórma da Lei, dão pro
vimento ao recurso interposto á II. 44 para
considerar a fatlencia culposa do recor
rido José Alves Carneiro Bezel'1'a Sobri
]lbo, por não ter o Copiado/' competente
ml'nte seltado e escrij>tnrado, e ómente
em branco l contra o disposto nos arts, 1,
12 e 13 ao Cad. Comm., achando-se
por isso compl'ebendido na hypotbese do
art. 802 § 1° do mesmo Cad., e assim
incw'so no art, 821, em que o pronunciam
e o sujeitam á prisão e livramento, con
demnam a massa fallida nas custas, Rio,
29 de Setembro de 1868,' ~ Costa Pinto,
presidente. - Azevedo. - Figuei,'a de
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Art. S03. São cumplicesde quebra fraudulenta: A2Glt

I. Os que por qualquer modo se mancommunarem com o falUdl)
para fraudar os credores, e os que o auxiliarem para occultar ou des·
viar bens, seja qual fôr a sua especie, quer antes, quer depois tia
fallencia' ."'G3, ..

II. 0.3 que occl1ltarem ou recusarem aos admullstradores a.
entrega dos bens, creditos ou titulos que tenham do fallido; l"IU

III. Os que depois de publicada a declaração do fallimento
admittirem cessão ou endossos do fallido, ou com elle celebrarem algum
contracto ou transacção j .,.GG

IV. Os credores legitimos que fizerem concertos com o fallido em
prejuízo da ma~ a j f.l>GO

Mello.- Pereim Montei?'o (vencido porque
neguei provimento.)

3' ConGl1tsão.- A falta de Copiado?' só
por si, ou o defeito de que elle se re ente
por estar sem sello ou em branco, em
bora baja Diario escripturado, importa a
qualificação da Cjuebra como culposa.

- A falta do Copiado?' de cOI/·tas e do ba·
lanço annual na escripturação do Diu;rio
que não está sellado, numerado e rubri
cado. pertencente a negociante que ausen·
tau ·se {1wtiv(J;11I ente abandonando seu es
tabelecimento constitue fmuá1tlenta a
fallenciaaberta.-Está sujeit(laoselIeito do
despacbo de pronuncia o membro da fil'lIla
commercial, que nem recorreu do de pacho
que declarou a fatlencia desta, Dam provou
o dislracto social e sua irrespoD ahilidade
para com os credores pejo as cnlimento
xpl'esso ou tacito destes na re alva que

atlega ter obtido de outro sacio contra toda
a responsabilidade futma: Acc. da ReI. de
Belém de 3 de Outubro de 188il.-Di1·.,
vaI. 33, pag. 238.

- E' fraudulenta a quebra em que o fal
lido não exhibe os livros que o art. 11 do
Cad. Comm. considera com01l1dispensaveis:
Ace. da ReI. de Ouro-Preto de 11 de Março
de 188<1.-Dir., vaI. 3!,pag. 522.

qucstão.-A di~osição deste § 6° 1'e
fere-se sem e:ccepçao a todos o nego
ciantel', quer mat1'iclllados, q'lIer nuo?
Pela. aJlirmativa, não obstante o art. 15,
ult. parI. do Reg. n. 738 de 1850 decidia
o ln til. dos Ad\'s. da Côrte em Con(. de
22 de Agosto de 1858.

questão.-A falsidade nos lim'os do
com me?'ciante póde da1' logM' e?/t algums
ca os cL samcção penal do m·t. 167 do Cod.
C1·illt. ?-Pela. affirmativa decidia o mesmo
ln tit. em Conf. de 3 ,de Abril de 1862.
- Rev. do lost. dos Advs. de 1870,
pago 140.

Nota 1252
~rts. 819 e 820.
Concordancia. -Cods. Comms.arls.:

Port. 1150 pr.; FI'. 597; Lei FI'. 593 pr.;
Hesp. 1010 pr.; Arg. 1518 j 01'. 1531; Chi!.
1337.

Nota 1253
Arls. 819 e 820.
Concordancia.-Cods.Comm~ arl .:

Porto 1150 n. 1; FI'. 59; L. FI'. 593 n.l;
Hesp. 1010 ns. 1 a 4; Rus. 23; Arg. 1518
ns. 1 e 2; Dr. 1531 ns. 1 e 2; CbiJ. 1338
n. 1,

Nota 1254
Arts. 819 e 820.
Concordancia.-Cods. Comms.alls.:

ParI. 1150 n. 3; FI'. 597; L. 1'1'. :>13 11.
19; Resp. 1010 n. 6; Arg.1518n, 3; 01'.
1531 n. 3; Cbil. 1337 n. 3.

Nota 1255
Ál'ts. 819 e 820.
Concordancia. -Cods. Comms.arls.:

Port.1l50 n. 4; FI'. 597; Lei FI'. 5930.3;
Resp. 10:0 D. 6; Arg.1518n. 3; 01'.1531
n. 3; Cbil. 1337 n. 4.

Nota 1256
Arts. 819 e 820.
Coucordancia.-Cods.Comllls. nr1s .:

Porto 1150 n. 5; L. FI'. 585 n. 4; 1IBS{l.
1010 n. 7; Arg.1518n. 5;01'.1531 n.5;
Cbi!. 1337 n. 5.
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V. Os corretores que intervierem em qualquer operação mel'·
cantil do fallido, depois de declarada a quebra; .26.,.

Art. 80!. As quebras dos conetores e dos agentes de casa de
leilão sempre se presumem fraudulentas .•2G8

Art. S05. Todo o commerciante que tiver cessado os seus paga·
mentos é obdgano, no preciso termo de tres dias, apresentar na secre
taria do Tribunal do Commercio do seu domicilio uma declaração
rlatada e assignada por elie ou seu procurador, em que exponha as
causas do seu fallimento e o estado da sua casa; ajuntando o balanço
exacto dI) seu activo e passivo (art. 10, n. 4), com os documentos pro
batorios ou instructivos que achar a bem. UG9 Esta declaração, de

Nota 1.257
Arls, 819 e 820.
Concordancia. -Cods. Comms.arls.:

Porto 1150 n. 6; Hesp. lOtO n. 8; Arg.
1518n. 6; 01',1531 n. 6

.- O Cod. PorL accrescenta-os q1be de
qllall]uermodo derem auxilio Olb conselho
ao quebrado para {mudm' os (}redOl'es.

Nota 1.258
AI'ls, 68 e 819.
Concol'dancia. -Cod .Com ms. arts.:

PorL 115.1; FI'. 89 ; Hesp. 1009; Arg. 1520 ;
01', 1533; Cbil. 1335.

- OCod. Porto (91) presume culposa
a fallencia do banclueiro; (I Hung. (130
n, 8 in fine.) diz « se se trata de commer
cianle ou de fabricante, será ainda repu
lada f;'audulenta a quebra n.

Nota 1.259
Arts. 797, 801 n. 2, 817 e 826; Reg. n.

738, arls. 108,110 e 118, Decr. n. 1597 de
1855, art. 19.

Concordancia.-Cods. Com ms. arts.:
Port. 1124, I' p. e 11'25; FI'. 440; L. FI'.
438 e 439; Besp, 1U7, 1118. 1120 e 1121;
Hall. 765; WUl't. 1007; Arg. 1522; 01'.
1535; Chil. 1345 e 1317.

- Na Inglaterra, o commerciante que
pretende er declarado fallido deve dirigir
á Côr\e.das falleocia sua petição a iguada
e re~l~lda na fôrma legal. Expõe que é
dOllllclltado no districto da jurisdicção da
Côrte de de seis mezes ao menos flue in
capaz.de satisfazer seus compromis os
mercant!s para com sens credores, faz ua
declaraçao de llls01vabilidade-declamtion

o[insolvency-na fôrma pl'escripta pelalei,
e que justificará a contento do mesmo
TI'ibunal que pMe pagar a cada um dos
eus credores um dividendo ao menos de

5 shillings (6 franc. 25) por ;l; steft. (25
franc,), e que por consequencia, segundo
a prova dos factos allegados, a côrte lhe
declara a faliencia

Um acto do parlamento de 1 de Setembro
de 1851 modificou esta disposição, substi
tuindo a obrigação do faUido ollel'ecer e8te
dividendo pela de provar, ante do julga·
mento declaratorio. que ua propriedade
póde realizai' a somma ao meno de 150 .E.
sterl. (3,750 franc.).

Nota.-A declaração é dirigida aos juizes
especiaes, onde os lla: aos juizes de la vam,
na sédes das Relações, aos juizes de
direito, nas comarcas especiaes; aos juize
municipae , nas comarcas gerae .

- A fallencia ó pMe er aberta no fôro
do domicilio do fallido. O domicilio legal
é o logar onde e acha o principal estabele·
cimenLO do fallido, embora este o tenba
abandonado. O art. 5'2 do Re~. n. 737 não
se refere ao ca o e pecial da lallencia (art,
805 do Cod. Comm.): De.cis de Aggr. do
Preso do Trib. do Comm. da COrte de 2 de
Outubro de 1 59.-Rev. lIbT., de 1869,
pago 402-Vide Not. l43l

- Comlletencia para faIlencia têm as
autoridades do Imperio par;}. declaral'eol
faltida casas estabelecidas no districto 'de
sua jlll'isdicçào, embora flliae de ou tras
com sédes em paiz estrangeiro, onde ua
ce sação de pagamento converteu-se em
liquidação por homologação judiciaria.

Não ob tante a declaraç,'io da faUencia
quaesquer attentados de credores elll con
trario, uma vez provada a cessação de parra·
mento : Acc. da ReI. da Côrte de 28 de
Novembro de 1873.-G,ltb7"., vol. ~ pago 13~.

- COOlpetencia tem as alltoridades brazi
leiras para declararem fali idos ca a oe la
belecidos no Imperio, embora' liliaes de
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cuja apresentação o secretario do Tribunal deverá certificar o dia e a
hora, e da qual se dará contra-fé ao apresentante, fará menção nomi·
nativa de todos os socios solidarios, com designação do domicilio
de cada um quando a quebra disser respeito á sociedade collectiva
(arts. 311, 316 e 811). ue;.

Art. 806. Apresentada a declaração da quebra, o Tribunal do
Commercio declarará sem demora a abertura da fallencia, isto é, fixará
o termo legal da sua existencia, a contar da data-da declaração do
fallido-, ou da sua ausencia-, ou desde que se fecharam os seus
armazens, lojas ou escriptorios-, ou finalmente de outra época ante·
rior em que tenha havido effectiva cessação de pagamentos: ficando,
porém, entendido que a sentença que fixar a abertura da quebra não
poderá retrotrahil-a á época que exceda além de quarenta dias dasl1a
data actual UGS

outras com séde em paiz estrangeiro, e
a eleição do domicilio feita pelos socios.
Não obsta a abertura de [allencia quaesquer
accordos feitos com credores, uma vez pro
vada. a cessação de pagamentos: Decis. de
Agg. da Re!. de São Paulo de 24 de Abril
de 1885.-Di7·., voI. 37, pago 95.

Nota 1260
Arts. 797, 801 n. 2, 817 e 823; Reg. n.

738, arts. 108, 110 e 118; Decr. n. 2691 de
1860, art. 6.-Nots. 1233 e 1263.

Concordancia. -Cods. Com ms. arts.:
Porto 1124., 3' p., J.l25, 2- p'; L. FI'. 4.38,
~. p.; He p. 1022 e 1023 ; Holl. 765; Wurt.
1007; Delg. L. 3, T. 1°-3; Arg. 1522 e
1525; Oro 1535 e 1538; Chi!. 1345 e 134.8.

- Na InglateJTa o commerciante (allido
não tem o!Jl'igação de declarar·se tal ante
a côrte das falIencias; póde entretanto
fazel·o expontaneamente.

Nota 1261
Arts. 18f1, 817 § 2 e 876 § 3; T. uno 10 j

Reg. n. '138, a1'ls. 4.1 2, 109 e 111.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 1129, l' p., U30 e U31 j FI'. 441; L.
Fr. 4.4.0 j Besp. 10~4; \Vurt. 1009 e 1013 ;
Holl. 769; Prus. 22 a 26; Rus. 1394 j
Hung. 6; Arg. 1532; Dr. 154.5 j Chi!. 134.!l
e 13õ9.

- Na Inglaterra, todo o commerciante
que deposita no e criptorio da secretaria
das fallencias a declaração de sua fallencia
é declarado fallido, a partir do mesmo dia,
uma vez que' dentro de dous mezes, a

conlar da mesma data, apre enta uma pe·
tição nesse sentido.

Se pMe contestar todos os aclos one
rosos do fallido posteriores ao-act 01 bullo
k1'uptcy-, que serve de base á dtlclaração.
Todavia a época fixada para que o [alUdo
não possa praticar operação alguma valida
é do dia em que a petição de declaraç.'io ~
feita e aprtlsentada á cÔrte.

Nota. - O Tribunal do Commercio não:
Vide Not. 1259.

- O processo das quebras não será mais
dividido em duas partes, porém seguido
conforme a ordem chronolo!\'ica dos actos,
e successão delIes estabelecLda pelo Cod.
Comm., salvo se esses actos puderem ser
simultaneos edeverem correrem separado:
Decr. n. 1597 cit., arl. 62.

- Podem ser sirnultaJieos com oulros
actos, começando toda via nos lermos le
gaes.

§ 1.0 O balanço (art. 817 do Cod.) eave·
riguações das causas dafallencia (art. 81~),
sendo, porém, essenciaes um e outro. para
a qlH\hiícação da quebra, e pronunCia do
fallido.

Si 2.° A avaliação e venda dos b~uS logo
depois do inventario e sem prelu1zo ou
interrupção dos actos de que frata o § I'.

§ 3.° Os embargos do fallido. .
§ 4..° Os actos de arrecadação e adrnl

ni tração.
§ 5.° 0.5 incidentes ou emergell:tes dos

quaes não dependam os actos segumtes ou
defini tivos.

Concluidos estes actos, o Juiz mandará
reunir ao processo por sua ordem os que
(oreUJ essenciaes, ficando os outros appen·
sos: Decr. cito n. 1597, art. 63. t'

- Se o commerciante não fôr ma n·
culado, e constar em juizo por notoriedade,

J
/
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ou inquirição que o fundo mercantil com
que a ca a fali ida comlI1erciava não ex
Cedia de 10:000 , o juiz commercial, pro
cedendo de plano verbal e summariamente
ordenará logo, sem dependencia da appo
sição de sellos, o inventario, avaliação,
venda e deposi to do bens ou de seu lJreço;
outro sim successiva ou simultaneamente,
se fór }!O sivel, fará as inquirições, intel'
rogatono, exames e averiguações neca a
rias, qualificando afinal a quebra e pro
nunciando o réo ou abs'olvendo-o.

Pronunciando o réo, seguir-se·ba o con
cnrso das preferencias, com cuja decisão,
salvo os recurso legaes, se terminará a
causa: Decr. n. 1597 cit., art. 9d.

- A venda dos bens, ou o concurso de
preferencia podem ser sobrestados ou sus
pensos, se os credores concedendo concor·
data ao devedor, requererem ao juiz que
os ben ejam entregues ao mesmo devedor
ou a algum administrador que elles no
mearem: Decr. cito n _ 1597, art. 94..

- A' vista do requerimento dos credores,
ojuiz procedendo ao exame, inquirições,
iuterrogatorios e averiguações uecessarias
para a instrucção do processo, qualificação
da quebra e pronuncia do devedor, satis
fará ao requerimento dos credores, se não
bouver duvida sobre sua qualidade.
~ en~rega do~ bens se n~o fará sem que

eJam lfivental'Jados e avalIados: Decr. cito
n. 1597, art. 95.

-Os facto occorridos anteriormente aos
40 dias estão 16ra da letra do art. 806 do
Cod. Comm. que só admitte a retroactivi
dade dentro delles. O facto da apresen taçâo
de um individuo como devedor de uma
fallencia abona sua boa fé para nella não
er considerado complice: Acc. da ReI. da

Rahia de ill de ~Iaio de 1859.
- Não p6de a fallencia retrotrahir-se

além dos 40 dias, salvo o caso de ter falIe
cidoo fali ido, ou de ter deixado o negocio.
-A hypotheca é indivisivel, grava o im

movel ou immoveis respectivo integral
mente e em cada uma de suas parte,
qualquer que seja a pessoa em cujo poder
se acharem: Lei n. 1237 de 1864, art. 10 ;
Reg. n. 345.3 de 1865, art. 239.

:-Outroslm, e salvo os casos de falIencia
e msolvabilidade do devedor (art. 806 do
C~, do C!lmm. e 609 do Reg. n. 737 de
1850), _os Immoveis hypothecados nunca
poder~o ser. executados por outro credor
~Iudednao .seja hypothecario, pena de nul
1 a e: Clt. Reg. ::1453, art. 240 5.
-~' commercial a divida que uma com

panhia contrahe para com uma província
pelo facto de pagar esta ulDa letra que
sacar~ para facilitar e garantir um em·
pre limo. Tal divida é titulo babil para a

provinCla requerer a abertura de fallencia
da companhia: Acc. da Rel. da Côrle de
pago 18 de Fevereiro de 1875.-Di1'., voI., 6,
pago 59-!-Not, 1233.

- A extradicção, sendo concedida pelo
crime de estellionato, não impede a justi
fic.1.ção para abertura da faJlellcia: Acc. da
Rel. da Côrte de 4 de Abril de 1876.-Di1·.,
voI. 10, pago 230.

- Embora a materia da excepção de in
compelencia possa ser uma razão para que
o juIZ em lempo opportuno não decrete a
fallencia, nem por i so tem a força neces-
aria para arredar o mesmo juiz do conlle

cimenlo da ju tificaçãu e para inhibi-Io de
abrir a falIellcia, conforme direito, porque
6 aos juizes do commercio compele lal

attri buição: Acc. da Rel. da Côrte de 29 de
Selembro de 1876 - Espozel, Re'v. de Se
tembro de 1876, pago 206.

- Decr, n. 698\! de 1878, arts. 14 e 19.
- Adivida bypotbecaria se reputa veu-

cida e verificada a hypothese prevista ao
art. 24 § 6 n. 2 ao Reg. hypothecario,
quando a fallencia ou insolvabiliJade fôr
decretada judicialmente no juizo commer
cial, segundo os a,·ts. 806, do Cod. (:QmIJl.
e 609 do Reg. n. 737 de 1850: Acc. da ReI.
do Ouro Preto n. 1329 de 6 de Agosto de
1889-Di1·., vol. 50, pago 579.

- Vid. Di?'., vol. 51, pago 328.
- A sentença que declara aberta a fal-

lencia não póde retrotrahil-a á época ex
cedente a 40 dias da sua data: Deci . de
Agg. da ReI. de Porto Alegre de 14 de No
vembro de lB90-Di1'., voI. 61, pago 567.

Questão.-Os socios commanditarios
podem 1'equere1' a abe1'twra O1b decl,OIração
(la (allencia ?-Pal'ece que sim: a jW'is
prudencia franceza segue o contrario. porém
sob fundamento de que um socio comman
ditario não é credor da sociedade, e que
sua commandita está expo ta aos riscos da
gestão dos associados em nome collectivo,
sendo que e a sociedade está insolvavel,
e ta commandita perlence aos credores da
sociedade e de de então não tem o com
manditario nem interesse nem qualidade
para promover a declaração da fallencia da.
sociedade de que é membro, e ne tas con
dições coLloca-se o accionista de uma ano
nyma sociedade.

Suppomos improcedentes taes razões :
o interes e do commandilario ubsi te e
muitas vezes re uUa de sua fallencia, pela
concordata; que a ma a falllda fica em
melhor sitllaçao, podendo satisfazer depois
seus compromissos e empenhos, e aurerir
lucro ; mesmo, além dis o, se o accio
ui ta por nosso direito (Decr. n. 2691 cito
ar1. 6) é competente para requerer a de
claração da quebra, é con equente que o
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Art. 807. A quebra pôde tambem ser declarada a requerimento
de algnm 011 alguns credores legitimos do fallido, depois da cessa
ção dos pagamentos deste; U62 e tambem a pôde declarar o Tribunal

commanditario tambem o possa fazer, ou
eja socio ou credor, o commanditario póde

requerer a declaracão da fallencia, segundo
pensamos.

Questão. - Nas coma7'cas gemes a
quem compete declwr(JJ/' a abertum da
{allencia ? Pensamos que aos Juizes de Di
reito: nesta conformidade: Acc. da ReI. de
Porto· Alegre de 25 de Jn.nho de 1874; Acc.
da ReI. da COrte de 24 de Julho de 1877
Vir .. vol. 14, pago 148; Acc. da ReI. da COrte
de 8 de Fevereiro de 1881- Di7·., vol. 25,
pag. 303; Acc. da ReI. do Recife de 4 de
Setembro de 1883-Di1·., vol. 32, pago 195.

- Em, conlirario: Acc. da ReI. da For
taleza de 9 de· Março de 1875-Di7·., vol. 10,
pago 247; Acc. da ReI. da CÔrte de 23 de
'ovembl'o de 1883-Di7·., vol. 33, pago 455.
-DilJerenles lbeses se têm e criplo sobre

a questão: de accordo com a nos a opinião
- G. 1U?·.~ voI. .4, pago 358; vol. 5: pags; 3,
49, 81 e 241-Dtr.,voI. 6, pago 184, voI. ~3,

pago 11.
-Em contrario.-Di1'., vo1. 4, pag.699.
- O il1ustre conselbeiro PauJa Pessoa

diz: (l De mais conforme os principios de
direito mercanLU, a fallencia judicialmente
declarada opéra completa alteração no es·
tado de direito e nas relações jW'idicas do
fallido.

« Incapacidade de contractal', incapaci
dade de estar em juizo, taes são os elJeitos
directos da sentença de abertura da 1'al
lencia -l\Iassé, Di7·. COIl1lln., n.226.

« E succede que sendo o estado de direito
~ue resul ta de tai sen tença de valor ines
tlInavel, é elIa superior á alçada romo sao
todos os que respeilam á capacidade ciVil
de direito e de facto: Alv. de 16 de Ja
neiro de 1751-pel0 que ainda compete ao
juiz de direito proferi-h•. )) - Re{. l1td.,
noto 461.

Questão. - Nas comarcas e peciaes
poderão os ltti:es substit1tlOS l-Pela ne
gati va: Av. de 14 de ovembro de 1873,
no Append.; não vem na coUecção das Leis..

Nota 1262
Arts. 797 e 806; Reg. n. 738, arts. 3 n. 2.

41 n. 2 e 118: Decr. n. 2691 de 1860, art. 6.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 1126; FI'. 4.l9 ; L. FI'. 440 ; Hesp. 1016;
Holl. 764 ; Hus. 1389 j Prus. 4; Hung. 5
n. 2; Wurt. 1008; Arg. 1521 j 01'. 1531;
Cbil. 1314.

- Na Inglaterra, o credor que requer
contra o seu devedor a declaração da lal
lencia é obrigado a dirigir-se á côrte' das
fallencias por uma petição-petition-em
que declara-que seu devedor é commer
ciante, residente no disu'icto da côrle ha
mais de seis mezes; que lhe é devedor de
uma somma de mais de li, 50 sterl. (1. 2~O
francos), e que está informado e julga que
o mesmo seu devedor tem commetlido um
dos acts bankntptcy-previ tos e q1lalifl
cados por lei' e que por conseguinte re
quer, depois de provado o allegado, a de·
claração da fallencia. Toda a petição para
declaração de fallencia deve ser feita no
escriptorio (otfice) do registrador ou escri
vão que a faz immediatamente transcrever
em um registro para isso destinado, que
se chama-docket book. -Os registradores
ou escrivães da CÔrtll de Condados enviam
ao eSCrivão ou registrador chefe da Côrte
das fallencias de Londres, pelo correio,
diariamente as cópias das petições regi Ira·
das, assim como das declarações pronun
ciadas; e estas cópias s,'io immedialamente
transcriptas no-docket book-de Londres,
que por seu caracter de centraJisação toma o
nome de-General docket book.- Se pro
cede assim para com todas as deCisões
ulteriormente tomadas, relativamente às
moratorias, sentença ou annullação e imo
procedencia do pedido.

Noút.-Se a declaração da quebra lU.r
requerida por algum credor, será e te abri·
gado a juntar á petição o titulo de seu cre·
dito' e só a vista delle será admiUido a
justidcar perante o tribunal, com cilaç.~o
do devedor, que este se acha em estadode
fallencia.

A' vista da prova e sendo ella conclu
dente. o tribunal procederá nos termos dos
arts. 806e 809 do Cod. Comm.: Reg. n. 738,
art. 111.

- a. justificação intentada para p!ovar·
se o estado de in olvencia é admis lvel.a
defesa do jnstificado, apresentada pqr via
de excepção de incompetenCia, por nao ser
commerciante: Decis. de Agg. do Pre.. ddo
Trib. do Comm. da CÔrte de 8 de MaIO e
187'2.-Rev. 1U?·. de 1873, pag.360. .

- Não se decrela a abertura da fallencla
contra quem se não provar ser individual·
mente commercianle e só por fazer parte
de uma firma commercial: Aro. da ReI.
da Côrte de 5 de Maio de 1874.."Dir., vaI. 4
pago 800.



COD1GO COMMÉRC1AL 4,g

do Commercio ex-of/icio, quando lhe -conste por notoriedade publica
fundada em factos indicativos de um verd!3.deiro estado de iilsolvencia
(art, 806). UG3 Não é, porém, permittido ao filho a respeito do pai, ao

- Sómente juntando-se o titulo -credi
torio, e pôde ser admi.ttido a juslificar a
fallencia do devedor: Acc. da ReI. da
Corte de 7de 1\1al'ço de 1876.-Espozef, Rev.
de ~tarço de 1876, pago 4l.

- O credor que com outros convém em
Que o negociante entregue a uma commis
S30, dentre elles nomeada, todo o activo e
pas ivo de sua casa, afim de proceder á
liquidação, vendendo os generos,.recebenuu
dividas, pagando credores e praticando os
de mais actos de liquidação, não pMe re
Qnererfallencia contra esse negoeian te

l
por

dar-se novação na obrigação, e os ti ulos
de divida ficam prejudicado nos venci
mento por tal contracto: Acc. da ReI. da
Côrte de 10 de Março de 1876. -G. 11M'.,
vaI. II ,pago 341.

- A inferioridade do activo com relação
ao passivo não determina a real insolva
hilidade do commerciante: Acc. da ReI.
da Côrte de 22 de Agosto de 1876.-Di?'.,
1'01. 11, pa~. 803.

- !'ião e póde accumular a detenção
pessoal á abertura de fallencia: Ar.c. d<l.
!leI. de Porto Alegre, n. 316, de 1 de Abl'iI
de 1887. .

- Vid. Dú·., vaI. 44, pago 597 e \'01. 51,
pago 326.
Questão.-Tem o credO?' de dominio

acção de (al/enda ? Não tem, imples-·
mente ade reivindicação: COTlS •.J1L1'., vol.l,
pago 164.
.Questão.- O credO?' pigno1'atieio de

tl.tlt/OS de Credito pode-?'eq11C1'e?' a {al/en
cla do devedO?' ?
. <Áccórdào em Relação, sorleados os ado
Juntos, etc.

« Que não podia ser declarada, como foi,
a quebra do Aggravante a requerimento do
Aaaravado,credor pignoraliclo de tItulas de
crerlilo, porque:
.~ O contracto do penhor feilo, tl'ansfe

rlUdo a posse para o credor e constituindo
proe;l/!udol' in ?'em pl'op1'ia7lt, snbordina a
oluçao da divida quando vencida e não

paga pelo devedor, ao modo de pagamento
com o \'alor liquidavel dos titulos caucio-
d
uados, cuja cobrança aquelle compete, ex-'Vi
o art. ~7 do Codigo Commercial ;
II. ASSim supprida a respon abilidade da

dIVIda, nào pôde o credor fazeI-a pl'evale
cer para aexecução com outres ben , senão
quando n~o solvida com a excus ão do pe·
nohor, yeflficando·se a inefficacia ou insuf·

C1encla desle: e em tal caso pelo titulo

principal della, e não pelo accessorio dessa
garantia'

« A fatiencia importa em execução con
juncta dos credores sobre os bens do ful
lido;

«Não abrange a cousa empenhada, que
deixou de ser possuida pelu fallldQ com
alienaç-ão condicional e eventual da pro
priedade neHe mantida.

« E não imDfJde-a acção do penhor j
a O credor pignoraticio exerce o direito

separado e diversamente do dos out1:0S
cl'ed0res do fallido ;

« Conseguintemente, esse credor espe
cial eslá fóra da fallencia e do preceito do
art. 807 do cilada codigo, que deve ser en
tendido com referencia aos credores inte
ressados neIla para o seu pagamento,
quanto a concedida faculdade de reque
rerem-n'a.

« Aggravado foi, portanto, o Aggravante
com a sentença declaratoria de sua queJ~ra;
e provando o seu aggravo, mandam que
o Juiz a quo inutilise essa decisão como
revogada, afim de continuar eHe na admi
nistração e disposição de seus bens: pagas
pelo- Aggravado as cuslas. I)

Rio. 10 de ~J..arço de 1885. - Azevedo,
presidente interIllO.- Andmde Pinto, re
lator.-lI[wl'ianni.-Pa'Ív(~ Teixeim, -Di?'.,
vol. 38, pago 409,

Nota i~63

Arts. 797 e 806; Reg. n. 738, arls. 3. n.
2, til n. 2,112 e 185. - Vide Nols. U59 e
1261

Concol'dancía.-Cods. Comms. arls.:
Hesp. 1027 j Holl. 764; Rus. 1390; L. FI' .
440 j Prus. 9 elO, difT.; sal~'o em certos
casos (art. 4) j Wurt. 1008, dtfT. ; Hung. 5,
difT.; Port. llU e 1126, difT.; Arg. 15~1 .
01'. 1534 ; Ch iI. 1556 difT.

- Na Inglaterra, tambem a Côrte não
declara a fallencia ex-oflieio.

Nota,- A quebra dos bancos e compa
nhias anonymas podera lambem ser de
clarada ex-aflieio pela autoridade compe·
tente, nos ·termos do art. 807 do Cod.
Comm.: Decr·. n. 2691 de 1860, art. 7.
Vide Nols. U33.

- FaHencia não se abre ex-olficio sem
insolvabilidade publica e notaria:. Acc. da
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paI a respeito do filho, nem a mulher a respeito do marido, ou vice
versa, fazer-se declarar fallidos respectivamente. s ....,.

O facto superveniente. da morte do fallido, que em sua vida hou
ver cessado os seus pagamentos, não impede a de~laração da quebra,
nem o andamento das diligencias subsequentes e consequentes, achan
do-se esta anteriormente declarada. s ......

ReI. de Porto Alegre de 25 de Maio de 1875.
- Dü·., vol. 7, pago 5.J4 _

- Competente é o Juiz commercial para
abertura de fallencia de uma sociedade
anonyma.

- PMe dar logar á nullidade da decla
ração de abertura da fallencia a pretcrição
de inquel'ito testemunhal: Acc. da ReI. da
Côrte de 13 de Junho de 1876.-Dü·., vol. 1,
pago 624-Not. 128ô.

Quanto a di solução e a liquidação forçada
das companhias ou ociedade anonymas:
Lei n. 1350 de 1282, art. 19 e sego i Decr.
n. 8821 de 1882, art. 97 e sego

Fallencia requerida por pessoa illegitima
pMe serdecretada ex-oflicio: Decis. de Agg.
da ReI. do Rio de26 de Abril de 1887.-Di1·.,
vo1. 43,' pago 274.

- Depois de decorrido o prazo de um
anuo se póde requerer a fallencia de um
negocianfl~ morto, nem a insolvabilidade se
pôde confundir com a ees ação de paga
mcntos: Acc. n. 345 da ReI. de Porto Ale
gre de 9 de Dezembro de 18lP.

- Em quc termos pó~e ser aberta a f~l
lencia decommerctante]á falleCldo: DeCl .
de Ag". da HeI. de Porto Alegre de 14 de
'ovembro de l890.-Di1·.,vol. 5<10, pago 567.
Queslão.-póde ser ex-ol1kio decla

?'ada a fCttlencia de negociante não mctt1'i
Ctt/ado ?- A má redacção dos arts. 18! e
185 do Decl'. 11. 738 de 1850 au torisa esta
questão, que não póde deixar de ser resol
vida pela affirmatL a, quer e considere a
di posição generica do art. 797 do Cod. 
Quer a do art. 18 Tit. 1m, quer o facto de
se collocar o nel10ciante não matriculado
cm melhores condições do que aquelle que
o é-quer. finalmente, a pratica de julgar
que a tal respeito ainda não 'e preoGcupOU
de tal di lincção-quer a di posição do
arts. 24 e 93 do Decr. n. 1597 de 1855.

Nota 1.264
ConcoI'dancia.-Cods. Comms. arts.:

Port. 1127 i Holl. 805 ~ )lU. i \Vurt. 1057 ;
Al'g. 1526 . 01'. 1539; COLI. 1335.

Nola,.- 'ão se admittem denuncias de
pai contra filho, de marido contra a mu·
lher, ou vice·versa: Cod. ao Pl'oc. C1'im.j
art. 75.

Nota 1265
Arts. 797 e 806 ; Reg. n. 738, arts, 3n. 2,

41 n. 2, 1I8 e 119.
Concol'dancia.-Cods. Comma. arls.:

Port. 1126 i Lei FI'. !l37, 2" p. ; WUl't. 1611 j
Resp. 1001 i Holl. 767 i Rus. 1391 n. 3;
Arg. 1529 '; Dr. 1542; Chil. 1343 e UOL

- Na Inglaterra, ninguem póde ser de
clarado falbdo depois de ua morte, mas no
ca o de morte do fallido, depois do jnlga·
mento declaratorio da fallencia, o proces o
pMe todavia continuar.

Nota. - PMe ser aherta a fallcncia do
negociante falIecido, uma vez que a ces·
ação de pagamento tem logar antes de s~a

morte, Cod. Comm., art. 807. A condi
cionai da declaração anterior refere- e à
el1unda c não á primeira parte da dls

poo ição final deste artigo. I e te caso a
época da- quebra póde relrolra!lir-sc á época
anlerior á marcada no art. 806 do 1I1e IUO
Cod., que legisla para os casos em geral c
alvo esla cxcepção em que soa ob er
ancja servil daria logar a ab urdo:

Decis. de Ál1g. do Preso do Trill. do Comm.
da Corle.-Ch1'on. do Fâ1·o. n. 13 de 1859.

- PMe ser declarada a IallencÍil de
quem já não é comlOerciante, uma vez
que a cessação de pagamentos leve Jogar,
quando o era. Nem neste caso, nem no ria
declaração da quehra. do morto, a d~cla·
ração deye nece sal'iamente retrolrall1l'
ao 40 dias anlecedentes, nos te~mos ~o
art. 806, cuja observancia sen'1l dana
logar a absurdo: Uecis. idem.-Rev. Jur,
de 1869, pal1 . i28.

- Na faJiencia do morto não se póde
dispensar a qualiOc~ção da gl1e~l'a, o ~or·
tanto o proce so de lOstTucçao nuo é a te.
peito do mesmo morto, mas para \)rocool
mento contra cumplices, e o hOl1\e~. e
para os eJIeHo civis qu.e n.ascerem da
mesma qualificação: Decl. Idem.-Rev.
J1/1'. de 1869, pag. 228. fi _

-O facto de !laver-se deixado a pro IS nO
mercantil, não priva a de~laração da fal
lencia: Acc. da Rel. da Bahla cle 1 de Julho
de 1875.-Di1·., vol. 8, pago 30. .

_ Para a aIJertlU'a da fallencia é mi ler
que o facto da cessação de pagamentos se
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Art. 808. No caso' do artigo precedente, poderá o fallido em
bargar o despacho que declarar a quebra, provando não ter cessado os
seus pagamentos.•200 Os embargos não terão direito suspensivo; mas,

haja ellectuado durante a vida do Cal1ido:
ACC. da. ReI. da CÔrte de 5 de 1\1aio de 1874,
-Dir., 1'01. 4, pago 800.

- Poderá o conjulTe, curador ou qual·
quer representante do Callido ausente ou
lIIorto usar do recurso de aggravo ou de
embargo, quando o art. 800 s6 reserva esse
direito ao proprio Callido? Como negar ao
credor o direito de embargar o despacho
que declara aberta a Callencia, quando p6de
esse acto convir ao Callido e prejudicar ao
credor? Conselheiro Olegario: Diq'., voll,
pag.9.

-Não é ju ta a re tricção do art. 808 do
Codigo quànto á ces ação de pagamentos.
Tlldo que possa illidir o acto, a incompe
tencia do juizo, a incompelencia do credor,
oexce o da divida, a Calta de obrigação,a
IIl1llidade do excesso, e muitas outras cir
cllmstaocias podem favorecer ao devedor,
em tratar-se da cessação dos pagamentos.

De de que os embargos não têm effeito
u pen 11'0, dever· e hia ampliar a defesa

e não restl'ingil-a, sem fundamento ra·
zoavel que o autorise. Conselheiro Olegario.
-Dir., vol. 1, pago 9.

- Não cabe aggravo de sentença sobre
embargos á declaração da quebra, segundo
odeclarou o Trib. do Comm. na CoJlecção
de Decisões junta ao Relatorio da Justiça
de 1857, porque o art. 734 do Reg. 11, 737
probibe da me ma Decisão o u o de dous
recurso. Não nos parece procedente a
razão: no oaso ~e se figura não ba dous
recursos. O IallJdo não aggl'avou, embar
gou i e em bargo não é recUl'SO ; quem delie
conbeoe é o mesmo juiz que proferio a
selltença embar~ada; con eguintemente
des a deoi ão dever·se-hia dar o aggravo
ou alJpeUação pam a autoridade superior;
do contrario nullifica-se a providencia por
r~lla de revisão de julgamento. E nem w
ddlga que p6de o fallido aggravar em vez
e emb~rgar, porquan to 11a casos em que

r.~le meIO deve ser pl'eferido pela pos ibi
I ba.dde da producção da prova, que não é

Da I o ~o rapido processo de aggravo.
Con elhelro Olegario.-Dir., 1'01. I, pag.9.
.!larto um dos socios, quando já e anle-

normente havia expirado o prazo social,
enl~ando logo depois a sociedade em liqu i
daçao, sendo o socio sobreviven te o.liqui
~aUle, não tem logar a abertura tla Iallencia.

D.em ~l !allencia póde ser requerida pelo
SOC\O .lIqUldante destituido depois, nem por
qua quer credor. Adissolução da sociedade

commercial não imporl.a em fallencia; e
nem a cessação de pagamentos depois desse
acto, muito menos. E nem a prova poste
rior da in olvencia da sociedade ao tempo
da sua existenciap6de justi ficar a fallencia,
sempre que não se convença da cessacão
de paga;mentos; IJntão insolvabilidade e
cessação de pagamentos são condições di
versas da existencia commercial; a pri·
meira não bastai a segunda sim, e comtanto
'.[Ue preceda a iquidação. E se a cessação
de pagl1Jmentos, po terior á dissoluÇão,
procede de abu os do liquidante, é então o
caso do art. 347 do Cod. Comm.: Acc. da
ReI. da Côrte de 12 de Março de 1877.
G. Jur., voI. 15, pago 100.

-A fallencia do negociante fallecido não
p6de ser decretada sem ex.hibição dos ti
tulos exigiveis e nllo pagos ante do Ialle
cimento, e sem justiticação da in olvencia
ao tempo da morte, com citação da. viuva,
cabeça de casal: Acc. da Hel da Côrte de
12 de Dezembro de 1879.-Di1'., vol. 21,
pago 342.

- Por direito, o Iallido, embora morto,
deve ser como tal declarado para os eJIeitos
civis; e a abertura da fallencia, sua quali
ficação e mais termos ulteriores não podem
correr sem sciencia e conbecimento dos
legitimos representantes do mesmo fallido:
Acc. da ReI. da CÔrte de 12 de Março de
1880. -Diq'" voI. 22, pago 104.

Nota 1.266
Reg, n. 738, arts. 41 n. 2,112 a 116,

Vide Nots. 416 e 1280.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 1165,2- p.; Hesp. 1029 eseg.; FJ'.~57:

L. FI'. 580; Holl. 791; Wurt. 1016 i Hung.
6; Arg. 1;,51 ; 01'. 1564; Chil. 1379 e 1388,

- Na Inglaterra, o falLido tem de 7 a 14
dias para contestar a declaração da quebra.

Nota. - Nos embargos á declaração da
quebra nãeJ é allegavel outra materia que
não seja respeitante á cessação de paga·
mentos: Decis. de Agg. do Preso do Trlb .
do Comm. da CÔrte. - CMon. do Fô,'o de
1859 n. 15.

- Em vez de embargar pôde o rallido
aggravar, conforme o caso, de petição ou
instrumento: Decr. n. 1368 de 1854, art. 3;
Decr. n. 1597 cito art. 66.

- Do despacho sobre embargos á decisão
que declara aberta a fallencia) 5Ó se dá o
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se torem recebidos e julgados provados, o que terá lagar dentro de
vinte dias improrogaveis, contados do dia da sua apresentação e por
conseguinte fôr revogado o despacho da declaração da quebra, será
tudo posto no antigo estado; e o commerciante injuriado poderá
intentar a sua acção de perdas e damnos contra o autor da injuria,
mostrando que este se portára com dólo, falsidade ou injustiça
manifesta. uç", .

reculso de aggravo ou embargos, mas não
o de IIppel.lação: Decis. de Agg. do Preso
do Trlb. do Comm. da Córte de 3 de Março
de 1869.-G. J1l1·., vol. 1, pago 24.5.

- Tão é caso de acrgravo o indeferimenlo
de vista dos autos de abertura de fallencia
antes de proferida a sentença, para oppôr-se
ií excepção de incompetencia: Acc. da ReI.
de Ouro Preto ele 2fi de Agosto de 1874.
Di1"-, vol. 6,· pago 485.

- endo ex,oflicio a declaração da que
bra, os embargos que o CaUido oppuzer
del'em correr com o promotor publico que
aclualmente exerce as funeções que ao des·
embargador fiscal então compelia ante o
Trilmnal do Comm.: Reg. n. 7<18, art. 113 e
seg.; Deer .. n. 1597, art. 67.

-Podem er simultaneos com outro
actos, começando todavia nos termos legaes
-os embargos do fallido: Decr. n. 1597,
art. 63 § 3.-Nots. 1233 e 1263.

-Dá-se agcrl'avo da deci:1o proferida
obre embargo à abertura da rallencia,

quando interposto com fundamento d.e ín
cOl11pelencia do juiz, sendo a queslão sus-
itada pela prirueira vez nos embargo des

prezados pelo juiz a qllO: Acc. da ReI. da
Côrte de 24 de Julho de 1877 .-Di"·.• vol. 14,
pago 148.

-Aggra.vo e não appellação dá· e da
deei ão que julga improcedente a ju tino
caÇào para abertura da fallencia: Acc. da
ReI. da Côl'te de 28 de ovembro de 1882.
-Di?'., ·vol. 3D, pago 100.

-Não estlt nas previsões do art. B08 do
Cod. Comm. impedir ao que não é commer·
ciante o direito de por via de embargos
fazer valer eu direito, como não commer
ciante: Acc. n. 221 da. Bel. de Porto Alegre
de 9 de NOI'embro de 1883.

-Da sentença desprezando embargos ao
despacho declaratoflo da quebra não cabe
appellação, nem aggravo: Acc. da ReI. da.
Côrte de 14 de raio de 18BO.-Di1·., vo1. 37,
pago 114.

-Estão ujeitos á acção rescisoria ou de
nullidade as enteuça que declaram aberta
a (allencia. do commerciante, as im como
a entença que confirmam aquelLa , des
prezando os embargos: Rev. 11,,". de 1866,
pago .250.

-Da entença sobre embargo á decla·
ração da fallencia só cabe ~gravo e nào
appeJlação: Acc. dll Rel. do Rio de 15 de
Fevereiro de 1887.-G. J1b1'., vol. 37, pago 9·l,

-Não é caso de aggravo: Aac. n. 32.i
da HeI. de Porto Alegre de 10 de Junho de
1887.

-Curador fiscal é pessoa incompetente
para interpor aggravo do de pacho que I'e·
forma o da declaração da faIlencia: Acc.
n. 328 da ReI. de Porto Alegre de 21 de
Junho de 1887.

-Sómente o fallido pMe aggravar e nilo
tercfli1'0: Acc. n. 6347 da. ReI. do Rio de 2;
de Abril de 188B-Di1·., vol 46, pago 381.

-Não é admiltido o gestor do negocio
sem prévia caução de ?'ato-à impugnara
declaração de fallencia: Acc. da ReI. dt
Belém de <12 de Julho de 1890.-Di1'" 1'01. 63,
pag.211.-Nots 1462. 146!l..

Nota i267
Reg. n. 'i38, arts. 41 n. 2, 112 a 117.
COllcordaucia.-Cods. Comm . arls.:

Port. 1165,2' p. e 1166; Hesp. 103.1; Holl.
791; Wurt. 1016: Prus. 21; Arg. 1552 e
1554.; O,'. 1565 a 1567; Chil. 133B.

-Na Inglaterra, provada a coutes~ação
da declaração. a COrte declara a nulhdade
da me ma.

Nl)ta.-AccÓrdão em Tribunal, etc. Re
formam a sentença á 1l.146,.vistos os ~ul~ ,
Porquanto, pedindo o A. em sua acçao 10
demnização de prejuizos, perdas e damnos,
pro enientes da. detenção pes oa! quP.
sofIreu a requerimento do R. e deVida ao
dólo com que esle dera a prova na lIual se
fundftra a sentença do juiz commerclal para
decretar a detenção, é bem ~i \0 que.a
can a não se deriva de um direito, obr~
gação ou acto, que o Codigo .do CommerclO
ou seus Regulamentos con Iderem as en
cialmente comlllercial, de modo a ~er com
petente a jurisdicção commerClal para
conhecer e julgar um tal pedido. (C~~.
Comm. Til. un., arts. 18 e 19 e Reg. n. 731,
arts. lO, 11 e20). OR. requerendo e obte~do
detenção preventiva do A, sem dUVIda
alguma usou e gozou de um .direilo, que
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Art. 809. Na sentença da abertura da quebra, o Tribunal do
Commercio ordenará que se ponham sellos em todos os bens, livros e
papeis do fallido; designará um de seu membros, dentre os de
putados commerciantes, para servir de juiz commissario ou de in
strucção do processo da quebra, e um dos officiaes da sua secre
taria para servir de escrivão no mesmo processo; e nomeará dentre
os credores um ou mais que sirvam de curadores fiscaes provisorios,
ou, não os havend0 taes que possam convenientemente desempenhar
e te encargo, á outra pessoa ou pessoas que tenham a capacidade

IlIe dava a lei cOffimercial em face da cer
leza da divida commorcial o da justificação
de não ter o A. domicilio certo, e intentar
ausenlar- e furti amente (Rog. cito art .
313 e 3-IJ); mas a imprudencia culpa.
11610 ou mil. fé com que o R. reql1ereu e fez
<l ua prova para oDter a detenção do A.
lIada tem de cúmmercial, e com offeito não
se trata de determinar o alcance ou con e
quencia de uma e. peculação, de uma mer
cancia, ou de um acto de commercio, e sim
de um delicto e nesse caso é expresso o
al't. 68 da Lei de 3 de Dezembro i:le 1tl41,
alva aexcepção do art. 116 do Reg. n. 7:38

de 25 de Novembro de 1850, em cujo ca o
lião e acha comprelJelldida que tão do
<lutos; ou de um qua i-deli to. e elllilo tendo
<l circum laneia con tituliva de te nece 
ariamente o caracterdo um facto anorlllat

do exercicio reglllar ela proas ão de com·
merciante, que só póde ser apreciado e·
~undo o principio de direito commum, e
r~ulando a compete:neia do Juizo commer·
cral, principalmente pela natureza do acto,
do qual resi.Llta a questão, deve- o ter como
regra erem dacompetencia dos Tribunae
CII"IS a obrigações que de um quasl-delicto
nascem entre commerciantes. Por estes
rundamentos e pelo mais do autos, refol'
m:un a sentença appellada de ll. 146 an
III1Ham o proce so e entença pela imcoln
pctenCla do juizo commel'cial, e condem
nam o appelIado na cu ta . Rio de Janeiro.
17 de Outubro de 1 67.-Rodrigltes Silm
presidente interino -Jlene::es, relator. ~f Lisboa.- OCH es. -Lea l.- Rev. J1l1'. de

, pago 132.
- A indemnização dos prejuizo , perdas

e dlmno pruvenientes da deteoçilo pe oal
rec~llel'Jtla n0.iuizo e pecial do commercio,
dele er pedIda no juizo commum : Deci .
de Agg, do Preso do Trib. do Comm. da
r.órtéde 21 de Novembro de 1867. - Re'l).
JII1;: de 1868, pag. 133.

\ Id. Nuts. 1462; Beg. n. 737, Noto 225.
-:- Os credores podem aagravar, como o

latbdol dú despaclioque julga improcedente
a declaração de fallencia: Acc. da Rei. da

27

Côrte de 26 de Maio de 1 76.-Espozel, ReI).
de Maio de 1876, paa. 16~. '

- A acção de perdas e damno 1'13 ultan
te do abalo feito ao credito do negociante
dando- e fal amentepor faUido, é por mei(1
de acção de indemnização, ma tal acção
não é no juizo commercial e im no com·
muro, na fórma do art. fi da lei n. 261 de
1811 : Rov. n. 8898 de 8 de Julho de 1876.
-Dir., v01. 10, pag.714; Get;;. JIII1'., vo1.12,
pago 696.

- Esta doutrina é in ustentav I, em
face do dispo to no art. U6 de Reg. 738 de
1850; obrelevando notar, que o di posto
no art. 6R da Lei n. 261 é referente á in
demnização de perda e damno por exe
'uçâo, e em con equenciade acçóe crimi
naes.

- óm nte o rallido, e não terceiro (cre·
dor) tem direito de embargar, ou aagravar
do de pacho, que declara aberta a fallencia
em vi ta do art. 808 do Cad. e 66 do Re".
n. 1597 de 1855, se bem que qualquer credor
po a requerer, ou promover, o que fóI' a
bem da ma a fallicfa. Cumprindo notar
que o 3 do art. 669 .do Regu!. T\. 737
deve ser empl'e entendido pelo que res
peita á opposição, de conrormidaoe com
a Ord. L. 3' Tit. 20 31 e Tit. 86 17: e
em vi ta do qne abl e di põe, t rna- e
clara a il1lprocedencia da razão aUeaada
pelo credor como fundamento de eu aa
gravo: Acc. da ReI. da Côrte de::lO de No
vembro de 1876.-1'3 JazeI, Rev. de 0
vemlua de 1876, pago lU.

- Comp tento é o juizo commercial para
conhecer de que tõe sobre indemnização
de prejllizo agitados enlTe dou. e tabele
cimento bancarios. Acc. da ReI. da Côrte
de 13 de Dezembro de 1881.-Di1'., vaI. 2 ,
pag.3J.

- Acção de perda e damnos propo ta
pelo commerciante injuriado por Ibe ter
sido aberta a faUencia inde idamente, dele
er fundada. em prov:t de dolo,fal idade e in

justiça manHe ta com que procedeu aquelIe
CJ ue ã requereu: Rev. n. 37 de 21 de No
,embro de 1891.-Di7·., vaI. 57, pago 82.

CODIGO COMMERCIAL
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necessaria. UG8 OS curadores nomeados prestarão juramento nas mão
do presidente; a quem incumbe expedir logo ao juiz de paz respectivo
cópia authentica da sentença da abertura da fallencia, com a par·
ticipação dos curadores fiscaes nomeados, para proceder a apposição
dos senos. •2G9

Nota f268
!lego n. 738, art . 35 n. 3, 109 a 111, 1.J.2

e 187.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 1155,1158, I" p., e 1160; Fr. 441,449,
4-5 j. e 4ó6 ; L. Fr. 440,451, 455 e 4-62: Hesp.
10·14 ns. 1, 3 e 4 : HoU. 787: J:Iung. 11;
Wurt. 1042, e seg.; Bus. 1043 e sego ;
Pru . 20; Arg. 1549 ; 01'. 1562; Cbi!. 1<3:10
11. 1 e 1936.

- Ia Inglaterra, declarada a fallencia
adjuges the debto?' bank1"lI.pt - a Côrte de
. ignal' nomeia o sync1ico omcial - otlicial
ltssignee, que é um agente ou omcial da
Côrte, e uma das trinla pc soa que o Lord

banceHer tem o direito de e colher entre
o commerciante, conetore ou re;pon
saveis, ou pes oa que têm commereiado no
Reino-Unid21 para obrar em qualidade de
syndicos omclae em toda as fallencias
intentadas ou proce ada no Reino. O pro
cc o para a appo ição do selJo não é do
lireito inglez, entretanto o - otlicial assi
gnee- que toma conta elos bens da ma a
rallida, arrecada os bens onde e tiverem e
provê em sua conservação.

NoLa.-Já fizemo ver, -ot. 1259, que o
Trib . de Comm. não proce sam mai a
fallencia , e portanto e a diligeHcia do
nosso 'artigo são ordenadas pelos ju izes
commerciaes j o juize de direito espemaes
e o demais juize ele commeJ'cio exerce
rào onjunctamente as funcçõe de juize
commissarios que foram supprimiào :
Decr. cito n. 1597, art. 64..,

- E tes juize servem com SP.US re pe·
ctivo escrivãe.- Vide Not. 50 do Deer.
cito n. 1597.

- A nomeação do clll'ador fi cal não im
pede a qualquer credor de requerer ou pro
Illover o que [Ó1' a bem da massa [aIHda.
E' licito lambem ao promotor publico in
tervir, requerer e promover perante o juizo
commercial todos o actos dos 'proces os
depois da abertura até a qualilicação da
quebra e pronuncia do fa.llido, quando o
mesmo proce o [ór abandonado pelos cre
dores por transacÇào ou pobreza da ma sa
fallida; não querendo o credor nomeado
acceitar a nomeação de curador fi cal, o
iui~ poderá nomear para sub lituil-oalguem

que não eja credor, e assim procederá
quando entre os credore não bouver pes
soa idonea para ervir: Decr. cito n. 159í,
arts. 68 e 70.

- E nesta bypoUlese podem er 1I0mea·
dos os promotores publico cUTadorcs fi 
cae da ma sas fallida por não ser in
compativel es a accumulação de f1ll1cçõe,
\'Isto no proces o de quebra tambem com·
metter a Lei o encarno do e clarecer e
auxiliar o juizo na fJURlifi ca Cão da [allcncia
ao referidos curadores li caes, constituin·
do- e, portanto, verdadeiros promolore
publico. ne e ummano mlxto, CrIminal
ecommercial,ao me 1110 t~mpoque tern~ina

pela prouuncia on de pron UIICIU do [allido:
Av . n. :.110 de 1860 ; eu. 278 de 1865.

Contra a nomeação dos curadore para
a admilli tração da mas a faUida muito
se tem dito; na B.claica. na França, n~ ln·
glaterra, 1130 Ru ~Ia eXl .tem YUdlCO Jura·
Inentado ; o pro.lecto-l'iabuco-para regll~

lar u proce so das fallencias, apresenlado
no parlamenlo em JUll!lO de 1866, consagr,\
es a medida tiloencarecidapor -'r.:\oUg1!i~l'.
Trib. do Comlll. 01. 1, pag.219. A Lell·r.
de 28 de Maio de 1838 alteroLL o Cod. re.'
pectivo, e no sa legislaçITo, 1ão posterior,
nãel e compenetrou dessa neces Idade:
actualmente, elll Pariz, ha uo Trib. do
Comm. uma organi ação central para con·
tabilidade das fallencia , a que e del'e a
M. Devinck, s u ex..-preSlflente; [01 um
bello serviço que economi a tempo e des
peza , além de oulTa muita .vallt~en .

Nos arbitramentos para a lIberdade,. na
ma sa fali idas, o curador fi cal e depOl os
admini tI'adore repre enlarão o senhor: 
Decr. n. 5135 de 1872. art. 3 .

- A arrecadação de ben só pMe. ar
ordenada por oeca iãl? da abertma.da la!
len 'ia e contra o falhdo e eus SOClO 01I
darios: Ac . da R 1. da CÓrte de 12 de-Março
de 1880.-Di?·. ,vo1. \!2, pago 104. .

- O promotor pulJIICO pMe accunlular
as fLficções de curador de lima ma sa [ai·
lida mas não a de advogado. ainda que
por 'parte do credor: AV. n. 128 de 1881.

Nota 1269
Reg. 11. 738, arts. 142 e 187.-Decr. n.I~9;

de 1855, al't. 66. - Vide Nots. 1259 e ]2/i
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'endo passiveI inventariar-se todos os bens do fa11ido em um dia,
proceder-se·ha immediatamente a esta diligencia, dispen ando- e a
apposição dos se11os.• ~':'o

Art. S10. Oonstando que algum devedor commerciante, que
tiver cessado os seus pagamentos, intenta ausentar-se ou trata de
desviar todo ou parte do seu activo, poderá o presidente do Tribunal
do Commercio, á requisição do Fiscal ou de qualquer credor, ordenar
a apposição provisoria dos se11os, como medida conservatoria do
direito dos credores convocando immediatamente o Tribunal para
deliberar sobre a declaração da quebra (ar!.. S07). H'>''''

Art. SII.Recebida pelo juiz de paz a sentença declaratoria
da quebra, passará immediatamente a fazer .pôr os sellos em todos
o. bens, livros e documentos do fallido que fôrem susceptiveis de os
receber, quer os bens pertençam ao estabelecimento e casa social, quer
a cada um dos socios solidarias da firma fallida .•~ ...~ .

Concordancia.-Cods. Comm.. arLs,:
1'01'1. 1156; [rI', 449, 451 e 4tH: L. ler. 440,
455, 151 e 458; Holl. 792: He p. ]071;
Hus.1401: árg, ]571; 01'. ]5 6: Cbil. 1396.

.vala. -Pre Lam jtll'amenln ante o juiz
cOlTImcrcial :-Vid Kols. 12::>9 e 12il.

- :Ião obsLan Le a nOtneação do curador
tem o credor s o direiLo de requerer o que
lól' a hem da mas a falUda: A(;(;, da Hei.
de Porto Alegre ele 15 de OuLubro de 1816.
-Dir., \ol. la, pa"'. 2'15.

Questão. - Os p1'omoto1'es publicas,
qualldo nomeados cw'ado1'es fiscae.~ das
massa {a/lidas, p1'estam j111'amento ? A
deci Oes do GOl'emo Jmperial, em a n La
i1nleccd nLe, [ cJaram o pJ'omoLore jJUbli,
roo cUI'adore fi cae da massas fal idas,
Iwlfllde'iro. p7'O'IJwto7'es p!~blicos nesse
,ummario mixLo criminal e commer 'ial, ao
~e mo tempo que Lermina pela permanen
CIa ou!le pronuncia !lo fallido: ad insta?'
do di IJO lo no arL 500 do Reg. 11. 120 de
1812, no parece que não ba nece idade de
~~fel'il':-~e juramento, quando e e func
I(Onano exer endo e e cargo, o podem
fazer dcl.>aixo do juramenLo que pre Lam
pura Cl'l'il' o empreITo.

Nota 1.270

I
"eg· U. 138, arLs. 109 e 187; Decr. n. 1597

IC I 55, art. 93.

P
Concordancia.-Cocl . Comm .arLs.:
ru . 129' RlIU" 30' I Fr' 5" 2" P . Ar'"

1'6 ' .:..... t v, ',' C'

~ ~. 01', 157 . Cbil. 1tl99.
lIota.-O aggrayo interposto não su 

pende a aTI' cadação do ben ,qlk'lndo e
di pcn a a appo ição dos ello : Acc. da

ReI. do tHo de 26 de AJ)ril de 1887.-Dir.,
\01. 4tl, pago 26 .

Nota 1.271

He". n. 73 , al't . 31 n . 7. 4i n. 2 e la .
Vide ;Yot. 1268.

Concordancia.-Cod . ConJlns. arL .:
Pru.. 1159; PI', 449 e 450: L. FI' 410, 455,
e 457: He p. 1021: Hung. 10: Pru . ·1
n. 1. Hus. 1392 ns. tl e 4: Ar". 1527 e 1528;
01'. 1540 15-11; Cllil. 1356.

-:'(a InghtLerra dá- e o lOe mo.

Nota 1.272
ArLs. 29t, 350, 805, 873; Ileg. n. 738,

arL. 145.
Concordancia.-Cod . Cowm .art .:

FI'. 450 a 45.2: L. FI'. 457 e458- He'p.l01.1
n . 3e7 e 1017: HUI1". 11: WurL. 101 e
1019; Hu'. 1403; Prus. 21. 194 c eg.;
Boll. 787 n . 4 e 194: POI'L. 1155. 1156 e
]l-8; Arg. 1563; Oro 1571; Chi!. 1396.

Nota .-A aLLribuicão conferida ao juiz
de paz para a appo ição do sello c. Lá cou
denJnada pela pratica: o juiz da lallenci~é
que procede por i proprio á arr 'cadaçao
do bens da ma sa em um ou difTerente .
dia, conforme ua imporLa~cia. ão é con,
veniente e seria anle muJla ,ezes pen
goso ad/ar- e a arrecadação para depois
da uomeacão de depo, ilario.-A im o pra
Ltcamos e con e"Ulmo e itar que jUJZe de
paz de Lre disLTicLo e dêm por imp dido ,
dente, u peito e não abemo' que maiS.
-Vide Cou elhciro olegario-Dir .. ,01. L
pago 10: ln/anl!. do Dr, Cfl\ alcan li, pago 6.
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-o meio de mbargos de 3° enhor e pos
suidor para retirar· e da mas a fallida bens
I./ue fôraol arrecadado e nella e acbam, é
e tem ido admiLtido, llão bavendo o con·
Lraclo de unmo, ad insta7' do embargos de
:1° na execuções, por er a arrecadaçào de
bens do fallido e u mais que segue- e o
pleito e conseqnencia de ua enlença:
..I. cc. do Trib. do Comm. da Côrte de 24 de
Novembro de 1870 e de 27 de Fevereiro de
187l.-G. Jur., vol. 3, pag, 368-Yid,Not.438.

-A fallencia de uma ociedade em nom
collectivo arra la a falien 'iil pes oal do
associados r pon a\'ei , confundido opa·
trimonio particular elo falHd 'cOJU o pa
lrimonio social; e constiluiudoal1lhos uma
só ma a fallida, corpo moral, aclivo e pas
sivo peranle o qual concorrem todos o
elue t'l1lintere e de direitos. provenienLe
ce obrigaçõe pessoaes dos fali idus ou cul
lectivos, da oci dade, inLerpretação diu ..
Lurna que a juri prudeocia LelJl dado ao
art. 811 do Cod. GOll1m" embora seja di-

ersa a doutrina do direito fmn ez: AcC.
da ReI. da Gul'le de 6 de Outu bro de 1876
- Espozel, Rev. de Outuhro de 1876,
pag, 60,

- Uma vez reconbecido o credito, con
corre o credor,conforme sua graclua ão ao
pas ivo da ma a falHela. po Lv que e pre·
tenda ser elle credor particular de UII1 só
dus fallidos: Rev. U. 10119 de 18 ele .Junbo
de 1881-Di7'., vol. 3J, pag, 580 e Acc. 7'evisor
da ReI. de PorLo-Alegrp. de 8 de Novembro
de 188L

Quest·ão.-O credores pm'Ucltlebres
de WIIl socio da finita {llllidet concorrelll
ao passivo da massct social, Ol~ (levem sej'
lJago pelo pa/I'imonio pa7'/icnlm' do sel!
cteveel07', e pelas sob1'as que lhe possaml
compeUr da massa social depois de T'ago'
o credores da sociedade? POj' outra, a
di posiçâ.o do m·t. 292 é applicavelaocaso
de {allencia? Esta tiuesLão 1lIaglta me
receu uma porfiada di cu 'ão na imprensa
da Côrle em NovembJ'O de 1868 Jornal do
Commercio - pela negaLi a LeJlJos o e·
gumle, .

-/1CCÓ7'dão do Trib, do COl11nt. da CM/e.
-Accól'dão em Tribunal elc. Confirmam a
sentença appelladauuicamenLe na parLe em
qlle julgou Improcedeut o pedido. pOJ'
quanto além de não COIl lar dos auLo que
a sociedade repl'e entada pelos egundos
appellantes tive e exi teneia lp"al com
de ignaçao de capital certo e deLerminado,
assim que, para o preci os ca os do arL.
292 e 350 do Cod. ComUl., fOsse po iyel
separar os patTimonio ~ocial e particular;
é cerLo que fóram arrecadados para a ma a
todo o ben do e1evedor commum, nos
lermos do art. 8li do Cod. COIllm., o que

daria ainda quando a sociedade ti ve eexi _
tido nas condiljões indicada, visto como
os credore sociaes têm direito não ó sobre
o activo social, como ainda sobre todo os
bens parliculare dos socios, uma "ez que
e les eLeJam solIdano ; accre ce a in 01
vabilidade que deLerminou a fallencia do
devedo1' commum, em cujo concurso o.
credore não podeItl er con iderado senão
na unica e re tricLa hypoLhe es, ou ca
tegorias do art. 873 do Cod. Comm. eja
qual róI' a origem e natureza de seus cre
diLos. Confirmam. porLanto a sentença, ap
pellada na parLe já referida; e a reformam
pela in ulliciencia de seus motiYos na parle
elO que vondemnou lambem na cu las os
se"undos appelJanLes; e condcmnam nas
custa inLeiras a primeira appellanLe.-lIio
de Janeiro. 21 de elemlJ1'o i:Ie1865.-Coilo
pres.-Rod7'ig1tes Silvet.-Lisboa.-LC(tl,
Foi vaLo vencedor o r. OUol/i.

-E Le Acc. foi entre párLes-1' appel·
lanLe Josef hine LanJ!. erl-2"' appellanle ,
a commissào llqllidante da firma fallidade
A,J.A. outo&G.-App I\ados-o me mo,

- en/enca de l' Tn tancicb do Jlli:o
COlll1Jle1'ciát.-VisLo e examinados ele
auLos. etc.; p de a autora que sejam ado
mitlido ao pa sivo da ma a fallida de
Brandão & Custa Rodrigue o titulo ~e
respon abilidalie inl1i\ idual de AnloOlO
Fl'Ireirâ Brandão; o que pelos réos é con·
le lado á /l. ,1.6. ob [undamenlo de qlle,

ndo os l' feri lo tiLulos rle re pon abiJl·
dade pa.rticu lar de Anton io Ferreira Bran
dão ó podem er admiLlidos ao pa IVO
da Ina ii particular: o que Ludo devida
menle examinado, considerando que, de
clarada a falJencia de llma ociedade em
nome collectivo, 50 arrecada los todos os
bens, quer pertençam ao estabeleCllllento
uU ca a oeiai, quer a cada um do SOCIOS
olidarios da firma fali ida. God. COJllm ..

art. 811; que a admini Ira ão da man
fali ida, revendo ~L relação dos cr~dores,
cujo titulo lhe fôrem entregue. e_obn·
gada a pôr-lbes a nota de serei" ou nao ado
llliLtidos ao ea sivo da resp cLiva fallenCla,
em distin çao de particular ou social, corl.

COll1m. art. 859: que devem er igual
ment attendido na fallencia o cI'edores
cl1iro"l'aplJarios, quer ejamcommercialll
quer não, atlento o iudi tincto preceJlO
con a"l'ado no arLs. 610, 618 e 632 do Deer.
n. 737 de 25 de Novembro d 1850; que
os arLs. da Lei commercial invocado pio'
réos não re p ilanl ao e tado da f~lIencia
da firma ocial ma ao u o ballllual da
profis ão mercántil: que a doutrina. ~e
Henoual'd, em que e fundam o reo', naO
oecorre a sua preLençao, pOIS que na ~~.

sa"em citada trata aquelle comlllerclahsla
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da bypoLbese de faUir uma sociedade col
lectiva, cujos membl'os tenham di versos
domicilios i julgo procedente a reclamação
da autora,e mando que sejam os seus titulos
admittido ao pa ivo da. massa em con
currencia com o demai credore endo
elas ifrcados como fór de dir ito. Pague as
cu ta a ma sa fali ida. Hio em 11 de ~laio

de 1868.-Dr. José da Silva Costa.
De ta sentença bouve appellação para o

Trib. do Comm., o qual a confirmou peto
seguinte accórdão :

Accórdão em tribunal, atc.-Conflrmam
a sen tença appellada de fi. 49 v., por cus
fundamentos, conforme o direito e a prova
dos autos, e condeulDam o appellantes
lIil custas. Hio de Janeiro, 11 de Oullluro
de 1868.- Coito, preso -Lisboa. - ayâo
Lobato.-Pinheiro .-Leal.

-Pela aflirmativa, ou em contrario a
e te principias, temos as doula opi
ui e dos illu h'ados Con alheiros Zacarias
de Góes a MI ueo, a outl·os di tinctos ad
\'ogados, e a btlm elaborada sentença do
disllllclo Dr. Olegario, a qual é a se
guinte:

Vi to e les autos, etc. -I'ede o autor
(A, F. da Silva Porlo) que os réos, omo
admini tradore da mas a fallida de Bran
dão & Costa Rodrigue, ejam compeli idos
a admitlil-o na cla siflcarào de creditos
~O11l0 credor chirograplHli'io da referida
lIIa sa pela quaulia de 5:186~310, dilTerença
('lItre a importancia devida, 5:488$060 se
gnndo o docu lI1ento de I], 5 e seg., e a
(lue foi admiLLida na cta siflcação feita,
1',10 ,3018120. Conte tam os réos a fi, ](1,
dizendo qne o autor é real mente credor da
ma sa falUda ele Brandão ~ Cosia Rodri
gue, ma ó pela gU<lntia de 301.720, pela
qual já foi cla ibcado i que a letra de
\alor de 1:331!i;fi:10, incluida na conta de li.
5, foi paga pélos devedore a 19 de Feve
r~lro de 1867, como consta do l'e;peclivos
h."ros' e mais que, excluido , da conta
alUlzada ás parcella marcadas com a nota
B, .& C, li., toda as outras procedem de
diVidas particulares do socio Antonio Ji'er
relr3 Brandão, nào podendo er por elta
I'csponsavel a ma sa fallida, sendo-o só
mente o socio que individualmenle as
~outl'abio. !'ia r'plica I], 18 in isle o autor
rtl7.enào que a letra impuanada tanto não
fOI paga que se acba ainda em poder de
quem e diz credor: que nenhuma das
parcel1as da conta:í li. 5 provém de ne
~OC10 particular do ocio Brandão. e sim
da firma fallida. da qual era. elle "erenle,
ma, que, quando as im fo e, não .rodiam
os réos excluil-o da ma sa, porque os
credores particulare têm direito i"llae
ao da socieàad obre os dhidend~s da

massa faJiida. A' n. 19 v.treplicam os réo
por negação,

E consi.derando: _1°, que a letras de
11 . 6 e 7, a sim como o documento de
ns. 9, 10 e 11, convencem de que a tran
sacções a que Braudão abi se refere foram
foi las em seu pl'oprio nome, e não no da
firma ocial de que fazia parle: -20, que,
cOlllquanto pelo exame de livl'o do A. a
0.31 se mo ITe constar delJe a conta de
11. 5, comhldo dos da massa só constam
as tran acções de compra e venda que
c nferem com as que desta especie se
acham exarada na conta do autos, nfw
e acballdo cr ditada ao autOr verbá' al

guma de dinlleiros de emprestimo, nem a
de 1:331~6~0 i as illl corno não consta dos
livro do A. a entrada da referida quantia
aliás cumprebeudida na conta de fi. 5 e
ante e mo Ira pelos da ma ,a que a 19
de Fevereiro de 1861 fOra paga á letra a
que a me ma qnantia cone ponde;-3°,
que as te telllunha de fi. 23 e eg., dando
noticia das tran acções havidas ent.re o A.
e Brandão. e das respectivas exigencias de
quantias diversas por este feitas áquell"
ainda assim não podem especialisa~ taes
q'uanlia, em ordem a verificar-se e ão
a mesmas COlllprebendidas na conta de
fi, 5 e meno allirmar que fos em empre·
aada m prov iLo da sociedade ou do ocie
que a, reCebellj--4", que não póde a
IlIa a ocial ser re pon avel pelas divida
particulares do falJid Brandào, porque,
na fórma do art. :292 do Cad. comm., o
cr dor p~rticnlar de UIl1 socio só póde
execu t.ar o fllndos liqllidos que o devedor
possuir na sociedade, não teMo e le utro
bens de embaraçado, ou e depoi de
executado o que tiver não forem sulli
ciente para o pagamento: donde velU que
agnarelando a Ilqui lação da mas a, e ha
vendo sobras (elepois de pagos os cre,dores
suciaes) que possam er partilbadas pelos
ocio da firma fali ida, só poderá o credor

faz l' "aleI' o seu direito na parte que
tocar ao de\euor COlllmUIl1 ;-5°, que é
principio de direito que só pos am figurar
nas fallencia sociae como credore os
que o forem ria .ocieclad j tendo o cre
doro pes oae por deverlor apelJa o a sa
ciado individllalmenle obrigado no con
trato. (Henouard, Fall. vaI. '2", pago ]3~ e
135). mlement, diz BedalTide, on établit
duns l'ctdmi. sion des créances le passi{
socictl, duns le quel SO/l t e:l:clust-vemenl
l'angées le' créanciel's de la societé i le
passi/'prtrtiClLlier ri clwque associé alt quel
son/, conculTemment admis eL les crértn
ciel's st:Jciallx et les créances penonnelle.ç
(Fali. vul. l°. pag_ 50):-6", que a di"lincçiIo
de pas iro ocial e individual, que o A. diz
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a 0.31 não conbecer, acba naturlll expli
cação na conveniencia da separação dos
patrimollio social e particular, a bem jus
tamente dos direitos qne competem ao
rc peclivos credore ; endo que, . egllndo
a classificação dos creditos, concorrerão
os cr dore ao pagamento do que lhe fór
devido como se procede nas e-pe ie do
arts. 891 e 892 do Cad. do Com01., quando
ha concurso de credores contra devcdore
olidarios faJlidos, não sabendo aquelles

quanto poderão haver em cada ma sa:
7°, que, comquanto deyes em er, como
foram, arrecadado não só os ben sociac ,
mai ainda os particulares pertencentes a
cada um dos sacio, em cumprimenlo do
art. 811 do cil. Cod., dabi e não póde
concluir para a confu'ão de un e outro
ben , afim de erem ex.clu ivamente di 
tribuidos pelo credores sociaes da firma,
porque ao patrimonio ocial devem con
correr unicamente o credore da firma
social e ao particular igualmente o da
sociedarle e os parti ulare dos fallido,
guardada a cla sificação e privilegios e 
talJelecido por lei, em I'Clação ao heu do
devedor COlllmum ; - ., que por e te
modo \'e01 a de apparecer a d igualdade
e in on\enient que se tem prelendido
enxerga.r no . y lema de divisão de pa·
trimonio ,aliá r conJlecido e con agrado
pela juri 'prud n ia de todos o paizes
Implicitamente contido nos arts. 292 e
350 do Cod. e ensinado pelos jurisconsulto
já apontado e ainda por Bravard, Vey
riére (Di/". Comm. L. ao tit. 1" Cap. 1°) e
outro : - 9°, que a re peito de cada um
do pa ivos cumpre ob ervar o di po to
no arl. 859 e sego do Cad., quanto á cla .
iQcação do cred itos, reclamaçãe e re

cur o, em que se po a ter por conde·
mnada pela no sa legi fação a doutrina
a"ora e em outras occa iOe posta em
pralica no fôro comOlereial, julgo impro
c dente e não provada a acção proposta:
mando que para o lins com nientes
ub i la a cla ificação de Cl'editos no

termo elll que e acha; absolvo os réos
da in tancia, econdemno o aut(l(' nas cu ta .
-Rio.31 de Ago to de 1868.-Dr. OlegaTio
HercI~lano de Aquino e Castro.

- E ta entença foi combaliela pU1'U, '!
simple mente no e"uinte Accórdão:

Accórdào em tnbunal. elc. :-Confirmam
a eut nça appellada de !l. 38 a 40, não
pelos lundamento adduzido da erronea
doutrina que apresenta, sem maior e tudo
do Cad. do Comlll. e de eus R~l . e
meditada lição de alguns commerclalisla
franceze .e im porque o autor não provou
em termo o eu credito de 5:16 940.
pelo quae pede er reconhecido creelor

clJirographario da firma lalliela Brandão &;
Co ta RodrilTnes. E, portanto, assim jul
gando, condemnam o appellante nas cu tas.
Rio de Janeiro, 29 de Outubro de J868.
Coito, pre' .-J1lene.=es .-Foi voto vencedor
o Sr. desembargador R. Silvu,.":'AJene:e$.
-BuenO.-Lemos.

- 0 art' 811 e 292 deram logar a uma
renhida di u ão na impren"a e no IOro da
Côrte no anno de 186 , ver ando a que ião
sobre-se este é applicavel aos ca os de
fallencia, isto é, se l'S credores parliculaw
de nm "ocio de firma fallida concorrem ao
passivo ela ma "a ocial, ou devem er
pagos pelo patrimonio particular de ,eu
devedor e pela sobras que lbe po am
tocar da mas a ocial, depois de pago o
credore da -ociedade ;-pela negativa ar
gllmenla· e:

Que o art. 811 do Coel. e 145 do Reg. D, 7;J8
pre crevem a arrecadação dos beD sociac'
como do particulare, pertencente a cada
Ulll do socios olidario da firma fallida.
efTectuanclo·se a prompta apposiçiio de
eJlos, nflo só na casas, e criptorio ,elTei

to e bens moveis do e labelecimento oeiat
comlnum, lllas tambem nos de morada,
escl'Íptol'io e ben moveis particlllare' de
cada Ulll dos oeios olidal'ios, e que, a sim
s ndo, Oca uboràiuado o art. 292 ao 8U no
ca o ele faUeneia, e portanto sem pre timo:

Que o arl. 59 do Cod. e 160 n. J do R~.
n, 738 di pondo que a administração da
llJasaa, fa,llida na revisão da relação dos
credore , cujo titulas lhe são entregue,
á lJl'oporçiío que o fór conferindo c0lD: o'
livro e mais papeis do faUido, lançan~ a
nota de adllliltido ou mio, elc. ao pa .1\"0
da fallencia de que se tratar, em di cri·
mi nar o credores, repelle a divi fio do'
patrimonio ;

Que os arl-. 873 a 892 do Cod. e ln do
Reg. n. 738 obre a classificação ou gra
duação dos Cl'editos tiveram em vl.'I~ a
lIlas a fal! ida e seus credore • sem dlshn
cçào de particulare ou ociaes;

Que os arts. 610 e 618 do RelT. n. 73; mano
dam obsen'ar a legislação do Cad. sobre
ql~ebras, quando o devedor commumé !n·
ol\'avel commerciante, con tituindo a 1m

univer ai o juizo da fallencia e repellindo
a divisão do patrimonio ;
. Que o art. ~92 só é applicavel aos Cil,OS
de ociedadeem ua exi tencia ou duraçao.
e não quando ella se di olvem p~la que
bra nos termos do art. 335. 2 do Cad.;

Que tal é a pratica de julgar, como
õ

Ida
deci ão pelo Trib. do Comm. da Cr c,
appellação entre partes-Jo epbineLambcrt
l' app., e a commissão liquidanle da firma
fallida de A. J. Alves Souto& a._Rev.luT.
de 1 66, pago 196;
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Finalmente que diITerentes escriptol'e~

e trangeil'os, como DaIloz, FalI. n, 184;
Renoual'u,vol.l, pag.106j l\las é,voI. 3, pago
aLI; Gouget et lI1erger, n. 106; Bedanide,
vaI; I, n. 81 e outros, ensinam unHorme
mente que o eslado da lalIencia é indivi·
ivel para o etIeito de não lazer- e de todo

o activo e passivo do lalUdo, quer social
qner particular mais do que uma s6 ruas a
snjeita a regras da quebra.

O (rue seguem opi nião contraria, ou que
respondem á questão afirmativamente,
combatem do seguinte modo os argumentos
ajlreseJltallos.

Que assim como os aeveres s6 obrigam
aos qne o têm contral1ido, o direitos s6 se
exercitam com relação aos que os deveres
se refeI'em ;

Que o direito romano, FI'. 10 5, D, de
in rem veTso, C0l1 agra o principio-Jm'e
socl:etutis pel' soci1l1n CB1'e alieno non obli·
gatllll', nisi in cO?nnwmem an;am. peC'IM1iw
vrsw sint ;

Que ante do Cad, Comm., tal era a legl 
lação applicavel, e que por'tanto seria
ah nrdo acreditar-se não ter o mesmo Cad,
peJ'lilbado essa doutrina, sob pena de au
IOl'i at'-se os botes de fmude ;

Que a lei Ci\Cil, Ord. L. ,1" vaI. 44 ~ 10, tam
bem consagra o principiode se pa(JC1Il'em a,s
dividas das sociedades pelo se~bS 1'especti
'l'OS bens; e que, cit. Ord, fl,l, o q'/he alg'!II1Jl
dos C0l111JanheiTos gastrJtb (01'a da compa·
nhia não se ti1'GJrâ, nem se lJagw'd delta;

Que, sendo a sociedade uma pessoa mo
rai, um ser j uridi o disLincto de, persona li
rlade de cada um de seus membros, podendo
adquirir direitos e co.nlrabir ohrigaçõe ,
me ~ro em qualquer de seus membros, em
pal'tlcular, con,o se fóssem estranbos. que
os bens ociaes deyem forlJJar e constituir
uma ma sa dilIerente ou li i tincta rlo pa
tl'lmonio llal'liculal' dos associados .

Que a disposiÇão elo art, 811 do 'Cad. e
14ódoReg. n, 738 deye er entendida Sll
bordinada á do arl. 229, pois que a arre
Cadação do bens dos soci o conjunctamen te
com os sociaes é ordenada pela interdicção
em que a falJencia faz incorrer o devedor
e não passa de uma medida de segurança
que gal'an te a solidariedade legal quando
oactIvo social não satisfizer in teimmente
o pa"afllento do seu pa sivo, não au tori
ando e sa dispo ição por nenllum modo a

Couseq11encia daindivisão dos bens socíaes
eele .cada um 'ocio, em particular, COIl
fllllellOelo os compromissos da sociedade
Cum o elo individuo'

,Que a dispo lção do art, 859 do Cad. e
lli:1 n, 4 du Reg. n. 738, semelbantemente.
pl~screver,do que os adm inislradores exa
mlllando o balanço, revendo a relação dos

credores, conferindo os titulo com os li
vros e mais papei do fallido, pondo a c0.ln·
petente nota de admissão ou não admis
são, por taes razões não autorisa a co/lo
fusão das ma sas e dos creditos, porque,
e ama sa lór deumasociedade,ébem VI to

que o balanço, o livl'o e papeis, a que
se refere a Lei, são os da sociedade, 'pela
razão cio que diz re pei to aos creditas par
ticnlares e suas obrigações nua deverem
constar e nell] pollerem ser encontrados
nos registras ou escripturação da sociedacl ,
sendo (fl1e e sa rescisão que se incum be aos
administradore é em vez de uma prova
da confusão dos patrirnonios, uma mediria
essencial de discriminação para o litllJos
pa1'ticula1'ps erem 011 não admittidosao [.la·
trimonio particular do devedor fali ido ;

Que a disposi ões elos arls. 873 a 922 e
174 do Reg. n. 'i38, regulando a graduação
do crerlore para o respectivo concurso,
refererIl-se aos do (alUdo, e, neste caso. n:lu
podem deixar d r feri r-se aos redor.
social's. qua\l[lo o rallido fôr tuna socie
dade, que é IHn ser dislincto COIllO o c1,~
cacla faUielo indilcidual; e que cla sitie&!'
Cl'eclitos de cada u))) devedor elislincto noll)
é autoJ'isar a con(u ão do patrimonios;

Que, se na con lancia ou exi tencia da
sociedade o crelJor particular de UI11 sacio
não tem direito 'enão aos funrlos liqnidos
que o mes'DO Uver na ocledade, não tendu
mudado de nalureza eu titulo, não deveril
er admittido á massa da sociedade;
Que as disllosições dos arts, 610 e 618 do

Reg. n. 737, pre crevendo a ohservan ia da
parte 3' do Cad. COIl1Il1" qnando e lenha
de regular a preferenoia entre credor do
devedor cdmlllerciante insolvavel , não iUI
plicam com a divi :lo dos palTimonius,
porque a qualifioação dos creditos é a do
(alltdo, quando este rÓI' uma individuali
dade, assim orno erá ele urna sociedarll',
(fUando se tratar ele um falJido 11estas con
dicões;

Que a dispo ição do art. 292 do Cad, tem
inteira apJllicação ao ca o de dissolução
de sociedade ainda mesmo por quebril;
llorque nenhuma oulTa di posição de Lei
a torna limitativa ao caso da existencia ou
dmação social; porque, se neste estado
a divisão pre cripta pelo referido art. 29!
é um verdadeiro penhor para os credores
sooiaes, não se pode conceber como e sa
garantia deva desapparecel' e nuJli1icar- 'e
com a supel'\' nienoia da faUencia qu em
relaçâo ao direi tos elo faUielo aTlenas tem
o effeilo juridico de tornal-o incapaz da
admini tração que e transfefe a mandata·
rios judiciae , não podendo variar p r is O
a natureza dos titulos do credore;; do
mesmo fallido, para, de credores d tllll
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sacio, em particular, e con tituirem de nenllum modo e podem confundir com a
uma sociedade que nenhum empenho ou disposições que regulam a falJ ncia das
compramis o contrahio em seu nome, pelo me mas sociedades, a natureza e declaraÇllo
guardeva tornar-se responsavel ; das quebras, a ad ministração, liquidaçào e

Que o julgado do Trib. do Comm. na divi ão da. respectivas ma sas fallitla . A
cau a de Josephine Lambert com a ma sa ociedade commerciaes reputam· e di 01
fallida de Antonio José AI es Souto & C. vida por quebrada sociedade ou de qual
coajlou de caso diverso do da que IãO', por- quer de seu sacias (art. 335. 20 ); e, com·
que es a ma a fôra accionada por de peza quanto o Codigo Commercial, na ultima
pessoaes de um do ocios que,abusando, parte do dito art. 335 di ponha que ainda
tena contra si a aucção penal do art. 00 ne te ca o deve continuar a sociodade, 0
n. 1 do Cad., não devendo isso coofun- monte parase ultimarem as negociaçãe pen
dir-se com divida contrahidas por um do dente, procedendo-se á liquidação da ul
sacio. no eu wlico e exclusivo intere e lima la , nUa quer i so dizer rue Laes so
individual, contra cujo abu o não haveria eiedado para a ua liquidação e divisãu
correctivo: deixem de ficar ujeila á. regra eslahcle-

Que, finalmente, quanto aos autores ci- cidas na 3" parte do Codigo Commercial
tados, nenbum autori a a confusão dospa· que se inscreve-das quebras. Alli po itil'a
trimonios na liquidaçào para pagamento e terminantem nte está e taluido (arl . II,
do credores, nao e podendo concluir da 812, 81a e 81-1) que, declarada a quebra, e·
arrecadação .do ben e appo ição de sellos jam immediatamente descriptos, invenla·
indislinctamente para a confu ão ou não di- riados, arrecadados, entregues e po to ~e·

vi ào da ma a ocial da particular de cada baixo da guarda de fiel depo ilario todo' O!

ocio, como e vê em todos o commer- ben não Ó o que perl nçam ao e tabe·
ciali ta em excepção de um se quer. lêeimenlo da ca a com mel' ial, como os qTIr
R uonard, vaI. 2, pag . 134 e 135; Bedar- particularmente p rl.enç.alll a cada um do'
rirle, vaI. 1, paa. 52; B. Viganere,L. 3, voU, sacio -olidario da. firlJ1a fallida: e no ba·
cap. 1'; Bravard Veyriéres, L. 3 vaI. 1 lanço que o fallido deve juntar li declara·
cap. i; Gouget e Merger n. 127; Parde. - ção de ua quebra. no termo do art.. 05.
tI, n. lO 9; .Fremery, pago 33' Du\'el'- ou no que fór ol'aanizado pelo curador. e

gier n. 405 e . ego ; Fa"ard, ect. 1. 2 n. gundo o di po to no art. 817, e de cre
20 : 1'1' plong, n. 858 e sego ; Ferreira Bor- vem lodo os bens do fallido, qu~ItTUI'r
ge, 261; Bourgeois, pago 23; Delamarre et que eja sua Jlatw'eza e 'specie, e jaual
Poilvin, vaI. 6 n . 66e67: álauzetn. 137. mente toda aE ua dh;idas acti\'a e p~s·

- obre esla. que tão proferiram-se os siva (al'l. 817, 2' parte) ; e para. arred~r
Accórdlio serruilltes: toda a duvida de que, segundo o re"il1len

Accórdão do Tribunal; elc.-Rejeitam os do Codigo. n;lo lalJelecida em favor do.
embargos de n. 77. por ua matena. con- credor. do fallido uenhuma di lincçfto
si tente em allegaçõe que não podem s~r provenient la natureza i\'ilou comlllel'
recchidas m vista da po itivas e expres- cial do creditus, aili está. a di~pos\çiio do
sas di po içôe que rf\guJanl as falleocia :1.I't. 31, que lorna exigivei toda , di'

determinam a fórma do paaamento, vidas d fallido, embol'a não veucida.,;
gundo o rcaimen acloptado pelo nosso Co- quer estas ejam commerciaes, quer en'l .

digo Commer ia!. E le em relação fi divi- Ainda mais: a revi ão do halanço e da I'e
da~ particulare do Olembrosde ocié lade lação do credore ordenada peto art. 859
commerciaes conlém di po içõe e pecial- é evidentemente exten iv,1 lanlo ao cre
mente di liuctas, e que por nenhum modo dor s por divida commercial, como. ~'"
e ]Jodem confundir em ua applicação, cl'edol'e por divida civil; e e tes indl \ln·

porqu umas concernem ao e tado de 01· ct.amenlll, conrorme a natureza de setr
vaiJilidade, e outra ao e tado d fallencia creditas, sào de criptas na quatro rela·
da mesma o iedade . E' a im que o co- ('Oe de que trata o art. 873, i to é, na l'
digo, na I" parte do ar!. 29~, di põe que o éla se os redore de domini6, na 2" o cr~'
credor particular de um ocio só póde exe- dare privilegiados, na ,," os credorr COIII
Clltar os fundo ]iquido lJlle o devedorpo· Ilypotheca, e naJ·, flnalmente, os credores
uir oa companhia 00 oeiedade. não tendo imple ou clJirographarios: e tanto.. ~

e te oulro ~ n d mbargado: e no art. <Tunda @ r>CTimen estabelecido pelo Codl"l1.
250 que o ben partiClllare dos sacias este nenhu~na di tincção faz ent.re ocre·
não podem el' xecutailos por dIvida da dare ociae e particulares, que logo ~a!'
ociedade, 1l<10 dcpoi de executado t.o- clas e, isto é. entre o credore de dom.J1!I~

do o b u oeia s. Estas di po içGe • que e'tào compl'elJendidos o fi~h~ .famlhas

claramenle se refereto ao e Lado de sol- pelos bens ca ~renses e adventlclO. o lIer
vabilidade da ociedade mercanti, por Ideiro e o legatario pelos bens da herança
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ou legado, o tutelado pelo IJens da luta
ria ou curadoria, a mulher casada pelos
lJens dolaes, o dono da cou a furtada exi 
l~nle em e p cie, etc_, e con guintemente
fica fóra de toda a luvida que o creilitos
se confundem, e sómente são graduados,
não conforme a ua natureza civil ou com
mercial, porém, exclusivamente de confor
midade com a condições e circumslancia
e tahelecidas e numeradas nos arts. 874 e
,eguinles, e é bem de vêr que o art. 890,
tratando de credores cbi rograpl1aTio para
lirar todas as duvidas, expre a e po iliva·
mente dispõe--que tae -redore têm to·
dos direito iguae' para serem pagos em
rateio pelos remane"cente que ficarem,
rlppoiS de ,11isfeilo o credor s de outras
ela se. e esta, portanto, são as dispo
siçôo que pela nossa Lei cOll1mercial 1'8
glllam agraduaçào dos creditas, e o modo
por que devem er feito os pagall1en to
do mesmo credito, é evidente que ne
nhuma applicação podem ter á especie u
jeilas as diSpo içõe que se invocam dos
citados art . :292, I' parte, e 250 do Codigo
Commercial, porque estas, como fica dito,
exclusivamente, se referem á existencia das
uciedades em e tado de solvencia, e não

ao Illodo por que e deve proceeler á liqui-
dação do acti \'0 ao pagalllen lo do passiyO
rias me ma ociedadesnoe tado desuadis·
solução por quebra. E lá, portanto, aLadas
a·luzes· que o Codigo Coml11ercial a iDl
como duran te a existencia o solvabilidade
da ociedades mercantis garanle o paga·
menta do credores particulares de cada um
dos sacias com ü fundos Iiqu ido que o de
Yedorpo uir na companhia ou sociedade;
da me ma orle no eslado de fallencia ga
1111l!e com os bens particulares a dividas

OClae , mandando queaquelles ejam ;lrre·
cad~do e incorporados ao activo da massa
f~lIlda. Fórade todaaque. tfio, uma llJas a falo
ll~a, no reglmen do Codigo lo Commercio,
nao pôde ~er arrecadada, admini trada, li
QUidada e dilridida para pagamento do cre
dores enão de accôrdo COID as di po içõe
da parte 3" do mesmo Codigo; e no. multi·
phcados artigo de que se compõe es a
a: ~arle não se enconlra uma unica dispo
slçao,daqual, ainda por induc~~ão, e possa
cOn.clUlr a prelen a prelação ela dividas
soclae obre as divida particulares; pelo
contrario, como Jica demon trado, todas
C las são indi linctamentedescripta no pas
.I\'~ do balanço, hem como todos os ben ão
1I1(lI .tinctamente arrecadados, e quer e tp
con. I tamem fundos pertencente áextincla
SOCiedade, qller sejam part1culares de cada
~m d~ sacio. vào igualmente fazer parte
oactivo de cada uma das re pecti as l11a 

sa , ás quaes são incorporados.

'fIO ha, portanto, a pmtenclida separação
do patrill1onio particular e patrimonio '0
cial j o que ha é a -eparação dospalrimonio
particulares de cada um do sacio da ocie·
dadefallida. e da quotas que no terl11osdo
respecli \'0 contracLo social pertençam a cada
um dos me mos faUido nos fundos 0
ciaes que forem arrecadado-, quota que
liC<'1m reunidas e incorpomdas no acel'l'o dos
I!ens ([ue compõelll a mas a de cada um
dos fal ido . A ma a a ti va dest nfio se
confunde; {lorque a me mama. a, segundo
todo o pl'lncipio eslabelecido no Codigo
e que só poderão er desconhecido na
falta ab olula de bom seu o e lá sujdla ao
pagamel to do' re pectivo credoresindi
Linctamente, quer sociae , qner particula
res. 01'3, assim sendo, é man iIc. to que a
massa falJida de um dos ocios, não po
rlendo e tal' sujeita ao pagamento da di
vidas particulare contrahida pelo outro

OCLO. e vice-versa, d'ahi provém a di 
linccão do patrimonio particulare, que
não imporIa a e( aração do mesmos pa
Il'imonio ria quol;;Is o iae em relacITo a
cada um do ocio faJlido _ Os credores
de te ITo pacros pelo acervo dos bens qlle
con tituem cada uma da - massas de con
r rmidade com s art . 880 e seguinLes do
Cocligo do Commercio. Nào podem de outro
modo s r entendidas tão po itiva e tel'lni
nantes di 1J0-iç.õe do Codigo. que em ne
nbum do aponlado- artigo trata de di
reilos creditol'ios em r lação ã mas'a COI11
mum das ocieclade ralJidas, porem im e
Ilnicarnente U1 l'elaçIio a cada um do fal
Iidos que a cOlllpunlJalll - e por is o em
cada um du cilada artigo empre o Co
digo emprecra a expre ào - cl'edore do
fHUido- in"ulilJ'mente, nunca e encon
trando a expre sà collectÍl'a-credores da
ma sa social fallida.-E r tluzida a qnesWo
n tel'mo mais imples. sua unica soluão
juriclirw. é a seguinte: pelo facto da quebra
da sociedade ou de algulll rios ocio que
a compunbam, fica e la di sol'ida(art. 3iJ5
, 2'), e, declarada a quehra, lia todus o
haveres do ocio, quel' sociaes, quer par
licnlares, aITecadados e po to debaixo da
gna.l'(la de fieI depositaria: todo o acti 1'0
soe.ial ou particular é liqlliuado e arreca
dano a principio pejo cmador fi cal e po 
ledormente p la admini, tração que Iôr no
meada pelo credore (arls. 833, 834 862 e
eguinles): e lodo e e actil'o que fór apu

rado é diVidido entre o credores de cada
um dos fallido ,confol'm as re"ra e la
belecida no art. 8 Oe egllinle, du Codigo;
e pol'que, entre os mesmos credores os
ociaes, ejaill commuu a Lodo o falJidos
os parliclllal'e ulllcamente o pjam da.

massa pertinente ao faUido deI' dor, e tá
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claro qne no diYidendo, depois de paao
os credores das tres primeira clas e , o
da 4". i to é, o cbn'ograpbario que o
forem' por dividas ociaes concon'em com
os credores particulares em cada uma das
massa, e estes COIIl o crerlores ociae
unicamente em relação á mas a do fali ido
de que forem credores, Ei aqui em toda
a sua pureza a doutrina do Codiao, que de
uutro modo não póde er entendida em
manife to absurdo; e, portanto o accórdão
de f], 74-, confi rrlH1.udo a sentença appel
lada de fI. 49, que julgou procedente a re
'Iamarão da autora embaraada, mandando
que ro' em eu titulas admittidos ao pa 
SI\"O da ma a fallida em concUl'rencia com
os demais cr dorp,s, sendo cla il1cado
como fór de direito, deve ser entendido em
termo babeis, isto é, não ficando a au
tora embargada admittida indi tinck'lmente
ao pa si \'0 da ma as fali ida de Brandão
&. Costa Rodrigues, ma unicamenteao pas-
h'o da ma a fallida de Bra.ndão, de ([ll 111

a me ma embargada é cr riam particular
pelas letras ajuizadas de l1. 7 á n. 42 e
a sill1 entendido o sobr.diLo accórdão está
'lIe de plena conformidade com a di p@-
içõe de direito applica.veis á e, p cie u

jeHa. Mandam, portanto, que,rejei,-ªdo o.
embargo de n. 77, assim s umpra a de
ci ão onstante do citado accórdão, e on
delllnamos mbargantes na cu t~l . Rio de
Janeiro, 12 de Abril de 1809.- Coito, pre·
. idente.-Leat.-J. B. Lisboa.-; (/yão Lo
bato.-Yencido quanto á doutrina geral do
accõrdàú, e por ent Ililer que a di posição
do art. i92do Cod,do Comm. éapplicavel ao
caso de fallencia.-J Pinlteiro.-J01·nat do
COl/llllercío la Corte de 2\J de Abril de 1869,

- Appellante . - I' laximo Freitas de
Aragão. - 2" ad mini tração da massa fal
Iiela de Carvalho Pinto Paiva & C.-Appel.
lado os m mos.

Accórdão cm tribunal, tc.-Que, visto,
expostos e relatados o autos, reformam
a sentença appellada ele !l. 31 para mandar
como mandam, clas ificar creclor de do·
minio o autor, l' appellante, e como tal
pagar o eu credito sómente pelos ben.
particulares do fallido devedor José de
Carvalllo PInto' porquanto, não sendo con
Le"tada como mo tram, os autos, ao l0 ap
peUante a qualidade de credor fali ido, e o
seu credito pro indo de dinheiro, impor
tancia do aluguei da ca a da rua da Qui
tanda, recebidos pelo faUido, e por e te
não remettido a eu dono em LislJOa, ve-
e da conla á !l. 4 que e- e dinheiro não

"encia juro em mão do fal1iuo, e nem o
contral'io 011'1.'1. do exam de ua e cri
pturaçào em fi. 33, em cuja hypotb~ e o
Cad. do Comm. no art. 87J § 1, combmado

com o 875, considera ol' appeliante credor
de dominio, ou eja por título de depo 110
ou de admini tração.

Outrosim, embora, em vi ta das diver as
dispo ições do Cad. do Comm. que re!!Ulam
as Iallencias edeterminamafórmado pa.
gamentos aos credores, não haja a sepa.
ração do patrilnon ia particulare patl'imonio
social, todavia exi te a di tincçãodasma~sa:

de cada UIO dos falUdo , con lantes uni~as
Illente do eus beu particulares eda quola
([ue, nos t rmos do contracto social, per
tença a cada um dos [aUido )]0 '[undos
ociaes lJue forem arrecadados, quol3. que

reune-'e e incorpora- e ao acervo do bens
que compõem a ma sa de cada um dos [ai·
lido.

As im sendo, e a im tendo-se julgado
em iguaes ca os, o credito do l0 appellanle
não póde ser pago senão pelos beJ1S pal'li·
culares do faUido devedor José de Carvalho
Pinto.

E, portanto, e mai do auto e da Lpl,
a sim reformando a ent nça appellada dp.
n. 34 condemnam os appellantes de fi. 3Me
f]. -1'1 ao pagam nto da custa em ju la
proporç50.-Rio de Janeiro, em 1·1 de 'c·
t mllro d 1871.- Goito, pre idente,-P,
Teüei1'll.-Jlene::es. -Lemos .-Tettes.

Interpuzeram- e embargo a eSle AcCJlr
dão; que por outr de 12 de Outllbro tio
l1l mo an no foram de prezado unanime
mente, enelo juizes os mesmo .-Rev,
Ju/'. de 1 73, pago 326.

- Vicie ReI', n. 69 Ode 21 de Xovembro
de 1866 c Acc. ?'eviso/' do Trib. do COIIIIll,
de Pernambuco de U de' Maio de 1868,
Jlb1'. GOl1l/n., p,aa. 87: Vide Rev. Jlbl'. de
1 G, pa". 279; Acc. ela R.el. da COI'te de «
de Outubro de 1876 (supra) e Rev. n.101l9
de 18 de Janeiro de 18 1 ( ILpl'a) e ReI'.
n. 10t97 de 23 de Outubro de 1 5 e Acr,
reviso?" da ReI. do Porto-A legre de 4de Ju·
nho de 1886-Di?", vaI. 38,pag. 420 e vol. 11,
pago 579 e Rev.l1. 10742de16 de Novembro
ae 1887 e n. 10745 de 25 de Fevereiro de
1888 - Dil'., ·vol. 45, pa.g . 518 e 551.

- Corn relação a esta questão con agra o
direito inglez o principio de que-se uma
sociedade cabe em [allencia, é de regra gue
os bells communs dos associados elMu
applicaelús ao pagamento das divida da
sociedade, que o ben particulares d~ c.'IlIa
a ociado ejam .applicado a uas ehl'1da
parliculares e que, havendo excedente ~m
nma de la categorias, se appilque em [alor
da outra. .

- A fal ta do regi tI'O do contracto somaI
torna ocio solidarIa ao sacio commanddl.
tario, epodem o Ilen deste ar arrecada os
na fali ncia da ociedade, me mo a reque
rimento do ocio gerente: Acc. da uel. da
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Não se porá sello nas roupas e moveis indispensaveis para nso
(10 fallido ou fa11idos e de sua família; mas nem por isso deixarão
de ser deScriptos no inventario. ~2~3

Aquelles bens que não puderem receber se110 serão depositados e
entregues provisoriamente a pessoa de confiança. ~2"'''

Art. 812. Postos os se11os, e publicada pelo juiz commissario
a sentença da abertura da quebra, cuja publicação se fará dentro
de 3 dias depois do recebimento, por editaes affixados na Praça do
Commercio, na porta da casa do Tribunal e ·nas do escriptorio, lojas
ou al'mazens do fallielo, o dito juiz pelos mesmos eelitaes convocará a
todos os creelores do_ fa11ielo para que, em logar, dia e hora certa, não

Côl·te de 5 de fllaio de 1814. - Di?'., voI. 4,
pago 801.

-Não reputamos san e ta doutrina: a do
~oto vencido, constante do Acc., é que devia
prevalecer .-Nots. 406 e 438.

-Dão provimento para o fim de ficar sem
etreito o ae pacl10 na parte ti ue eleterm iuou
are pons:J.bilil1ade pessoal de um membro
da fll'lua so ial, á qual se limitava a aber·
tllra da fallencia; pol'C!.uanto i.nopportuna e
sem a preci.slL base fOI essa detel'm inação,
~ue só cabe na occasião da quali(icacão da
([uebra, mediante a instrucção do respectivo
jlrocesso: Acc. da ReI. da Côrte ele 13 de
Fevereiro de 1876.-Espozel,Rev. de Feve·
reil'O de 1876, pago 44.

-Dão provimento ao despacl1'o que de
clarou aberta a fnllencia; porquan to não
provou- e a alle"ada socicd::tde. com mer
cial, exhibindo- e o in tru01ento com pro
balorio della, devidam nte regi trado no
trilmnal, como exige o Cod. Comm. nos
arls. BOO e 301 :

O documento ol'l'erecido não pMe er
admittido, como tal; nem forneceu a menol'
pl'Ova juridica por ser uma pllblica·fÓrma
inleil'alOcnte iOlpre tavel, sendo extrabida
sem cilacão elas parles inleressadas, ou sem
ser conferida com o original na presença
das mesma pa.rtes (Reg. n. 737, a.rt. 153);
notando·se até a falta de reconhecimento
d~s firmas pejo t<'l.bell ião: sendo prin
clpio de direito que o contracto de qllal
(IUer sociedade commcr ial ó póde pro
var-se por escripllua, publica ou parti
culal', e esta. registrada no Tribunal do
Comm.; e não sendo admissi\Tct nenhuma
acção entre socio ,se não fór 10$0 acompa
nhada do ln Lnunento prob3oto1'1o da exis
lencla da. sociedade sendo ella ela e sencia
ou subslancia. dó cOlltracto (Cod. art. 303,
Reg. n. 737, art. 159); é fóra ele duvida que
nellJlllIll procedimento deve ter a presente
acçao por fal ta de b~se etc. Acc. da ReI. da

Côrt(l de 22 de Agosto de l876. - Espozcl,
Rev. de Agosto de I 87fi, pago 111.

- Vid. /J'i·!'., vo1. 51,pag. 339.
- Po to que a nullidade das esr.riptu-

ras de compra e venda ele bens ele rai? só
possa ser decretada por via de acção 01'
di.naria e no jllizo do civel ; con1t11do, em
processo de fallencia, póde-se juJgar valida
a alTecad::t~ão de bens po uidos por lel'
ceiro sob fundamento de que [oram adqui·
ridos, fraudnlentamenLe e com dinheiro
fornecidos por um dos socio da firma fal
lid::t : tlev. n. l0153 ele 16 de Jlllbo del88l
e Acc. ?'evisO?' da Rel. de Porto AI gre de
3 de Outubl'ú de I 885.-Di?·. , vol. 35, pago 17
e vol. 39, pago 287.

Nota 1.273
Reg. n. 738, arts. 145 e 146.
Concordallcia.-Cods. Comms. a.l'ts.:

Porto 12l·1 ; L. FI'. 469 n. 1; Holl. 808
n. 1; Wurt. 1018 ;.Hung. 40 e 41; Rus.
1419; Besp. 10<1.6 n. 4.; Arg. 1577; 01'.
1592 . Chil. 1397 n. L

No la. - 'o ca o de exi tirem bens ou
mercadorias a bordo de navios ou esla
çOes fiscae , no parece que se deve fazer
applicaç~ão das disposições do Decr. n. 811
de 1851, que prescreve as fOl'malidades
para embargo ou penbora em taes circulIl'
tancias-art. 520 do Reg. n. 737.

Nota 1.274
Reg. n. 738, art. 14.5.
ConcoJ.·dancia. -Cods. Comms. arts.:

Hesp. 1046 n. 4; Arg. 1563 I], 5; 01'.
1577 n. 5.

Nota. - 'Lavrado o competente auto de
apposição dos sellos e o termo d depo iLo
neve o juiz de paz remeLlel-os ao juiz da
falJenciaimmediatamente.-Vide Not. 12i.2.
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excedendo o prazo de seis dias, compareçam perante elle para proce.
derem á nomeação do depositario ou depositados que hão de receber
provisoriamente a casa fallida. """'li

Art. 813. Nomeados o depositario ou depositarios na fórma dita
o curador fiscal requererá ao jtÚZ de paz o rompimento dos se110 , e
procederá á descl'ipção e inventario de todos os bens e effeitos do
fallido; e este inventario se fará com autorisação e perante o juiz
commissario, presentes o depositario ou depositarias nomeados, eo
fallido ou seu procurador, e, não comparecendo este. á sua revelia
(art. 822). """'G

Havendo bens situados em logares distantes, serão as funcçõe
do juiz commissario exercidas pelos jui7. ou juizes de paz respe·
ctivos ...........

Art. 814. A' medida que se forem rompendo os sellos, e se fizera
descripção e inventario dos bens, serão estes entregues ao depositario

Nota 1.275
Reg. D. 738. art . 126 a 131 e 157 1;

Lei D. 3150 de 18 2, art. 21 ; D cr. D. 8821
de ]882, art. 109.

Concordancia.-Cods. Comms.arts.:
Port.lJ61; FI'. 457,459 e 476 : L. Fr.4H,
452 e 462 ; He p. 10-14 n. 5 . Holl. 787 e
7!l3j Wurt. 1012; Hung. 25; Rus. ]379 ;
Prus. 64 e 98; Ârg. 1550 c 1555 n. 2; 01'.
1563 e 1569 n. 2; Cbi!. HOO.

- -a Inglaterra, o annuncio e faz na
Lonclon Gu=ette-: este annuncio tambem
designa dua reuniãe publicas dos credo
res, a que o falJido deve comparecer-
1Il1Tendel'-e declarar-se llbmetlido á ju

ri dicçãO do tribunal-con/"onne.
Na primeira sessão publiCa lixada pela

CÔrte depois da dcclaração da Iallencia, ou
em outra, em e pecial deterIUinada, e pro
cede á nomea ão dos sYlldicos-ohosen as-
ignees-da propriedade e beu do fallido:

poderão votar todos o credores cujos cre·
dito e elevarem --]0 terl. 1250 francos).

- O affioial assignee, Nol. 126 concur
rentemente com este exerce sua fUDe
çôe ,{lue ão permanente e duram até á
conclusào da fallencia.

A nomeação é a maioria pclo yalor -in
vallte-do credores votantes, cujo cre
dito repre ntarem mai da metad do
passivo da Iatlencia . a CÔrte tem o direito
de rejeitar a elei ão do (IUenão Ibe parecer
icloneo ou dCOliltir, fazendo· e a sub ti
tuiçào identicamente. eu numero nào tem
imitação; fica d pendeul da Côrte.
. O -ohosell a ignee tóm o direito de

nomear a seu turno, por maioria, um

ad vogado - sol'icit07' -'para a fallencia,
dando a Côrte essa autori ação.

Nota.-Pelo juiz commercial e não com
mi sa1'io : estão prejudicados e se (rIS
dias. O edital devl' conler a arll'erlcnciade
que nenhum credor será admiltil10 por
P7'oolo'adoT, e e te não tiver podere'espe·
ciae para o acto, e que a prucuração não
póde ser dada á pes oa que seja devedora
do rallido, nem um me UlO procurador re·
presentar dous diverso credores..

e der-se o caso de 11ão compareellllenlo
-deve ficar subsi lindo a nomeação ante
rior, procedida pelo juiz da Ialleueia.

Vid. DiT., "Vol. 51, pag .330 e 3~O.

Nota 1.276
R g. n. 739, arts. U7 e 148.
Concordaucia.-Cods. Comm . art .:

POl'I. Jl6!J e 1170 . FI'. 487 e 48 . L. Fr.
,169, 488 e 487 ; He p. 1079 e ]0 O: HolI.
798 e 799 ; Wmt. ]015; Pru . 'il e 2U ;
Ru . 1406, 1409 e 1432 j Arg. 1574; Oro
1586; Chi!. 140] . .

Nota.-Fica ujelto á pri ão o d~po lia·
rio de uma ma sa fali ida que deIXA Je
entregar os re pectivo ben, sob fnnda
mento de Cfue, fa.llindo a seu hll'no, foram
elle arrecadados rolO o eus: Ace. da
Rei. da Côrte de 16 de FevereiTo de 1875.
-Dir., vot. 6, palT • 603.

Nota 1.277
Coucordaucia.-Cods. Comms. art .:

PI'U . (j\) e 70' Resp. 1016 n.· 6; W~I.
lOl5 2'.V,'; Arg.1563 n. 5; 01' 1577 n. ai
Chil. 1098.
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on depositarios; os quaes se obrigarão por termo á sua bôa guarda,
conservação e entrega, como fieis depositarios e mandatarios que
ficam send·o .......8

O juiz commissario mandará lavrar termo nos livros do fallido
do estado em que estes se acham, e rubricará os titulo e mais papeis
que julgar conveniente; e, findo o inventario, inquirirá o fallido ou
eu procurador para declarar, debaixo de juramento, se tem mais

alguns bens que devam vir á descripção. • .....0

Art. 815. Concluido o inventario, o curador fiscal proporá ao
juiz commissario duas ou mais pessoas que hajam de avaliar os bens
descriptos; o juiz póde recusar a primeira e mandar fazer segunda
proposta, e, se não se conformar com esta, nomeará de per si
os avaliadores que julgar idone05 em numero igual, para procederem
á avaliação juntamente com os segundos propostos pelo curador
fi cal. ."li"

Art. 816. Os generos ou mercadorias que fôrem de facil dete
rioração, ou que não possam guardar-se sem perigo ou grande despeza,

Nota f278
Reg. n. 738, arts. 131..2' p., 147 e 148.
Coucordallcia.-Cods. Comms. al'ts.:

POl'I. 1170 ; FI'. 480, 4 7 e 491 ; L. FI'. 479.
480 e48±; Besp. 1046 n. 4; BoU. 799 ;
lIung.23; Arg. 1563 n. 4; 01'.1577 n. 4;
Chi!. 1402.

- Na Inglaterra, de de o dia da nomea
ção do -C/lO en Clss'ignees - entram na
po se de todo o ben do fallido, presen·
te e futuro, até o momento em que o
fallido obtem eu certificado.

Nota 1279
Rerr • n. 73 , arts. 146 e 15.2.
Concordaucia.-Cod . Comms.arts.:

Port. li71; FI'. 47i; L. FI'. 478; He p.
1016 a lO!\) ; liol!. 798 e 805 : Wurt. 1053;
Prus. 217 ; Arg. 1555 n. 1 ; 01'. 15G9 n. t;
Chi!. 1397 n..1.
~ Odireito inglez não impõea obrigação

do juramento ao falüdo.-Yid. ;Voto 1283.
.'ola - Rubricam- e tambem o livros

"pial'io- e -Copiador» ; e na CÔrte é pra
tIca o sel10 dos mesmos. O que não pode·
mo adoptar.

- Aapresentação dos livros 'n~bl'icado'
esel/ados com ,,·evalidaçcio!..ainda que regLl
larmente escJ'J pt11rado , nao deve con i·
deral':-e fa\Toravel ao fal1ido contra quem
recall11' a su peita de /laveI' adrede pre
parado ua e cripturaçào.

Nota 1280
Reg.n. 737,301'1.. ó33e eg.;Reg.n.738,

arts.153e 157 n. 3. A,. n. 74 de 1886.
Coucordancia.-Cod . Comm •art .:

Port. 1169; Fr. 486; L. B·r. 479 e 480 .
Hesp. 1087: Holl. 798; Wur\.. 10M; Arg.
1572; 01'. 1587.

- O actos comminatorios ,pelo' direito
inglez ão' commetlido ao prudente al'bi
1.1'10 dos- a signees- e 0- ofli~ial a'·
signee- tem direito e dever de proyer
conforme o ca O.

O Cod. Chi!., art. 1407, dispõ que
podenl er autorisado o yndicos á con
tinuação provi oria do giro dos e tab leci
mento commerciae do fali ido com prélia
audiencia le te.

Nota.- praxe é e ta: e l1ão ha ava
liadores de omcio. Decr. n. 1055 de 1852,
o curador fi cal requer a avaliação, lou
vando- e em avaliadores ou louvados para
e se fim, e o jJiz. ou se conforma e mancia
proceder á avaliação. ou não e conforma
e nomeia outro que, juntamente com
aquelles, fazem a ayaUação, por escripto
em fórma de conta. datada e a signada.
que é entregue ao mesmo curador para
este fazer juntar aos respeclivos autos.

Os avaliadores são juramentados.
- Poden ser simultaneos COlO outros

actos, começando todavia nos termo le·
gae - a avali8.~ão e vendá cios ben logo
depois do invenlario e em preJuizo ou
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serão vendidos em leilão por' determinação do juiz commissario, ouvido
o curador fiscal. 11081 Todos os outros bens não poderão ser vendidos
sem ordem ou despacho do Tribunal. 110810

Art. 817. Quando o fallido não tenha ajuntado á declaração da
quebra o balanço da sua casa (art. 805), ou quando depois, tendo sielo
citado para o fazer em tres dias, o não apresentar, o curador fiscal, pro
cederá a organisal·o á vista dos livros e papeis do fallido, e sobre as
informações que puder obter do mesmo fallielo, seu caixeitos, guarda
livros e outros quaesquer agentes do seu commercio. 1283

Nota 1283
Reg. n. 738, arts. 120 e 122.
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Porto 1178, 1180 e 1181 ; FI'. 439) 470 e 472;
L. FI'. 476 e 477 ; Resp. 1159 a 1161 e li63;
Hall. 803, 804 e 805; Wurt. 1057 e 1062 i
Pms. 1410; Arg. 1575 ; Oro 1590 j Chi], 1346.

acontecerá qlle a 11130 a, ao tempo da se
guncla reuuirlo dos cl'edores, lUaxiloe ha
vendo credores no ex terior (art. 135 do
Reg. n. 738), e-tará repr entada apen~s

pelo preço ela venda, sempre abaixo do
valor rcal ao ohje ·to vendidos, e nenhum
illtere~.e mais lcvarã (l fallido a propOr
aos credores ulIla l;Oucordala ljlle nenhulOa
vantagem lhes poderá olfel'ecer. l1esull~rá

dahi o prejuizo dos credores e a ruina in
fallivel do fali ido. Vide Cuns. OJegario.
Di?'., vaI. 1, p'lg. 18,

- As vendas autorisadas pelos arts. 816
e 862 do Cad. Cvmm., devem ser feitas por
jntel'rnedio de agcnte de leilões, c, 1I0S
termos oncleos oão JlOuver, pelo porteiros
dos auditorias, endo a eles applicavel o
art. 177 do Regim. de Cu tas: Av. n. 56
de 18138.

Nota 1281
Heg. n. 738, arts. 41 11. 2, 156,157 n. 5

e 159 n. 2.
ConcoJ'dancia.-Cocls. Comms. arts.:

Porto 1174 I' p. j FI'. 492; L. FI'. 485;
Hesp. 1055 e 10ti!!; Hall. 8ó3; Wurt. 1082
e 1083 i Prus. 213, 2'26 e 227; Hung. 56 e
57; Âl'g. 1578; ar. 1593; Cl1il. 1397 n. 2
e 1398.

-Na Inglaterra não e pre creve nen hum
proce so ou fórmula pan'l a venda dos bens
e elleitos do falUdo. A venda tem lagar
pelas diligencias do- solú;itm'- da fal
lencia, autorisado pelos- assignees-: as
condiçõe da venda, sua segul'ança, tudo Nota 1282
fica ã dj'screção dos- assignees-, salvo
sua ]·esponsabilidade. Reg. n. 738, arts.41 n. 2,135 e 156.

NotCL.- Do de pacho que orden:L a sus- Concordaneia.-Cods. Comms. arts.:
pensão da pra a dos bens do faJlido nr.lo Porto 1174,2" p.; FI'. 492 ;L. FI'. 485; Hall.
lia aggravo: lJecis. do Pre. do Trib. do 853; He-p. 108! i Hung. 57 i Arg. 1578 j
Comm. da Côrte de 30 de Outubro de 181>7. '01'.1593; Chi!. 1406.

- À venda dos Mns do fallido, autori- Nola.-Entencle-se'ol'dem ou despacllo do
ada indi tinctamente pelos termos 1jnaes juiz commercial ou defallencia.,-Not.1258.

do a1't. ~16 do Cad., póde trazer graves - En tende-se quaesquer bens.
1I1eOnvemente, como Jã tem trazido, e - Os bens de qualquer massa Callida
nullificar de todo o favor de Uma cooco1'- devem ser vendidos no caso do art. 816 do
data ulterior. N,'l marcha das fallencia Cad. COlllm., sem embargo do direito que
convém attender não só o iotere e do assiste aos fallidos de offerecerem concor
credores, como tambem o do falJido. A lei data: Decis. de Arrg. do Trib. do Comm.
lbe dá o direito de acompanhar a marcha da Côrte de 16 de Ago to de1869.-Rev.J1IoT.
uo processo e zelar do que possa caber-lhe de 1869, pag. 408.
na liq!Jidação final da massa, qllallclo não
lhe seja concedida a concordata por meio
ela qual terá de e encarregar pes oal
mente da liquidaç.ão. E tendendo-se a 'pro
videncia relativa ii. venda do bens amda
flguelles (Jue não são de faci! deterioração
e que, ao contrario, CaD tituem a parte
essen ial e mai importante do activo,
como. são por exemplo, <;> instl'Umentos,
machma e material de uma grande fabrica

in terrupção do balanço e averiguaçõc
sohre a causa da fallencia: Decr. n. 1f>9'i,
al't. 63 ~ 2.

- Vier. Di7·., vaI. 51, pago 341.
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No balanço s'e descreverão todos os bens do fallido, qualquer que
seja a sua natureza e especie, as suas dividas activas e passivas
(art. 10. n. 4), 6 os seus ganhos e perdas, accrescentando-se aB
observações P, esclarecimentos que parecerem necessarios. ~~8"

Art. 818. Fechado o balanço, ou ainda 'mesmo pendente a sua
orgalúsação, procederá o juiz commissario, conjunctamente com o
curador fiscal, ao exame e averigua.ção dos livros do fallido, para
conhecer se estão em fõrma legal (art. 13) e escripturados com regu
laridade e sem vicio (art. 14). ~"8G Indagará outrosim a causa ou
causas verdadeiras da faJlencia, podendo lJara este fim perguntar as
testemunhas que julgar precisas e sabedoras, as quaes serão interro
gadas na presença do fallielo ou seu procurador e do curador fiscal; a
cada um dos quaes é licito contestaI-as no mesmo acto, e bem assim
requerer qualquer diligencia que possa servir para descobrir a

- eb'Undo o d:reito inglez. o faUido
confirmará sob juramento a verdade do
balanço, se assim fur ordenado pela
COite.

Nota.- O balanço é especial para o
proces o da fallencia, e pMe er imul
laneo com ou tros actos: Decr. n.] 59'7,
arl. 63 ~ 1" .

Nota 1284

Art. 819 j Reg. n. 738, arts. 122 e]23.
Concordancia.-Oods. Comms. arts.:

Porl. 1179; L. l/r. 4'71; Besp. 1019; Hall. 805;
fie p. 1079; Wurt. 105'7 e 10GG; Pru .115 ;
Ru. 114l; Arg. 1575; 01'. 1590; Chil.
1317,

- 'a Inglaterra, o balanço é apresen
tado. segundo a indicação da Côrte: urna
cópia do me mo é entregue 3.0- official
~S'L!lllee-dezdia ao menos depois do dia
lixado para o ultimo exame que deve
oflrer ou a. que deve responder o fal

lido,
Este balanço e suas conta são suscepti

vel de emendas segundo as circumstaucias
eordens da Côrte.

Nota 1.285

N
Reg . n. 738, arts. 157 n. 6, 186 e 187.
ot. 1259,

Concordancia.-Cods. Comms. art .:
Port. 1171; Fr, 488 ; L. Fr, 471 ; Hc p.
1019.1016 e 1048; Hall. 805; Arg. 1555 n, 4

e 1-G3; 01'. 15G9 n. 4, 157'7 n. 4; ChU.
1394.

- Poslo que a legislaç.ão brilannica não
pre creva nem numero de livro, nem
certas formalidades do nos o direito, flot.
12<l2, nem por isso a falta de escripturação
lJU à existcncia de ta viciada ou falsift
cada deixará ele acarretar obre o fallido a
pre umpção de fra·ude. a recu ação do
certificado, protecção ao fallido dtl bôa fé,
viclima de facto -que não promoveLlpOl'sua
imprudencia ou má fé, mas puramente
IJccasionados por circumstancias extraor
dinarias que estão fóra do alcance ordi
nario do indi I'iduo.

Nota.- b:' essencial o exame dos tinos
afim de averiguar-se as Cil,usas da faIlencia
e mais circumstancia. : I:t v. n. 677,i de 30
de Jlíoveml~ro de 18G5.- Ret. do JIlinist. da
Ju,sL. ele 18GG .

.-Este exame é procedido por pe1'Uos de
nomeaçãoexclusiyadoju.iz,sob uas vi tas;
nem conviria que o juiz com o cw'ador
ii calo fizessem, pois que exige conbeci
menta especial de e cl'ipturação mercantil,
que ele ordinario não t~m, e em que são
familiares os g1Ia1·da-livl'os..

-O exame dos livros deve ser feito pelo
juiz e cu ~ador e em concurso de pe1'itos :
Acc. da Hel.ele Porto-Alegre, de26 de Feve
1'eiro de 1878.- Di,/,. , vaI. 16, pag. 186.
veja- e o que dis emos quanto á tal excen
t1'icidade 1\:1 me ma Rev. pago 188:
SÓOI nte esses t/'es conswnmados commer
cialistas poderiam as im decidir. desres
peitando a pratica de todo o paiz e do fôro
de P01'lo Â.le~re, adoptado pejo tribunal da
Helação. QUlzel'am daI' um quiná1t ·no
enlãu juiz do commercio: o uperiores
ne te paiz aIJem mais do que o subal
t \rl1O , sabem mesmo en·ar.
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verdade; ficando, toda.via, ao arbitrio do juiz recusar a diligencia
quando lhe pareça ociosa ou impertinente. U!ilG

Do exame dos livros, da inquirição das testemunhas e sua conte.
tação, e de qualquer diligencia que se tenha praticado, se lavrarão o
competentes autos ou termos, mas tudo em um só processo .•28.,.

Art. 8 [9. Ultimada a instrucção do processo, o juiz commi!lsario
o remetterá ao rrribunal do Oommercio, acompanhando-o de um
relatorio circumstanciado com referencia a todos Oí'l actos da instru
cção, e concluindo com o seu parecer e juizo ácerca das causa da
quebra e sua qualificação, tendo em vista para as suas conclusões a
regras estabelecidas nos arts. 799, 800, SOl, 802, 803 e 804. 1288

Art. 820. Apresentado ao tribunal o processo, será proposto e
decidido na primeira conferencia .• 289

Nota 1286
!leg. n. 738, arts. 157 n.6, 186 e 187.

Not. 1203.
Concordancia.-Cods. Com m •arts.:

FI'. 474. 488e489: L. FI'. 477; Hesp. 1015:
n. 4 e 1I,H; WUl't. 1066, !lu . 1410;
Arg. 1576; 01'.1591; Cbil.139!l.

- Na Inglaterra, tambem a Côrte ouvc
tcst munha e ordena a exbibição de eus
livro, contractos e documentLS á sua
guarda e porler-ill his ClLstody 01' powel';
ê\ revel póde ser pr' a.

'e la averiguatões até a mulher do lal
lido póde cr intcrrogada.

Nola.-A inquiri ão de le temunbas para
:lo ind:\ga ão da ü<"lU a da fallencia ;
fórmula ub lancial do proce o dein truc·
çilo de qu bra: Decr. n. 1387 de 18:'>6.

-A aycriguação da cau a da fallencia é
essencial para a qualificação da quebra e
pronuncia do fallido: Decr. n. 1597 cit.
art. 63. 1°.

- Vid. llil'., vol. 4 ,pag. 80.

Nota i287
Rrg. n. 738, art. 121
Concortlancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 1555 n. ,1; 01'. 1569 n. 4.

Nota 1288
Reg. n. 738. art. 122.
Concordancia.-Cods. Comms.arts.

Port. 1125 j FI'. 4.58 e 4.88; L. FI'. 452 e 48~

He p. 1045 n. 6 e 1139; Holl. 812; Wl1rt
1066; Pru . 115; Ru . 14oU; Arg. 1590
01'. 1066.

1YotCb.- Ultimada a instrucção do pro
'C so, o juiz cOlUmercial ouI'e o cumdor
fi cal e o promotor publico, e, preparados
os autos, sobem á sua conclu ào: Decl'.
n. 1597 cit., arls. 67 e 68. '

Nota 1.289
Arls. 24; T. un. 10 ; Reg. n. 738, arts. 3

n. I, 41 n. l!, 121, 125 e 186.- Not. 1265.
Concordancia.-CodR. COIllIII . al'ls.:

Port. 1151; Hesp. 1143; Arg. 1593; 01'.160'.
li ola.- Conclnsos os autos, o juiz COIII'

mcrcial, ot. 1258, prof re sua deci ão no
menor espaço de tempo possi\'el, vj to qne
no.a legislação criminal tanlo recolll
menda a. brevitlade na formação da culpa:
Cod. do Proc. Crim. art.LJ ; Uecr.n.2:1Ia
de 1859.

- Vislo que, a requerimento do proprio
fallido, lhe declarei aberta a fallellCia;

Visto que agora, como e proya, com os
documentos de fls. e 11 . se acbam de inte
ressado todos os eus cr dores:

Vi lo que, ne'ta condições, toda' as COII-
equencias de tal declal'açào de\'elll ce ~lr.

verificando-se, como e yerifica, que ?s
cau a da fallcncia desappareceram, ou IHlO
existem:

Vislo que :lo marcha 0\1 pro eguirncnlo do
pl'oce so da fallencia, ne ta situação.cal'et'e
rle Um, como de ü<'1U a : Dalloz, Rep. da
Jlbl·. verlJ. FalI. n . ..157; ..

Visto que é um nao-senso sacnflcar-sea
mera formalidades a continuação de um
proce' so que não tem mai razão de cr,
porque não se póde considerar lalLldo quem
nada de\'e;

Attendendo que, apezar de .U1i.xto o PI:P
ces o da fallencia- civel eCl'lmlnal- 11<10
ob tanle, o, interes e por cuj~ rep!e e~l-

• taç:ào intervem a ju tiça publica naO 10
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-'
Qualificada a quebra na segunda ou terceira especie, será o

rallielo pronunciado como no caso caiba, com os complices, se os
houver (art. 803) j e serão todos remettidos presos com o traslado do
processo ao ju,iz criminal competente, para serem julgados pelo jury ;
sem que aos pronunciados se admitta recurso algum de pronuncia. ""00

laes que, na hypotl1ese, devam predomina.r
para conservar o fali ido fóra da adminis
traçâo de seus bens, que estão inteiramente
desembaracados pelo desinteresse de seus
credores.

Atlendenao que nossas leis, não preve
nindo e ta evcntualidade antes da quaHfi
cação da quebra, não podem deix.aI· de
abandonaI-a ao criterio do juiz- Decoctus
ql~i sit, et a q7W 7'emissmll est i7~dices.

Gasare~. Disc. II. 179 n. 91.
Manoo que os depositarios, para o que se

pa sará ocompetente mandado de levanta
mento, entregucm ao falUdo Lodos os ben
do mesmo á sua guarda, bem como que o
Dr, curallorfiscal lhe preste contas i e arbi
tro aos primeiros a commissão de 11/2"10
cao segundo a de um, que, como as custa ,
serão pagas pela ma sa. Porlo Alegre, 15 dc
Outubro de 1874,- S. Orlando de A7'a~ljo
Cosla.-Di7·., vaI. 7, pa~. 573.

--' Cessa o e tado de IaLlencia e o respe
clivo processo, quer na parte civil, quer
Ila palte commel'cial, quando, depoi;; de
abel'la, e mostra haverem sido'pagos todos
os cl'edore .

Nem obsta o disposto no art. 68 do Reg.
n, 1597 de 1855, quando permitle a inter
venção do promotor publico perante o juizo
commcrcial, no caso de abandono cio pro
ce so por transacção dos credores, porCJ.ue
essa disposição deve entender-se reaendo a
~ypotl1ese de culpa ou dólo da parte do [al
Mo, caso em que a su pervenienLe quitação
d!ls credores já não póde impedir a instl'UC
çao commerciat do processo. Fóra dahi o
processo de fallencia deve cessar, porque
lamb~m tem ces ado a sua razão de ser,
que e a JJlesma fallencia. Então o fallido,
COIU. a. quitação obtida, tem direito a ser
I'e hLUldo á ua anterior po içITo, sendo
declarado em etreiLo o processo, e man
dando-se-111e entreaar os bens arreca
dado, prestadas as"contas, ad insta7' do
art.854 do Cod. Comm.: Acc. da ReI. da
Côrte de 11 de laio de 1877 .-Di?'. vo1. 13
pag.406. "
.- A faUencia aberta prosegue, quando

nao são pagos todos os credores integral
IMnte, ou quando um dos fali idos desappa
rece, levando comsigo não paquilll:l somma
pertencente á sociedade por haver culpa
ou dóio : Acc. da Rei. da Côrte de 1-1 de
Dezembro de 1877 .-Dil'.,vo1. 15, p:lg. 3Y9.

2

- Não póde ser declarada fraudulenta a
quebra do negociante que prova ter-pago a
tvdos os credores, ainda que não tenha o
copiador de cartas: Acc. da Rei da Côrte de
28 de Março de 18í9.-Dir., vol. 19, pago 170.

- Vingou a doutrina que . u tenLamos
na sentença supm.

- Não é caso de aggravo a decisão que
manda proseRuir a fallencia na parte cri
minal, sómente POl" estarem pago todos os
credores do falHdo : Acc. da ReI. d e Porto
Alegre n. 270 de 28 de Abril de 1885.

- Esta decisão pos parece injusta; é caso
de damno i7Tepa"CIA)et, pois que o juiz não
podia separar, ou dil'idir, o processu m ixtu
da faUencia, 'lIt111 só até á quaJiticaÇ<10 da
quLJra, 7Lnica [lronunciacão que o di cri
mina,

- Depois de declarada a falIencia, aLe a
qualificação da quebra, que é parte e sen
cial no processo, não póde haver accôl'do
algum do fallido com os credores da ma sa:
Decis. de Agg. da ReI. do Rio de 22 de
Março de 1889.-Di'''" vo1.4S, pago 613.

Nota 1.290
Arts. 798 e 819 j T. uno 10 i Reg. n. 738,

arts. 3 n. 1, 4tn, 2,12·1, 125 e 186.
Concol'dancia.-Cods. Comms. arts. :

Porto 1151, 2' p. ; L. FI'. 584 i Hesp, 1141 j
Arg. 1593; 01'. 1608; Chi!. 1341.

- Na Inglaterra, a Côrte de fallencia lem
attribu.ição correccional para repre sào de
cerLos deJictos em materia de banCal'l'Ola:
fóra destes ca os o tribunal competente é
o jul'Y.

liota.-Á sentenç.a que condemna ou
absolve deve ser dada no termo de dua
audiencia ou no mesmo prazo em 11Iã
do escrivão, que a intimará ás partes:
Decr. n. 707 de 1850, art. 12.

- Se é qualificada a quebra como ca
sual, a.rt. 798, sendo su ;tentada na fórma
quc vimos de expor, 11[0 ha reme~ a de
traslado do proce so para o juiz de direito
procederajulgamento, visto que esta não é
pwnivet: se porém, é qualWcada culposa
ou fl'audulen ta, cito art. 798, en tão refi) tte·
se o. traslado do proce o para esse fim.

- Dá-se o recur'o votunta?-io para aLle
layão : Reg. n. 120 de 184.2, al't. 450; Decr.
n. 707 de 1850, art. 26.

comoo COIID1EnCIAL
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- Aberta a fallencia deve ser qualificada
e resolver o juiz corre pondentemente
sobre a procedencia ou improcedencia cri
minal della, visto que o facto da loucura
do fallido antes da declaração da quebra
não exclue os actos ubsequentes e con
,equentes, sendo que a loucura como ex
cepção da criminalidade éponderavel pelo
juizo da fallencia na sua qualificação,
Cf1.1ando moU ve a casualidade definida no
art, 799 do Cod, Comm,: Aces . da Rel.
da Côrte de 22 de JunllO e 10 de Julho
de 1885. -Di1'., vol. 38, pag. n.

- A instrucção da fallencia intere sa
não só aos credores, mas até á ju tiça pu
lllica. : Av. de 8 de Julho de 1851.

- Dos despachos de jlrOnuncia, on não
pronuncia, proferido pelos juizes muui
cipae em causa de fallflucia de commer
ciantes não matriculado, deyem elles in
terpôr r.ecur. o ex-of/icio paÍ"<l os juize de
direito na fórma do art. 2 do Decr. n. 707
de1850: Av. n.í9de1851.

-Esta doutrina está p1'e.i1ulic(uút.
-Os recursos de pronuncia ou não pro·

nuncia dos juizes dedireito do ivel na
causas de qnebras, são iuterpostos pam a
Relações: Av. n. 208 de 1851.

- Qualificada a quebra como casual,
culpe. a ou fraudnlenta, recorre o juiz ex
of/icio para a Helação,quer eja a entença
proferida pelos juize de direito especiaes
de commercio, quer pelos seus snbsLihllos,
na forma da legi la ão vigen te, ficando
as im derogado o art, 61 do Decr, n. 1597
de 1855: Decr. 4.858 de 18il, art. 2.

- a comarcas <remes o juiz municipal
() competente para a qualificação tia que
lu'a: A c. da ReI. de Porto Ale<rre, 11. J81,
de 2 de Junho de 1889.

- Sobre se'ó o jlliz de direito compe
tente e não ojuizmunicipal, vide Di1'.,\'01.
4, pago 699, vol. 6, pago 185; Gaz, J111'.,
vol. 5, pags. 3,49, 81,24.1, P.Pe oa,lief.
J11d. uot. 461 epi1·. 01. 51 pago 93.

- E' nulJo o proces o, qnando a ac
çITo criminal começa em ([11e se tenha
qualificado a bancarrota, na conformidade
das leis do commercio, como é expresso
no Cod. C.I'iJl]. art. 263 ~ lois que falta
enUio a ba e e o corpo oe delicto para o
proceoimento em juizo criminal as im
tOl'llando- e tumultuario o processo: Rev.
n, 1595 dei! de Setembro de 1859.- Mafra,
J1W. dos Tribs. vo1. 1, pago 39.

- O Preso do Trib. do Comm. da Bahia,
em data de 20 de Dezembro de 18591 sub
metteu á consideração do governo llllpe
riat uma proposta para que os recursos
do despachos de qualificação da fallencia
sejam interpo to para os Tribs. do Comm,:
roi decidido que ta] medida não podia ser

adoptada, por ser contraria li natureza
desses trlbunaes, que só rOdem julgar o
que é puramente mercanti e não os refe·
ridos recurso, cujo conhecimento o le
gislador acertadamente conferio ás Rera·
çôe, que são tribunaes criminaes: Av, n,
\l7l de 1865,

- A decisão criminal não influe sobre
os etreitos (la pronuncia na fórma doarl. 820
do Cod, do Comm.-O juizes e tribuuaes
criminaes não tem jUl'isdicçITo sobre o
actos decisorio uos proces os de fal·
lencia, e não podem aunullar a abertura
de la : Rev. fi. 1813 de 20 de etembro
de 1865 e Acc, 1'evisol' da Rei. da COrte
de 29de Maio de 186G.-Mafra; J111'. cios
Tribs., voI. 1, pag. 112.

- Da pronuncia ou não pronunCia, no
ca o de quebra, haverá empre reeur o
para a Relação, quer eja a entença pro
ferida pelo juizes de dirieito especiae.~ do
commercio. quer pelos eu ubstilutos na
fórma. da legl laçao vigente, ficando as im
derogado o art. 61 do Decr, n. 1597 de
1855 : Decl·. n. 4858 de 1871, art. 2.

-O presidentes ela H.elações designarão
por despacho o juiz de direito que dm
julgar em cada um dos proces o por
crime de bancarrota. Não erão contem·
pIados os juizes de direi lo esoeciaes do
commer io: Decr. cit. art. 1.

- Nas comarcas, sédes de H.elaçõcs, o
jnizes de direito da l' ara civel, que S30
dos fellos da fazenda e cOl1une1'cio,podem
er designados: as im se pratica.
-o procedimento ésimple :-quaIiJJcada

a quebra, se~ue o procc so a in taneiasu·
perior, Relaçao: a quebra é qualificada
culposa ou fraudulenta, descendo os au
tos ao juiz de direito cumfJre pôr o CIWt
p?'CL-se no accórdão e mandar pas ar edi·
tal com prazo de 8 dias para a verificação
dos credito e nomeação CIe administrador
ou ad ministradures, mandando tra ladar
o autos para o pre idente da Helação de-
ignar o juiz criminal que deva julgar o

fallido.- a comarcas especiaes, que são
sédes de Helação, como na gemes, os
jllizes de direito ão os julgadores e tam·
bem se extralle traslado para o jul<ramento.

O jury não tem mais Cortlpetencia para
tal julgamento: Decr. n, 562 de 18ilO,
a.l"t<;. 1 e 2; Reg. U. 707 cit., art.19; Deer·
n. 482c1 de 1871, art. 13 § 3; Deer. n. 4858
de 1871, art. 1.

-Vid. Di?"., vo1. 51, pag, 342.
- Antes de qualificar a quebra deve ser

ouvido o promotor publico: Acc. da HeI.
de Porto Alegre, de 9 de 1ullho de 1875,

- O art. 820 refere·se á llyp01hese ~e
aiuda durarem os effeitos da pronunCIa
ao tempo de erem reunidos os credores
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para o fim declarado no art. 842 do Cod.
corom.: Acc. da ReI. da. Côrte de 8 de
Fevereiro de 1878.-DiT.:VOJ. 16, pago 372.

- E' nuUa a condernnação por quebra
Iraudulenta, que attinge á um s6, e não á
todos os socios solidarios: Rev. n. 2562
de4 de Setembro de 1886.-DiT., voI. 41,
pago 278.

Questão.-A (aUencia f1'a1bd11lenta
absol've a culposa? A faUencia não póde
er julgada culposa e fraudulenta, porque

esla absorve aqueIJa: Acc. da ReI. da
COrte de 25 de Outubro de 186!l.-Mafra,
1m'. dos Tribs. vol. 1, pa~. 113.

Questão. - A (allencta q11alificada
culposa póde seI' de novo, 01b seglLnda
ue;; qualificada (ra1bd1blenta? O segtun te
accOrdão decidio pela negativa:

Accórdiio em Relação, ele. - Que dão
provimento ao recurso interposto I?X
ofticio. eannuUam a sentença recorrida
pvr exces o de juri dicção do juiz que a
llroferio; porquanto, havendo ido pro
nunciados os recorridos em quebra cul
po a, e sustentada essa prllouncia por este
tribunat, é f6ra de dUVIda qne por seme
Ibante facto cessou a jUl'isdicção do juiz a
qlLO, competindo, porém. ao promotor p11
blico, á vista das circumstancias do de
Iicto que apparecer possam no intervallo
entre a pronuncia e o oJIerecimento do li
bello como na presente causa, alterar a
.ua classificaçào, que, ou por falta de co
nhecimento e mais ampla informação do
jniz que pronunciou e sustentou a pro
nuncia., ou por outro qualquer motivo,não
é a que se conforma com o seu modo de
pensar, pois a elle cumpre sustentar essa
ela. ificaçào dilJerente, com razões filhas
de ua propria convicção, parecer de 11. 81.
aliás dado pelos outros dous membros da
lIl~ncjollad.a cornmi ão, que eram favora
YeI ao fallld(): epor outrotado manlfe tam
se a toda a luz, petos esclarecimen tos que
<lppareceram na di cussão, o mfl.is vehe
mentes indicios de culpabi Lidade do faUido
como réo de bancarrota fraudulenta. 'esta
circllmstancia, não sendo pos h'el fa.zer-se
a verificação do creditos, acto indispen
.avel para poder ter 10Gar a deliberfl.çào de
concordata, ou formaçao de contracto de
uuião (art. 815 e sego do Cod. Com lO.,) e
p!ovmdo essa impossibilidade da confu-

'lO da escripturação mercantil do faltido,
ede outras can 'as assignaladas no parecer
rle n. 83, que de per si constituiam ca o
de culpa e fraude, especilicados nos rete
~Idos arts. 800, 801e 802 do Cod. do Con1m.,
ebem visto que em taes circumstancias
nen1Jljma outra deliberação póde ter cabi
m~nt(} sp.não. a que foi tomada por e te
jlllZO, dando como e vê do cito aufo n. 78,

por dissolvida a reUUlao dos credores, e
determinando que os autos subis em á
conclusão para ser ordenada, como foi.
nos termos do art. 149 do Cod. do Proc.
Crim., a formação de novo proces o de in·
strucção para a qualificação da quebrn
do fallitlo. Tambem em nada póde apro
veitar a arguida iltegalidade do proc·
dimento ordenado por aquelte de pacho
de fi 85 V. á a. 86, o julgado com que se
argumenta do Egregio Tribunal' da llela
ção no acc6rdão con tante da certidão (0),
a requerimento do faUído junto á n. 181;
porquanto a reforma. de nma pronuncia
passada cm julgado consti tue especie mui to
difIerente do que por identidadeou maioria
de razão deve competir ao julgado: e,por
tanto,ha endosido ne teproces ode cober
tos os autores docrime,cessouajurisdi ção
dojniz a quo, maxime pelo facto da su ten
ta~ão de sm pronuncia, sendo por on e,·
guinte in ustentavel a opinião contraria á
vista do art. 149 do Cod. do Proc. Crim. e
Av. n. 53 de 1843. Porl.anto dão provi
mentoaore«urso pa.raannultar a entença
recorrida, pagas as custas pela massa.
Rio, 9 de Fevereiro de 1864.- Cel'q1beim,
preso int.-Gomes Ribeiro.- Va.:; f'ieira.
-F. Queira.:;,

Questão.- A (aUencia qualificada
casltal póde seI' de novo qualificada com
Clblpa 01~ I'ra1Ld111enta? A ~l~lação da Côrte
tem deCidido peta. aaffil'mlt1va, uma v z
que os factos que implicam cnlpaouú'aude
ao falHdo não lenham podido er conside
rados na primeira decisão.

-Senlença de 1" instancia.-Vi tos este
autos, e al.l.entamente examinados os fun
da.mentos do despacho de fi. 85 v. e fi. 8n,
que ordenaram a formação de novo pro
ces o de instrucção crilllinal para a qua
lificação da quebra do negociante Manoel
Antonio Alve de souza, cuja [allencia
havia sido julgada casual pela não pro
nuncia de a. 4<1 v. por não ler resultado
elas primeiras informaçõe indi iamenI.o
do me mo fallido no crüne de bancarrota,
se conhece que outro não devia ser o pro·
ced imen to a eguir· e; porquan to não
póde er objecto de que tão que a ampla e
salttlar disposição do art. 149 do CoeI. do
Proc. Crim., tendo applicação a todos os
delicto tamllem comprehende o Cl'lme de
bancarrota. E nem contra a rc~laridade
deste procedimento podemcon tltuirar"u
mento valioso as sopbi tica razõe dedu
zidas nadefesaá n. 164,cuja improcedencia.
tão cabalmente demon Irada a 11.165 V. 110

(.) E' o que transcrevemos cm re posta
á questão aatecedente.
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juridico relataria da curadoria fiscal,ainda
mais se revela pelo absUl'do da pretendida
restricção de tãó ampla, positiva, clara e
terminante disposição de lei, estabelecen
do-se doutrina Immoralissima, queem nada
menos importa do que confirmar-~e com o
maior escandalo a impunidade de um crime
de tanta gravidade e importancia como é o
de 13ancarrota fraudulenta. Tão monstruoso
absurdo repugna a todos os principios de
moralidade que diclal'am o preceito consi
gnado no art. 149 do Cad. do Prac. Crim.,
que, como fica dicto, contém uma dispo i
ção ampla e applicavel a todos os crimes,
sem a menor restricção : - Ainda que pela
p1'imeira in(onnaçcIo não obtenha o j1tiz
o oonheoi1nento de quem 11 o detinq1tente,
não deixaTá de pTooeder oont1'a elle em
q1talqueT tempo q1te seja desooberto, em
q1tanto nãop1'esorevero oTi'11le. Esta dispo
sição de lei não podia no caso vertente dei
xar de ser executada á vista da occurren
cias que se deram na reunião de credores
a que se refere a acta de 11. 78, dos esclare
cimentos que então appareceram na discus
são suscitada entre os credores e o fa.llido
e sobretudo em presença do parecer de
fi.8il, apresentado por um dos membros da
commissão de veríTIcação de credito. Ao
passo que naqueUe foram denunciados fa
ctos que constituem casos de culpa e
fraude, previstos nos arts. 801 e 802 do Cad.
Comm., pela discllssao suscitada na occa
sião de sua apresentação, ficou bem palente
por um lado a impossibilidade de verifi
cação dos creditas, que tambem é confes
sado no - do caso de não pl'Onuncia, - a
que só e unicalJlente se refere o art. 149
do Cad. do Pmc. Crim. No primeiro caso é
bem visto gue o juiz formador da culpa não
tem jurisdlcção para alterar uma áecisão
irrevogavel, por ISSO mesmo que passou em
ultimo julgado, sendo sustentada na se
gunda instancia j na especie verlente, po
rém, é manifeslo - que a não pl'Onuncia
não e tabelece caso Julgado, e nem im
pede a renovação da informação se appa·
recerem novas provas que determinem a
criminalidade: pelo contrario, a renovação
do processo neste segundo caso é expres
samente determinada por lei. Portanlo de
conrormidade com esta e em desempenho
de um dever forçoso e indeclinavel (art. 149
do Cod. do Proc. Crim.), foi proferido o
despacho que ordenou a rormaçao de novo
}

)l·OCE.SSO áe instrucção criminal contra o
allido, procedendo-se ás inquirições, dili

gencias e exames que decorrem de 11. 90
em diante. Pondo, porém, de parte a imo
pertinente questão da arguida nullidade do
processado (le n. 85 v., em diante, uuico
ponto em que se basea a defesa. de fi. 164.

e entrando na apreciação dos esclareci.
mentos e novas informações colhidas, salta
aos olhos que dos depoimentos de O. 90
a n. 116, dos de 11.121 a n. 1'28, e aO. 13~,
e do exame de 11. 134 a 140, dos docu
mentos de fI. 107 a 108, e dos que a reque·
rimento do curador fiscal roram junto de
n. 152 a fI. 157v., do termo daanccadaçãu
a n. 186, e finalmente do interrogatorio de
11. 161, resulta fóra de toda a dllvida, fi·
cando cum pridamente pro\'ados todos os
capitulos da accusação constante do rela·
torio da curadoria üscal, á n. 172; sendo
portanto, incontestavel, em [acedas provas
e esclarecimentos coUigidos, que o fallido,
attentas as disposições do Coel. Comm.,
arl. 800 §4, arl. 801 §§ 1e2, art. 802 §§ 2,.1
e 6, está evidentemente indigitado em orime
de bancarruta rraullulenta. Nestes termos
e Eelo mais dos autos, qualificando a
quebra de fraudulenta, pronuncio o lallido
Manoel Antonio Al\'esde ouza pelo crime
em que se acba iniciado, como incurso na
penas do art. 263 do Cad Crim.,e como tal
o obrigo á prisão e livramento. O escri·
vão lance o nome do fallido no rol dos cul·
pados, e em segredo de jnstiça expeça
mandado de prisão para sua captura, e laça
do presente proces o immediata remessa
para o superior triblmal da Relação, para
conlIecunento desta decisão, da qual, na
fórma da lei, recorro ex-oflioio, e pagllea
massa [allida as cu tas. RIO, 1 de Março
de 1864. - João Evangelista de Neg1'el
1'OS Sayão Loúato.

- Esta sentença foi confirmada pelo se·
gllinte-Acc6rdão em Relação-que negam
provimento ao recur o interposto ex-ofll
oio em vista dos autos j e _pague a ma a
fallida as custas. Rio. 8 de M.arço de 1861.
- Ba1'bosa" preso int.-T?·avassOS.- AJas
oarenhas. - J.!tl. de Andmde COimam.
(Vencidos).

- Esta questão, na Imprensa agltaaa em
1864, por parte ~e advogado notayei~, leve
dilIerente soluçao :- Os Dr. Teixeira de
F?'eitas, FelTeira JlianmL, Gonzaga, Aze·
vedo e conselheu'os Pantoja e Sqll.:m
Fmnoo opinaram que,-ainda sobrev1Ddo
dólo ou fraude,a fal(ellcia já qualificada CQe

sual não podia ser mudada para oulposa
ou (mud1ttenta.

- O interesse que susCIta esta qul\?IM
nos obriga a tran crever ainda a segulDl~
sentença de I" in tancia. - Vistos es~
autos, etc.: Julgo improcedente a matena
allegada na petição á fi. 2, n. 49 e 11. 69;
porque, quando caiba no caso a segunda
qualificação da quebra, de accôrdo com a
disposição do art. 149 do Cod. do Proc,
Crim., art. 270 do Reg. n. 120 de 1842.
conforme a regra estabelecida no art. 26
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Qualquer que seja o julgamento final do jury, os efteItos civis da
pronuncia do Tribunal do Commercio não ficarão invalidos. U9t

Art. 821. Emquanto no Codigo Criminal outra pena se não de
terminar para a fallencia com culpa, será esta punida com pri8ão de
um a oito annos .•"9"

do Reg. n.707 de 1850, e Decr. n. 1837 de
1856, seria necessario que os factos alle~a
dos como criminosos e praticados pelOs
fallidos tivessem lagar depois da qualifi
caÇáo da quebra e em oceasião e cir·
cumstancias taes quena formação daculpa
não pudessem ser apreciados, segundo a
opinião de A1b!llbstin Cha1'les Renoua1'd.
J1I'atado das (allencias e bancan'rota, Tom.
2, parto 2>, pago 437. las, desde que os fac
to que constituem a aceusação consistem
na falta de exactidão do balanço, e a coo
hrança de divida pelos faWdos depois de
declarada a quebra, actos essesqlle, segundo
oart. 157 §l§ 6 e 8 do Reg. n. 738 de 25
de Novem15ro de 1850, estão sujeitos á fis·
c1lisação do curador fiscal, não pMe ter
lagar a segunda qualificação da quebra,
porque o que constitue a materia da aceu
saçào era objecto que deviaser apreciado na
primeira qualificação, e se assim não se
procedeu a faHa só póde ser attr.ibuida ao
curador fiscal, e hoje a aUegação dos ado
ministradores não importa em mais do
que na censura pelo pouco zelo com que
se houve o mesmo curador; pois que, se
e ses factos fossem trazidos ao conheci
lIIento do juizo em occasião opportuna,
como cumpria, por certo que outra seria
a decisão confirmada pelo accórdão á 11. 85.
E, de de que assim não se procedeu, não
cabe neste caso supprir a falta, im pondo a
pena que teria logar se em tempo oppor·
tuna bouvesse mais cuidado em colher
todas as provas que o caso pedia, afim de
(Iue o culpado ti vesse o castigo devido, e
qu~ hoje não póde ser applicado, porque as
decls~es que qualificaram a quebra, não
ap~ecl3.n<fo estás circumstancias não podem
hOJe ser revogadas. E assim julgando, re·
corro ea;·officio para o tribunat da Relação,
)lara onde serão remettidos estes autos

d
Pagas ~ela massa fallida as custas. Rio, 26
e Abrtl de 1865. - Luiz de Hollanda Ca

valcanti de A lblLque1'que.
- Esta decisão foi confirmada pelo se·

guinte-Accórdão em Relação, etc. Que ne
gam .provimento ao recur o iuterposto ex
~fl!dClq, em vista dos autos e razOes expen·
(I as do despacho recorrido; e condem·
DilJ!! nas custas a massa fallida. Rio, 9 de
Mala de 1865. - Masca1'enhas, preso int.
- .4.raujo Soa,res. - Francisco QUilWOZ.
- Almeida.

Nota 1.291.
ConcOJ.'dancia.-Cods. Comms. al'ts.:

Arg. 1595 j 01'. 1611.
Nota. - Assim, absolvido o fallido da

quebm fraudulenta, debalde pretendeI;'
rehabilitar·se art. 895.- Vide Not. ant.

- O Av. n. 472 de 1872 consagra dou
trina contraria.

Nota 1.292
Concordancia. - O Cad, Peno Fr.

art. 4.02, pune com um mez de pl'isão a
dous annos a bancarrota simples, que é
delicto, e com trabalhos forçados - galés
por tempo a fraudulenta, que é crime' isto
é, a duração da pena é de cinco annos a
vinte.

- Os Inglezes infligem no caso de fe·
10Dia- {elony - a deportação perpetua;
nos c.asos de delicto - misdemeanouT- a
IJrisão com trabalho até Ires annos, ou
sem elle p. do mesmo modo até dous annus
conforme certas circumstancias.

- O Cad, Peno PorL., art. 447, pune a
wlposa com prisão correccional que não
excede de tres annos -a (1'ClIudulcnta com
degredo perpetuo.

- O Cad. Peno Chil., art. 4.61, com
binado com os arts. 21 e 25 pune a ctbt·
posa com p1'esidio (pri ão com trabalho),
ou esl1'OIViamento ( banimento) em seu.
gráos minimos ou médiOS-51 dias a 930 ;
- a (1'aud1blenta com presidio ou estrá
viamento menores em quaesquer de seus
gráos-61 dias a 5 annos-art. 463 combi
nado com os arts. 21 e 25,

-O Arg. ]591 e 01'.1609 punem aculposa
com I anno a 5 de pri ão podendo a ca
sual (leve) ser punida p~ío juiz commer
cial com prisão de tres mezes a um anno.

Nota. - A excessiva penaHdade deste
artigo já obrigou o Preso do Trib. do Comm.
da Côrte, em seu relataria de 1865, a ped:r
sua reducção para melade, e neste sentido
outro coração generoso o Conselheiro FuI"
tado, ex-ministro da justiça, se dirigia ao
parlamento.

Pensamos que a penalidade deVirá cres
cer a menos de melade, quasi sempre
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Art. 822. Logo que principiar a instrucção do processo da que·
bra, o fallido assignará termo nos autos se achar presente por si ou
por sen procurador a todos os actos e diligencias do processo, pena de
revelia. ~~03

Art, 823. O devedor que apresentar a su~ declaração de fallido
em devido tempo (art. 805), e assistir pessoalmente a todos os actos e
diligencias subsequentes, não pôde ser preso antes da pronuncia. 1204

Art. 824. Contra todos os que se apresentarem fóra de tempo, ou
deixarem de assistir aos actos de diligencias subsequentes, pôde o
Tribunal ordenar que sejam postos em custodia, se durante a formação
do processo se reconhecú qne o devedor está convencido de fallencia
culposa ou fraudulenta, ou se ausentarem ou occultarem. ~~9~

Art. 825. Não existindo presnmpção de culpa ou fraude na .fal·
leneia, o fallido que se não occultar e se tiver apresentado em todos os
actos e diligencias da instrucção do processo (art. 822) tem direito
a pedir, a titulo de soccorro, uma somma a deduzir de seus bens,

uma penalidade severa em extremo torna
se inapplicavel ; o juiz compadece-se da
sorte do réo para tornar menos alllictiva
sua condiçào.

- Como já Vimos, a fallencia casual
não é punivel - a culposa acarreta a pe
nalidade exce iva deste artigo,e a fraudu
lenta tem de um a oito annos de prisão
com trallalho. - Art. 263 do Cod. Crím. :
incorrendo os complices na mesma pena.

Nota 1293

necessaria, quanto, a não ser assim, seria
esse um meio de evadir-se, desde que no
tasse que nas diligencia judiciaes eram
descobertos seus actos criminosos. Oart.
475 do Cad. Comm. FI'. s6 permitle ao
rallido comparecer por procurador obtendo
licen~,a do juiz commis arjoj e ai.nda alli
ha outTas cautela, como a fiança, quo
impedem a fuga.-In{o'nn. do juiz de di
reito Rollanda Oavalcanli ao Preso do
Trib. do Comm. da Côrte, em 6 de Março
dI} 1865,

Nota f294
Concordancia. -Cods. Comms.arts.:

Fi'. 466 ; L. FI'. 456 e 474.; Wurt. 1041;
Hall. 789; Bus. 1395; Hesp. 104.4 n. 2 i
Arg. 1549 n. 3 ; 01'. 1562 n. 3; ehil. 1393.

- A Côrte dá ao fallido, egu.ndo o di·
fi'eito inglez, um salvo-conduclo - prole
aLion - quando entende dever proteger
SUil- li'iel'dade; ordinariamente a apresen
tação voluntaria do fallido conduz a esse
resultado.

Arts.813, 825, 842 e 84.5: Reg. n. 738,
arts. 128,14.3 e 157 I'.

Concordancia.-Cods. Comms. al'ts.:
Hall. 789; FI'. 455, 468 e 469; L. FI'. 4.75 ;
He p. 1044. n. 2; Wurt. 104.1; Rus. 1395;
Arg. 1572; Or. 1587; Chil. 139,1.

- Alegi lação inateza reputa o não com
parecimento do falYido ~Ol' modo tal que
o con idera incurso em felony.

Nota. - SUPpo to o fallido possa in
tervir no proce so da quebra, como i11ter
'S ado no debates judiciarias, que tiverem
relação com ua rallencja, não pôde tal
tlir ito er garantido áquelle que está pro-
nunciado por quebra culpo a. e contra N t 1295
elle de'-e correr o proce o á revelia. Deci . O a
lle Aga. do Pre . do Trib. do Comm: da Arts. 800, 801 n. 3 e 802; Reg. n. ?3B,
Corte 3e 14 de Julho de 18M. - eMon. arts. 3, n. 1,124 e 125.
do F{j7'O de 1859 n. 5. Concordancia.-Cods. Comms. arls.:
-~Tenho entendido as disposiÇÕes dos FI'. 455; L. FI'. 456' llesp. 10U n. 2;

art .822 e 823 do Cad. do Comm" não Roll. 789' WUl't. 1041' Bus. 1395; Arg.
admiltind~ gue o fallido deixe de compa- '1562; 01'. 1576; Chi!. Ú93.
rerer em JUIZO pela circumstancia de ter -Nalnalaterra o fallido que se occulta,
procurador, e e a diligencia é tanto mais será preso pelo":'" messengel",
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prOpoRta pelos administradores e ti,xada pelo Tribunal, ouvido o juiz
commissario, e tendo-se em consideração as necessidades e familia do
mesmo fallido, a sua boa fé, e a maior ou menor perda que da fallencia
terá de resultar aos credores. IlODG

Art. 826. O fallido fica inhibido do direito da administração e
disposição de seus bens, desde o dia em que se publicar a sentença da
abertura da quebra .• 1>0"-

Nota 1296
Concol'dancia.-Cods. Comms. arts.:

PorL. 1144 j FI'. 530; 1. Fr. 474; Resp.
1044 n. 4, 1098 e 1099; Prus. 218; Hall.
808; Arg. ]577; 01'. ló92; Chil. 14.05,1411
e 1418.

- Na lnglatena, todo o individuodecla-
Tado fallido tem direito, para seu uso e de
ua familia, aos moveis, utensilios, ins

trumentos de trabalbo e objectos de neces
sidade , á sua e caiba, até um valor não
excedente a :6 20 (500 francs.) \ a lei chama
estes arLigos - cxccptcd a?·Uctes.

Nola - Esta somma que arbitra o juiz
da fallencia não se póde entender senão
com os negociantes matriculados, por ser
nwa de suas prerogaLivas : Decr. n. 1587,
art. 1.

- Alguns entendem que esses soccor
1'0 sào deduzido de lodo o activo inclu
ive das dlvldas d credore de dôminio.
- Em vez de ler- e no art. 82ó - t7'i

bltnctl. comlllissctrio deve- e sub tituir
~eJa pal;wras - jlâ~ da (allencict.

- Deveriam esses socCOJ'I'O retl'Otrabir
~eá data da abertura da faJlenoia: Cons.
Olegario, Di?·.,vol. 1, pago 13.

-. ~cnh~ma J~i prohibe o fallido estar
rm JUlZO, mtervll' e invocar "protecção, e
I'equerer o que fór em s u favor, mesmo
Sem o concur-o do 0lll'auor O cal e muito
l11enos dos favores que e te art: e o 8J8
llberalisam: Acc. do Trib. do Comm. da
Corte.de 2~ de Janeiro de 1859, - eMon.
110 Furo de 18ó9, n. 7

Nota 1297
ArLs. 2' 4°, 8Çi3 a 897.

P
Concordancia.-Cods. COJlJms arLs.:
~rt. \l32; Fr. 442;1. FI'. 443, Holl.

?/o; Wurt.lOHlj Prus. 34; Bus. 1399'
Hung. 32; .Arg. 1533' Oro 154.6' Chil:
1360 e 1362. - , ,

- Na Inglaterra dá·se o me mo, a me·
lIu que não seja ordenado diITerente-
llJente pela Côrte. .

- O art. 1360 dispõe - que a declara
ção da quebra não priva o fallido do exer
cicio dos direitos civis, alvo nos casos ex
pre amente determinados pela lei.

Nota. - O fallido, bem que, não possa
accional', nem ser accionado por força do
que dispõe este artigo, póde intervir dire
ctamente no processo de quebra, porque
esta interdicção pleno jU?'Y

f
não deve in

llibil-o de requerer o que be fór a bem
no me mo proces o, e interpor os compe·
tentes recursos, como intere sado 'no de
t.Jates judiciarios que tiverem relação com
ua fallencia e consequencias destas; nem

importa probibição de pugnar or seus
direito pessoae, salvo se, pronunciado
por quebra [rauduJenta ou culposa, não se
entrega a prisão, caso em que o processo
da quebra corre á sua revelia, segundo os
principios da nos a jurispl'UdenCia criJ1li
nal, pOl' ser em qualquer dos casos in
afiançaI' J o crime (Cod. Crim. art. 263;
Cod. do Pmc. art. 101):De(lis. deAggr, do
Preso do Trib, do Comm. da Côrte em
1857. - Rev. J1II1'. de,1860, pago 225.

De er-se-biadeclaral' que nenhuma trans
acção é pos il'el entre o credores e o fal
lido, como a venda por exemplo, da massa
já a cargo da administl'ação; Cons. Ole
gario, Dil'., vol. I, pag.16.

-E' licito ao credor, aberta a Iallencia,
mover acção contra o curador da massafal
Iida, afi 111 d er por sentença r conbecido
eu direito creditorio : Acc. da ReI. de S.

Paulo de 18 de Dezembro de 1885. - Dir.,
vo1. 39, pag. 291. '

Questão. -.Ii disposição deste ar·
tigo ind1hz incapacidade civil? Nos parece
que se deve antes de tudo di Linguir as
diver a silnarões do fallido, egundo a
nos a legi lação, para dar respo ta a ques
tão.

O que está ~ob a repre entarão da ma a
por nâo e tal' Onda e ultimada sua respe
ctiva liquidação, póde qualifical'-se nesta
condições; o curador fi cal, art. 809, e os
administradores, art. 8ó6, o representam
em juizo e fóra delle, alvo seus interes-
es e direito no processo da faLlencia. '

O que e tá administrando seu bens em
virtude de concordata, arl. 874, não S8
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pMe considerar nas mesmas circumstan
cias. Finalmente o que está nas condições
de 1/.ltimado e l'iquidado o respectivo pro·
cesso da faIlcncia, art. 868, tambem não
se póde considerar ferido de incapacidade:
e alli estão a vida e a pratica para desabusa
rem osque se impressionam por ditl'erente
modo.

Alegistação commercial é uma especia·
lidade; os eUeitos da falIencia não devem
exceder-se de sua orbita. Não oh tante,
veja-se o seguinte

Aviso - IUo de Janeiro, 8 de Agosto de
1868~ - Illm. e Exm. Sr. - Sua Mages·
tade o Imperador, a quem foi presente o
omcio confidencial desta presidencia, da·
tado de 30 de Julho do armo passado,
manda declarar a V. Ex., para S'3U conhe
cimento e execução, que a nomeação do
negociante falUdo Tbomaz de Aquino Ju
rema, para o cargo de subdelegado de
policia da freguezia de Nossa Senhora da
Conceição da Praia, nã-o foi regular; por
quanto, tornando-se incapaz Civilmente o
individuo fallido, como se deduz do
al't. 826 do Cod. Comm., e só desappare
cendo essa incapacidade pelo facto de reha
bililação, art. 897 do mesmo Cod., é repu
gnante que exerça direitos politicos quem
está privado da capacidade civil; accres
cendo que a natureza de tal cargo exige
o maior escrupulo na escolha do pessoal.
-Deus guarde aV. Ex.- José MWl'tiniano
de Alencar. - Sr. presidente da provin
cia daBahia.

Este Aviso que não vem na Collecção de
Leis mereceu reparo da imprensa ou an
tes da opposição; e do seio do mesmo ga
binete, pelo. ministerio do imperio, appa:
receu o segumte

Aviso n. 47 de 1869.- IlIm. e Exm. :'1'.
- Em omcio de 3 de Outubro- partici
pou-me V. Ex. que, em virtude de repre
sentação do delegado de policia da cidade
de Sorocnba, o seu antecessor anD11llára a
quaU(]cação de votantes feita em 1868 na
mesma cidade. Invocando a doutrina do
Aviso do nlinisterio da- justiça de 8 de
Agosto do anno passado, o antecessor de
V. Ex. fundou o seu acto em que na época
da junta qualificadora já havia sido aberta
a JalJencia do juiz de paz mais vutado,
José Leite Penteado, que a presidira.

Sendo, entretanto, certo que o dilo
Aviso, estabelecendo apenas uma regra a
que devem cingir· se os delegados do go·
verno na de tituição e nomeação dos
agentes policiaes, nenhuma apIJliCação
tem aos cargos de eleição popu ar, não
pMe subsistir o referido acto, nem a elei
çâo de vereadores e juizes de paz a que
'e procedeu na cidade de Sorocaba pela

qualificação de 1867, uma vez que é consl.
derada valida a que ficou regularmente
concluida em 1868.

Cumpre, portanto, que V. 'Ex. àê suas
ordens para que naquella cidade se pro
ceda a nova eleição, quê deve ser presidida
pelo dito juiz de paz mais votado, José
Leite Penteado, ou, na sua falia, por quem
legitimamente o substituir nos termos do
ait. Iodas Instrucções de 31 de Dezembro
doanno proximo preterito.-Deus guardea
V. EX.-Pa1~lino José Soa1'es de Souza.
Sr. presidente da provincia de S. Paulo.

Que esto Aviso prej udica a doutrina do
auterior, parece fóra de contestação.

-Ministerio dos negocios da fazenda.
-Av. n. 105 de 1869.

O Visconde de ltaborahy, presidente do
Tribunal do Thesouro Nacional, tomando
conhecimento da matéria do officio n. 78
da tbesouraria de fazenda das Alagõas de
19 de Novembro do anno passado, no qual
participa ter mandado suspender o paga·
mento que se estava fazendo ao procura
dor do 20 sargento reformado Felizardo
Antonio Dias, que se acha condemnado
pelo l'rilJunal do Jury a 14 annos de pri
são pelo crime de homicidio, em vista da
represen tação que 111e dirigira a tb.esoura·
ria de fazenda;

Considerando que semelhante decisão,
que julgou o dilo sargento privado dos seus
direitos civis pelo facto de haver sido con·
demnado como homicida á 14 annos de
prisão, foi alem do que u direito estabe
lece, porquanto não existe disposição al
guma legislativa que imponha os COI1·
demnados á penas criminaes e de priva·
ção de seus direitos civis: ,

Considerando que as condemnações ~es·
soaes não podem produzir outros elfBllos
spnão aquelles que a lei taxati'Vamente de
clara, e a de que se trata é inadmissivel,
porque uão procede de lei, mas da inter-
pretação que se lhe dá; . ..

Considerando, finalmente, lfl:le os mdlvl
duos nas circumstancias indicadas, po·
uendo exercer certos actos da vida civil
como por exemplo, adquir.ir por qualquer
rios modos admlttidos em direito, deve- e
legalmente presumir c·apazes de exercer
todos, porquanto a capacidade de direito é
sempre a mesma e unica, e de de que_é
concedida para certos actos, não ha razao
para que o não seja para todos. .

Dec1ara ao Sr. inspector da referHI~ tbe
souraria que p6de o procurador con ~ltuido
pelo sargento Felizardo Antonio DIas re
ceber os soldos a este devidos/ ficando .re
formada a decisão em contral'Jo profCf1da
por essa thesourarja,-Visconde âe Itabo·
mhy.
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Art. 827. São nu1las, a beneficio da massa s6mente :
. r. As doações por titulo gratuito feitas pelo fallido depois do

ultimo balanço, sempre que delle constar que o seu activo era naquella
época inferior ao seu passivo. U'08

_ Este novo Aviso tambem prejudica a
doutrina do 10'-Vide Not. 20.

- Sómenle ao adOlinistl'ador de uma
massa falJida, emquanto exercer o cargo,
cabe demandar activa e passivamen te, á
bem da mesma: OJ credores por si não po·
dem intentar acção ?'esciso'fia de uma
venda feila pelo faUido em fraude de seus
direito : Acc. da ReI. da Fortaleza de 28
de Setembro e 11 de Dezembro de 1877.
Dir., vo1. 15, pago 489. -

-Independente da sentença de rehabili
tação deve ser mantido no exercicio do
cargo de Juiz ~tunicipal o negociante cuja
quebra foi julgada casual; !;lor isso que a
incapacidade Civil! dedUZIda do ar!. 82li
do Cod. Comm. é imitada a administra·
ção e disposição de bens, e não suspende
o goso dos direitos poliLicos: Av. n. 22
de 1887.

- Esta doutrina, quanto á 1° parte, pa·
rece insustentavel.

- Ofallido, não rebabilitado, não esUt
mbibido de por si intentar acção de rei
vindicaçãode seus bens particulares,que só
podem ser executados depois de toaos o
bens sociaes, art. 350 do Cod. Comm. Não
é admissivel que o fallido casual, ha mais
de ~O annos, esteja indefinidamente sujeito
á sancção do art. 826 do mesmo Cod. e
como tal privado de acautelar seus interes
ses, quando compromettidos pela incuria
dos respectivos administradores da ma a:
Rev. n. 9637 de a de Novembro de 1880.
-Ilouve 4. votos vencidos.

Nota 1.298
Arls. 129 § 5.826 e 828: Reg. 737, art •

681 § 1. ° e 694, Reg, n. 738, arts. 14.4.
0165.

Concordancia.- Cods. ComOls. arts.:
Port.1l3f>· Fr. 4.44,·L. 1"1'.4.46; Hol!. 775;
lIesp. 1039 n. 1 e 1040; \Vurt. 1035; Belg.
lO; Prus. 48 e 4.9; Rus. 1432; Arg. IMO;
01'. 1552 j Chil. 1373 n. 1.

F
-Apenas o Resp. fixa o prazo de 30 dias:

o1 r. de 10 ; o Port. e o l3elg. de 4.0; o
\lurt. e o Holl. de 60 e 120; o Rus. vai
até 10 annos.
p-) Na Inglaterra (art. 133 do Act. do
ar. do l° de Agosto de 18!9) todos os

pagamentos feitos realmente e de boa fé
pelo faUido, antes do requerimento da

declaração da fallenciaa um de eus credo·
re, ou ao fallido, neste me mo tempo.
lodas as transferencias realizada, con
traclos, vendas, transacÇÕes feitas de boa
fé pelo fallido, e!:Jem assim lodas as dili
gencias e execuçOes dirigidas e consum
madas em boa fé sobre sua propriedade
são considerados validos, não ob umte o
acto ou actos de fatlencia - acts or ban
k7'11>ptcy commettidos anteriormente pelo
fallido. E' mister, porém, que todas as
pe soas que houverem coutractado com o
fallido nao tenham tido conbecimenlo of·
ficial-notice-do- act or bankrll[Jtcy.
Esta condição é essencial, e arfa la su:\
inobservancia á nullidade ab oluta de
todos os actos.

Uma transferencia ou cessão que con
stituem nm-act or bank?·1b]JtC.1l -são pOJ'
isso mesmo attingidas de nullidade..

Nota.-A illteUigencia deste artigo, tem
oITerecido duvidas mui prejudiciaes aos in
teres es commerciaes.- "id. Not. 197.

O Trib. do Comm. de Pernambuco de·
cidio que a disposição do art. 129 5 era
generica,absolula,indislinclae comprehell'
siva. portanto, não só das transacçOes ex
pre sas ne te art. 8'27, como de todas,
feila p lo fallido nos 4.0 dias antecedentes
á fallencia. Ouvido o Preso des e Trib.,
em virtude deumarepre entação que o Go
verno Imperial apre eutou a directoria da
Associação CommerciaI de Pernambuco,
informou que os julgamentos do Tribunal
se fundavam:

1.° Que a generica disposição do art. 129
§ 5, bem diversa da do art. 827, não é de
pendente desla, sendo que naquella se e 
tabelece a regra e 11esta as excepções.

2.° Qu'e no l° ca o ('lrt. U9) e tallelece o
Cod. o principio geral da llullidade de lodos
os contraclo~ commuus a ambas as parles
e limilada pelo tempo alli designado, e no
2° (art. 827) especifica duas hypolbeses de
nuUidade de contractos, ampliad~ quanto
ao tempo. limitada quanto às partes.

3. ° Que os dou arUgos eão diversos:
O l' (129) só falia de contractos com rner

ciaes celebrados nos 4.0 dias anteriOIes á
quebra.

O 2° (827) laIla de qualsruer especie de
contracto, que pódeser celeôrado em época
diversa dos 4.0 dias acima indicados.

O art. 129 fixa a época de 40 dias antr.
riores á declaração aa fallencia.
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O art. 82'1 fixa época diver as, endo a
do ultimo balanço no caso de doação, e
sendo a da declaração da fallencia no caso
de hypotbeca.

4. .• Que o art. 129 fulmina a nullidade
contra todos os contractos commerciaes
celebrado nos 4.0 dias, podendo ser essa
nnUidade invocada por qnalquer parte in
teressada; ma o art. 827 estabelece as
nullidades ó a l)eneücio da llJassa (ali ida.

5. o Que nâo se pôde sustentar que o le
gislador quizesslJ sómente acautelar os in
teresses da mas a, e nâo os dos terceiros,
que contraclas em com o fallido nos 4.0
dias anteriore á faUencia.

Ouvido o Pre . do Trib. do Comm. da
Côrle, opinou e te diITerentemente, e a im
~empre e decidia e julgava no llJesmo Tri
bunal; tambem no Sup. Trib. de Jnstiça.

A 2' secção da secretaria de e tado dos
negocio da.jnstiça deu a intelligencia do
Trib. do Comm. de Pernambuco; e (l con·
nltor (actual mini Iro da justiça) de.useu

parecer as. i lU : A verdadei ra iutelligencia
da lei me parece a eguinte:

« l)elo arL. 129 . 5 ~ão nullos todos os
contractos celebrados pelo commerciante
que vier a falUr nos 4.0 dias anteriores á
declaração da quebra.

« Ma póde e se contracto ser uma doa
ção gratuita, e então de,-e o prazo ser outro,
a datar do ultimo balanço.

« PMe tambem er o conlracto uma sim
ples bypotbeca de divida muito anterior,
e nes e ca o conviria especiali ar a qua
lidade de ta escriptul'a,cuja obrigação por
"enturajá sub istia, mas ó tornou-se et
fectiva dentro dos 40 dias anteriore á
quebra.

« Eis a nece idade do art. 827, contes
lado pelo Tribunal do COlllmercio. »

Ome mo con ullor dis e:« Entendo que
não é boa a praxe est.abelecida pelos Tri
bunaes de Comm rcio a re peito da intelli
gencia dos arts.129 e8'l7 do Cod. do Comm.»
Deu seu parecer a ecção de justiça (relator
o Con elheiro Nabuco l, e tão lnminoso
como sabia dal-o e se illustr~jurj consulto
que ornamentou a tribuna parlamentar do
oaiz e realçou os auditorias da Côrte.

Ei-Io: .
- Ajl1l'isprudencia do Tribunal do Com

mercio de Pernambuco, excentriea e in
guiar em r la.;ão á doulrina e jurispru
denc.ia dos outros povo, é manire tamente
contraria ao' prindpio fundamentaes do
nosso Cod. do Comm. ell1 materia de nul
Iidades. Com elJeito, os a.rt . 826, 827 e 828
ão conn os, completos e concludentes.
Oa.rt. 826 diz assIm : .
« Ofallido fica inbibido do direito da ado

ministração e 'di posição do seus bens

desde o dia em que se publica a sentenÇA
da allertura da quebra. »

Até es e dia, portanto, aos olhos de todos
o falUdo tem capacidade para contraclar.

Ei abi a regra em geral.
A excepções estão nos artigos immediata·

mente seguintes, 827 e 828.
No ar!. 827 estão as excepções fundadas

na pre umpção da fraude, isto é :
Os contractos gratuitos.
Os pagamentos de dividas não vencidas.
As 11YlJotl1eca de dividas anteriore .
No ar . 828 e tão as excepções fundada

na prova da fraude.
No art. 827 estilo as nullidades de pleno

dir ito (ão nullas).
No ar!. 828 a nullidades dependenle

de ac\'ãtl (podem ser annulladas).
O ar!. 827 comprebende sómente os con

tractos fei tos depui do ultimo balanço, 0\1
no .10 dia anteriores á abertura da quebra.

O art. 828 compl'ebende os contracto
feitos pelo flUido em qualquer época até á
pre cri pção.

As 11l1ltidades do art. 8~7 são decretada'
ómente no in-teress da m:ma fallida.
A l1utlidades do art. 8~8 ão no inte

resse de todos os prejudicados.
As im que, á excepção do contracto es·

peciflcados no art. 827, os quaes ão nullos
de pleno direito peta'presumpção da (raude,
os demai conb'acto' com fallido só podem
ser annnllados provada a fraude.

E' esta a dispoSiÇãO do ar!. 828.
Eis abi :
« Todos os actos.
Do fali ido.
Qualquer que seja süa época.
Provada a fraude.
Podem er annullados.
E pois, nã.o são nnUas, mas allnullaveis.•
Este art. 828 reproduz a diSpO iCão do

direito civil i consagra a acção-pautlana
ou revocatorla.

QUaJ {ralLdcLt'ion'is causagesta emnt aUI/I
eo, ignal'(L qui {mudem non erit. L. l.D.
- q1LaJ in rra11d E7·edit. .'

As di po içõe' do citados artigos sao
analogas ás dos outros.

4.46 e 4.47 Codigo Francez.
1133, 1134, 1135, 1136 e 1337 Cad. porl.
HI39, 1040, e 10·11 Cad. Hesp'
773, 774., 775, 776 e 777 Cad. Hall.
40 a 50 Cad. Prus.
Lei 1851 da Belgica. .
Se, conforme o art. 826 do nos o C~I"O,

o acto do fali ido são validos até o dia da
publicação da sentença da abertura da fal
lencia, porque até esse dia el~e tem ca·
pacidaEle para exercel·os : .

Se, conforme o art. 827, st menle a
nullos de pleno direito os actos que ello
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especifica, .os quaes firmam a regra geral
em cootrar!o ;

Se, conforme o art. 828 do Cod.-todos
os contractos- do falUdo, á excepção dos
referido no al't. 827, para erem annul
lados, dependem da fraude provada e não
presumida, é evidente que o art. 129 § 5',
inserto no mesmo Cod. em que estão os
arts. 826, 827 e 828, não póde conter dis
posição incompalivel e contraria.

Nào contêm.
O Cad. do Comm. no til. 5° - ])os con

tmetos-tratando da nullidade deHes, me
ramente por principio de ordem e conve
niencia de metb(1do, antecipo\l no art. H9
§§4' e 5' a nullidades do arts. 827 e 828,
comprebendendo no § 4° os contractos
annullaveis (art. 828) e no § 5° os con
tractos IhlHos de pleno direi to (827).

Que o art. 129 § 4° e 5' não estabeleceu
dispo içóes diver as ou contrarias ás dos
arls. 827 e 828, demonstra·se pela remissão
expressa que o art. 129 §§ 40 e 50 faz aos
ditos arts. 82'1 e 828.

Essa remissão nrLo significa outra cousa
senâo que a disposição do art. 129 §,§ 4' e
liO deve ser combinada com as dos arts.
827 e 828.

Ainda que tal remissão não bouvesse no
arl. 129, a sua disposição não póde ser en·
tendida com a generalidade que o Tribunal
do Commercio de Pernambuco quer, por
que deUa resullan: absurdos, con1radicções
e lOcomenientes que não podiam estar na
mente do legislador, cuja vontade é mani
festa e claramente demonstrada nos arts.
826, 827 e 828, os quaes constituem um
systema, e estão de accõrdo com os prin
Cipio consagrados pelos Codigos de todas
as nações e pela doutrina de todos os
autores. .

u Sci?'c leges non hoe e t ve7'ba earwm
lenel'c, sed vim ae potestatem. L. 17 11.
Legib.

« ln eivile est nisi tota lege pe?'speela,
~!1la,. a,liq11.a pa1'liclI ta ejus P?'oposita,
1\1d1CCVI'e vet ?·espunde?·e. L. 24 11. de
Legib. »

PermitIa Vossa l\lagestade Imperial a
demonstraçào dos abslll'dos, das contra
dicções e inconvenientes a que a ecção
alIudio.

l,O E' passivei que em uma mesma lei
I'enbam artigos que ,e derogam reciproca
mente?

Eis alti :
Oart, 826 in1Jibe o fallido da admini .

Iração e disposição dos seus l1en ,sõmentei deSde o dia em que se publicar a sen
enç~ da abertura da quebra.»

POiS bem... O art. 129 ~ 5°, enlendido
~OIDO quer o Tribunal áe Pernambuco,

anllulla de pleno direito todos os actos do
fallido dentro dos 40 dias an,teri.ortls á
abertura da quebra.

Haverá quem possa combinar a capaci
dade do fallldo para os actos de admi
nistração e disposição dos bens com a nulli
dade de pleno direito desses mesmos aetos?

E' o si/nut esse et non esse a capacidade
do art. 826 e a incapacidade do art, 1i9
§, 5. °

Como se pMe outrosllp combinar a 
puhlicidade- da incapacidade do fallido,
que o art. 826 exige para sciencia e ga
rantia dos terceiros, que aütís poderiam
in cientes contractar, com a sorpreza do
art. 129 § 50, entendido como quer o Tri
bunal de Pernambuco.

A. mesma antinomia se dá entre a sup
posta generalidade do art. 129 § 50 c a
generalIdade do art. 828 .•

2. o O art. 827 é, como diz o Tribunal de
Pernambuco, a e. cepção do art. 129 ~ 5° !!

E' a excepção no mesmo sentiáo da
regra, quando aliás toda a excepção firma
regra geral em contrario

A regra annuLJa, a excepção tambem
annulla ? !

1 to é uma inversão do sentido e pro
priedade dos argumentos legaes.

A excepção nào nóde ser senão a anti
these da regra.

Para que o art. 827 fosse excepção do
art. 129 5°, seria preciso que este con·
tivesse a validação de todos os actos, como
aquelle contém a nullidade, de alguns
actos.

O art. 827 é excepção, não do ar!. 129
~ 50, ma do ar!. 826 quanto á capacidade
ao fali ido, e do art. 828 quanto aorequesito
da prova da fraude.

Se oart. 129 § 5'. con tém a generalidade
absoluta, que o Tribunal de Pernambuco
suppõe, o art. 827 é ocioso e inutil.

Porque:
Annulla os pagamentos de dividas não

vencidas e as hypotbecas de dividas an
teriores, quando aliás o mesmo ar!. 129
~ 5° annulia Lodos os pagamentos e todas as
IíypotlJeca . -

3.' E' possivel suppor sem injuriado le
gislador que uma mesma lei contenha
moti \'Os contrarios, o p'ró e o contra?

Eis alll :
O art. 827 annulIa de pleno direito os

contracto por titulo gratuito, sem duvida
porque a liberalidade na proximidade da
faUencIa é UlDa pre umpção de fraude.
A cont7'a'l'io seILSlb entendem todos que os
contractos onerosos nào são uuHos.

Pois bem:
O art. 628 annulla tambem pleno jU?'e

os contractos onerosos para com os quaes
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não se dá a mesma razão, pela qual o art. 827
annuJlou os contractos beneficos I

O art. 827 annuJla as hypothecas por
divida anteriore, seu: duvida, para que o
fallido não pos, a melhorar a sorte de uns
credores em pl'ejuizo de outros, em duvida
porque ULUa preferencia gratuita importa
doação.

Pois bem:
O art. 129 Si 5' annulIa tambem pleno

jllll'e as hypothecas pOl' dividas conlrahidas
no mesmo acto quando aliás para com
estas não se dá a mesma razão que para
com aquellas, vi to como o dinheiro foi
elJectivamente pre tado,

Sil1ml esse et non esse.
O art. 827 annulla de pleno direito Q

pagamento de dividas, não vencidas, sem
dU\Ticla porque a renunciado prazo do paga·
menlo, quando se e lá no perigo e proxi
midade da faUencia, não é senão uma pre
sumpção de fraude.

Pois bem:
O art. 129 § 50 annuUa tambem de pleno

direito .0 pagamento de dividas v~ncidas,
facto aliás muito natural, e IllsuspeJto, por
que no commereio esta é a histona de tCidos
os dias.

Si11t1bl esse el non esse.
As nullidades de pleno direito, determi·

nadas no art. 827, têm por fundamento a
igualdade dos credore , em cujo prejuizo
foram commettidas,

Es as nullldados são sómente á beneficio
da mas a fallida, e não das partes contra
ctantes, seus herdeiros e cessionarios.

Pois bem:
As Ilullidades do art. ]29 § 50 são s6 no

interesse do que concorreram para ellas,
é o intere e privado, sotopondo-se aos
principios da ordem publica!

Essas partes conlractantes,que o Tribunal
rio Commercio denomina-terceiros - tor
nam·se, pelo faclo da nullidade, que é facto
deli as, privilegiadas!

Abyss/ls, abys'wn invoca~.

O Tl'ibuna.1 do Commercio de Pernam·
buco, temendo as conseqtiencias de sua
doutrina, concedeu privilegio além dos que
e lão determinado no art. 8740 e seguintes,
o quaes, como todos os privilegios, são
sl?'icli jlJ.,ris.

E' , na verdade, exceDtnca essa aoutrina,
que presume a fraude em todos os con·
tractos para annuUal·os de pleno direito,
e ao mesmo tempo dá privilegio aos au
tores della em prejuizo da massa dos cre·
dore , que aliás são os terceiros prejudi·
cados Dor esses contractos, e que, posto
prejudícados por eEsas nullidades, podem
Illvocal-as !

Ou esses con traclos são de Ma fé, e como
se annullam ?

On esses con tractos se l?resumem frau
dulentos, e como sào priVilegiados os au.
lores delles ?

A maioria da Secção de Justiça do Con.
selho de Estado poderia ir por dianle ua
demonstração dos absurdos, das contradic
ções e inconvenientes dessa jurisprudencia
singular, que torna todas as transacÇÕes
com merciaes incertas e arriscadas ao pe
rigo de uma nuJlidade imminenle e impre
visla, que faz, outrosim, desconfiados e
suspeitosos todo os commerciantes, ainda
os mai prudentes, os quaes podem ser en·
ganados pela apparente solvabilidade até
o momento fata da declaração da quebrai
poderia, outrosim, assignalar as diillcul·
dades e prejuizos resultantes das nuUidades
das numerosas comprase vendas, operadas
nos40 dias anteriore á quebra; a descon·
fiança, a que ficariam sujeitas as letrasde
cambio pelo seu caracter internacional,
dado es t e desaccôrdo da nossa legislação
com a legislação dos outros povos; basta,
porém, o que está dito para que tique as·
signalada essa doutrina (unesta, que dá azo
a infinitas especulações contra a ma as
fallidas e interes es dos credores legi·
timos. .

A maioria aa secção deplora a insis·
tencia do Tribunal do Commercio de Per·
nambuco em applicar o art, 129 § 5° do
Cod. do Comm. de um modo contrario á
juri prudencia do Supremo TribllOal de
J LlStiça, aliás seguic:lo. e mantida pelo Tri
bunal do Commercio da Côrte, ao qual
compete pelo art. 83 do Decr, n, 1597 de
1855 a revi ão dos julgamentos dos outros
Tribunaes do Commercio. .

Sim. é deploravel essa insislencia. que
não tem outro resultado senão a incerleza
das transacções, as despezas dos processos,
o menoscabo da hierarchia e a confusão da
jurisprudenria j p01'quanto o TrillUnal do
Commercio de Pernambuco bem sabe que
tanto serão os seus Julgamentos, quan~s
as revi tas concedidas pelo upremo TrI'
bunal de Justiça, tantos os processos annu!·
lados pelo Tribuna! doCommercio da COrte,
como mostram os documentos juntos.

E te facto prova, ainda mais esta vez, a
anomalia da nossa organisação judicial, na
qual as decisões do Supremo Tribunal, em
maleria de direito não obrigamos tl'ibunaes
inferiores, assi.m que não pode haver, UUl'
dade na jurisprudencia senão auarchlaj e
as demandas não são senão avellturas ou
j<lgos de azar.

Na verdade, que fé póde ter a legislação
do paiz, quando á face de um artigo que
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declara a capacidade do fali ido para con
tractar e dispôr de seus bens até ao dia da
publicação da sentença da abertura da fal
lencia, os tL'ibunaes decidem que são nullos
todos os contractos dos falUdos antes desse
dia dessa publicação, que adverte a ter
eeiro que cessou a l:<1.pacidade do fallido?
Não é isto uma emboscada contra aquelJes
!f1!0' confiados na lei, contractam com o fal
lido?

Amaioria da Secção de Ju liça do Con
selho de E tado, considerando, porém, que
Mo o tá no poderdo Governo o decidil'por
acto sou, e de modo obrigatorio a verdadeira
intelligoncia do art. 129 § 5° do Cod, do
Comm,;

Con iáerando, outrosim, que se tr~ta da
intelligencla de um artigo de lei, cUJa ap
plicação é de lodos os dia, cujas dillicul
dades são incessantes e de grande impor
tancia para o commercio.

E' de parecer
que

ogoverno de Yu sa Mage tade Imperial,
por meio de uma proposta ao corpo legis
lalivo, deve provocar a interpretação au
Ibentica que o caso exige.

-Com este parecer conformou-se Sua
Mage tade a 21 de Março de 1868.

-Neste sentido tambem ha a opinião da
Conso/. das Leis Civis, art. 358 (3).

-Entretanto aindacontinúa a pertinacia
da ReI. de Pernambuco como dos Aces. de
13 de Agosto de 1875 e24 de IIfarçode 1876.
-G. J1I1'., voI. 14, pag. 249.

-1'odas as doações não são actos do CO'll1-
fllCl'cio. porqueo caracter commerciat dos
contractos vem daespeculação, daintenção
de obter lucro ou ganho pecuniario. Qual·
quer acção motivada por doações éda com
peteneia do juizo civil, me mo nos casos
do arls. 827 e 828 do Cod. do Comm.
!obre doaÇÕes fraudulentas dos fallidos,
Consolo das Leis Civis, art, 411 (2)-Vide
Not. 1301.

-O art. 827 da Cad. Comm, é taxativo
a. respeit~ de doações, pagamento de
divida não vencidas e hypolbecas: .Acc, do

d
'frib. do Comm. da CÔrte de24.de Novembro
eI871.-G.lur., vaI. 3, pago 368,
-Duas lheslls se escreveram, affirmando

-( A nulLidade e tabel~cida para os con-
tractos nos 40 dias anteriores a decretação
da faUeneia comprehende todos. os con
tractos commerciaes e não se restringe a
alNgumas espeeies.» -Conselheiro Araripe
e ,J. Joaquim de Oliveil'a Fonseca,-Diq'.,
vol. 3,pags. 537 e MO-Not, 197:
Questão.-os al·ls. 8.27 e 8~8 compre

hende,!!o 1° nas palavras doaçóe.~por titulo
gralutlo e o ~o em actos alienativos de

semoventes - as al(Ol'·rias, pal'a serem
nullas de pleno dú'eito, O1tannullaveis nas
hypotheses que cada mn dos mesmos aq'·
tl.gos fig?/R'q, e seg?mdo os atts. 684 § " e
686 do Reg. n, 737 ? Ou semo ellas actos
de mMI/'a natuI'eza, só q'evogaveis em vista
de cnusas flagrantes e especiaei!. (DI'd. ~ ..4
T.65) e 01blll'os commwns aos actos CIVlS
paI' falta de solemnldades internas ou ex
ternas ?DPres. do Trib, do Cornm. daua
hia sustenta a primeira opinião, fundando
se na definição da alfurria dada pelo Dir.
Com. e nos direitos concedidos pejas no sa
lei á liberdade, e suslen la a affirll1ali va
da segunda proposição, tanIa mais que não
ha pI axi ta algulU que afTIrl1Je positiva- '
mente, quanto á execução, que o liberto
se acbeenlreos que recebem causado ven·
cido para contra ella competir a me ma
execnção.

O Preso do Trib. do Corom. da Côrte op
põe-se a essa intelli~encia pelos abusos a
que esla doutrina póae dar logar-Vide arts.
~9;/ ~ 6e4.94 do Heg. n, 737-Ret, do lJ~in~.
da Just, de 1861.- Corlsol. das LeIS Clt.
420, not, 14,

Questão.-O dote const-illltido á {ilha
que se casa, pelo c011!11leq'ciante,q1w pos
terionnen te a sua morte ti dectal'ado fal
lido, está slbjeito ao pagcollenlo das dividas
mercantis? Peja negativa e por unanimi
dade respondeu o Inslit. dos Adv . em
Con(erencia de 24 de Setembro de 1863;
porque o dote COI1 Lituido em boa fé e em
tempo llabil, transferindo ICl,{iLimamenlc
a propriedade pam o benefiCIado, não é
alIectado de nu1lidade alguma; selldo que
a colloeação, por direito, não accresce a
heram;a em bcneficio de credores, visto
como ella só tem por fim muito e peciat a
igualdade dos qninllõe berellilal'io entre
os de cendentes : Rev. do lnt. dos Ad'vs,
de 1863, pag, 1I7 e de 1870, 17l.

Questão.-Jlfas dadas asexcepções 0'<0,
disposições dos arts. 827 § 1" e 8:18 do
Cod. Comm., deve o dote l'eentll"OI/' parra a
1nassa? Pela affirmativa, tambem por una
nimidade, respondeu o mesmo Inslit, na
cit, Con{.; porque a nullidade exi te,
desde que se póde provar fraude (art. 8281
ou pre umpção d'ella (art. 827 § l°) em
prejuizo de credores, poi não é ju to que
alguem se locuplete com a jactura alheia,

Questão.- e o dote só estava pro
mettido (policitatiol, eainda não entregue
na data da abel·twra da fallencia, póde o
1na1'ido conCOrl'el' d mUSSCb rallida COI1IO
oredol'? Pela negaliva, tambem por una
nimidade, respondeu o me mo IDstit. na
referida Con(.; porque equivalendo á sim
ples promessa (policitatio), a estipnlação
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II. As hypothecas de garantia de dividas contrahidas anterior
mente á data da escriptura, nos quarenta dias precedentes á époc3.
legal da quebra ( art. 806 ). f.299

do dole sem eJIecti I'a entrega importa obri
gaçào imperfeita, que não dá direi to aexigir
se em juizo: e que, quando mesmo se repu
tasse perfeita, obstaria para concol'l'er;
e mais ainda para preferir aos credore
o ser ella a tillblo gratuito, quando a obri
gação de. te é á tittblo 011e1'O '0: s ndo que,
equiparado o fallido ao morto, o pro
lll'io Cod. o considera mo,rto civilmenle,
é de direito geral que se cumpram de pre
ferencia a obrigações a titulo oneroso,
regra"expressa no Direito Civil por axio
mas conbecidos. - Venisse ad he:redel11
nihil illlelligilu,1', '1lisideduclo aJrealieno
(L. 165 D. de verbo signH.)-Bona intelli·
gitw' cujus. queqlUlJ, deducto aJre alieno
super S'unt (L. 39 § l° Eod). E, com etreito
não cria justo que em prejuízo de cre
dores alguelll desfalcas e a massa a tituJo
gratuito e em puro beneficio pro] rio.

-E ta oluçfto claudicou, e pela razão
jrt produzida de não serem-doações por
tilulo gratuilo -as - constitlbições de
dotes--; cun i tentes ordinariamente em
dotes promettidos para serem ulterior
mente entregues. E sas prome sas de dotes,
pelo no o direito, só valem, tendo sido
feita por escriptura publicas: com esta
fórl11a. solemne, não entram na cla se da
obrigaçõe nat1bmes, pelas quaes não se
tem acçào em Juizo: T. de Freitas, C01ltlll.
pago 1150.

Nota 1299
Arts. 129, ~ 5, 826 a 828; Reg. n. 737,

arl.684, 1; 11eg. n. 738, art . 14,.1 e 165
-Vide Not. um.

Concordancia. -Cods. Comms. a1'ts.:
Porl. 1033; FI'. 415;L. FI'. 446 § 3·Holl.
774; Hesp. 1036 e 1039, n. 4' Wu1't. 1032 e
1033; Balg. 8; Rus. 1432' Pro. 48; Arg.,
1510, n. 4; 01'. 1552, n. 4; Cbi!. 1373, n. 4.

- O Cod. FI'. em 10 dia ; o Port. e o
Belg. em 20' o Resp. em 30; o Holl. e o
Wurt em 40; o Rus. até 10 annos.-o Arg.
o 01'. e o Chi!., tambem em 10 dias.

Nota.- Ó é nulla a h-ypotbeca dentro
dos ,jO dias da quebra, quando fôr garantia
de divida anteriores aos mesmos 40 dias
na fórma do a1'l. 827: quando, porém, o fOr
de dividas contrabidas no mesmo'acto,
ainda que dentro dos 40 dias, nem a divida
nem a hypotbeca é nulla; salvo a (raude
ua (6rma do a1'1. 828. Decis. de Agg. do

Preso do Trib. do Comm. da COrle da
1857.-Rev. :fIw. de 1869, pag.226.

-A lei hypotbeca1'ia n. 1237 de 18M,
art. 2 § lI, e seu Reg. n. 3453 de 1865,
art. 132, repeliram textualmente o nosso
art. (827 n. 2, l' pj.

-A Decis. de Agg.supra confirma-se pela
disposição do art. 133 daquelle Reg. n.
3,153, que diz: liAs im ão validas as hy·
polbecas convencionaes celebrada para
garantia de divida contrahidas no mesmo
acto, ainda que dentro dos 40 dias da
quebra. »

-A Consolo das Leis Civis, art. 1289 (21
diz: « Continuam a subsistir as duvidas
que re ultam do exame comparado do cil.
arl.827 n. 2do Cod. Comm, e art. 2 doReg.
de 14 de Novemhro de 1846. E' uma das
duvidas se são nuIlas as hypolbecas feilas
anles dos 40 düt anteriores á época la·al
da ctllebl'a, quaudo es as hypotbecas (orem
regislrada ou inscriptas ôenlro. de tae'
40 aias. Outra duvida vem a er, se oarU
no segundo periodo do cit. Reg. n. 1816,
aue fallou em geral do regi tI'O de hypo
t"becas feitas no 20diasallteriore á quebra
(boje 40), está restringido pelo art. 8ti n. 2
do Cod. Comm., que óimpõemanullidade
qnando a lJypolheca são feita para ga
rantia de dividas já contrabidas.ll

Ambas eslas duvidas não se po(lem oITe·
recer em frente do art. 13<1 do Bp". cil.
n. 3453, que diz:-({ Todavia são nullas as
inscripções e tran cripções requerida de·
pois da abertura da falleoCla.n Vide Nots.
1298 e 130L

- São validas as esc1'ipturas de 11YpO
lbecas convencionaes celebradas para gil
rantia de di \'idas contrabidas no mesmo
aclo, ainda que denlro dos 40 di:lS (!a
quebra, uma vez que se prove que a quanlia
fornecida eu trou para o aclivo da ma -a
po tedormente me mo ao acto da cele
bração de contracto, ignorando o credo~
hypotbecaTio a cessação de pagamento..
Acc. da Rel. de Porto Alegre, de 23 de
Junbo de 1874.-Di7"., vol. 8, pago 37.§ I'

-O Decr. n. 8821 de 188t, art. 107 ,
reproduz a dispo ição do no so text~ ..

-Hypotbeca valida por ser conslltulda
nos 40 dias antecedentes á epoca. !e·
gal ela quebra para garantia da dlVld~
contl'abida no me mo acto. Rev. n. 1U~
de 23 de Ago to de 1890 e Acc. reviSor. a
ReI. do Rio de 3 de Maio de 1891.-Dlf.,
voI. 53, pago 2LO; voI. 55, pago 249. 1.

-Vid. Decr. n. 434 de 1891, art. 177 n.
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As quantias pagas pelo fa11ielo por dividas não vencidas
nos quarenta dias anteriores a época legal da quebra reent.rarão na
massa. 1300

Art. 828. Todos os actos do fallido alienativos de bens de raiz,
moveis ou semoventes, e todos os mais actos e obrigações ainda mesmo
que sejam de operações commerciaes, podem ser annullados, qualquer
que seja a época em que fossem contrahiclos, emquanto não prescreve
rem, provando-se que ne1le intei'veio fraude em damno de credores. ta~1

Nota 1.300
Arts. 129 § 5, 8116 e 828; Reg. n. 737,

art. 834 § l°; Reg. n. 73 , art . 144 e 165.
Concordancia.-Cods. Com m .aTls.:

Por!. 1134; FI'. 446; L. FI'. 446 1); Holl.
?i3; Resp. 1039 n. 3; Wurt. 1031; nelg. 9 i
Ru .1456 i Arg. 1540 n. 2; 01'.1552 n. 2;
lJhil. 1373.

- O Cods. FI'. e Rus. em 10 dia ;- o
Porto e Belg. em 20-; o Hesp. em 30;- o
11011. e o Wmot. em 40 ;-0 Arg., 01'. e CIJil.
em 60.

Nota.- ão nn11os, a beneficio sóm~nte

dos credores i-OS pagamentos de divida
nào vencidas, elTectuado dentro do 40
dia precedentes á sentença 9,ue declara. a
liquidação forcada: Decr. n. ti821 de 1882,
art. 107. 2.

- Oarl. 827 do Cod. Comm. veda que
pa"aamen~ode dividas do fallido, não vcn
cicfa, seja reputado valido, nos 40 dIa
anteriores á época legal da qll ura:
ReI'. 11. 9831 de 19 de Agosto de 1882.
Dil·., 1'01. 29, pago 102 e Acc. reviso?' da
ReI. de S. Paulo de 11 de Maio de 1883.
lJil'.,Yol. 31, pago 407 e Acc. 1'eviso1' (2") do
me mo 'l'rib. de 5 de Setembro de 1883.
Di?".,vol. 32, pal!o 44.6.-Ga::. J1l1:., vol. 36.
pago 266.- Vid. Decr. n.d34cil. :trt. 17711.2.

·Nota 1.301.
Arts. 129 § 4, 313, 322, 826 e 827; Reg.

686
n. 737, art . 12, 13,495, (iS! 1, 6 5 n. 1,

1 e 5 e 694; Reg. n. 738, art. 165
n.4.

Concordancia.-Cods. Comm . arts.:
POrl.1l36; FI'. 4-17; L. ]?J'A47; He p. 1011
n. 4e 1042; Holl. 777; Wurt. 1037; Delg.
~o. e 1.2; Prus. 35, 30, 46 e 60; Arg. J~41;
I. 15M; biJ. 1374.
- Na Inglaterra dá-se o mesmo.
Nota. :- Para que sejam annulJados (lS

3C~O ahcnali vos (lo fali ido em que i nter
veIO frallde, deve-se provar essa ú'aude

de parle a parte: Ass. n. 8 de 6 de Iulbe
de 1857. .

-A improcedanciada formação da culpa
no processo da fallencia em relaçào ao
complice não impede a acção revogato~ia
do art. 828 do Cod. Comm.: Acc. do .Trlb.
do Comm. da Côrte de 28 de etelllbru e
9 de Novembro de 1871.--Rev. JUT. de
1872, pag 379.

-Contra terceiros não podem os adminls
tl'adore de massa fallida requererem ar
restos sob fundamento do art. 828 do Cod.
Corom.: Acc. do Trib. do Comm. da Côrte
de 10 de Junho e 19 de Julbo de 1869,.
Rev. J1I1'. de 1873, pago 332.

- ão applicavei á liquidaç1io forçMa as
di po içõe dos arts. 828, 829 8a2, 838,
839, 8.l.oe8H do Cod. Comm., entendendu-
e com relação á sentença declaratoria da

liquidação aos credores e ao yndico, o
que nos cit . :Jrts. e diz cum referencia
á entençada doutrina da faLlencia, á ma a
e ao curador fiscal: Decr. D. 8821 de 1882,
art. 108.

Qnestão.-E' competente o jm::o com·
meniat pCt1'a nelte se ~rata?' dos actos com·
pl'ehendidos na di posição do m·t. 828 do
Cocl. Comm.? ob fundamento de te art.,
combinado com o ar1. 13 do Reg. 11. 737,
dizer respeito ao credor commercianle,
quando os actos são prath:ados em damno
de credores de dividas commerciaes, apre
sentou-se uma excepção porincompetencia
ao juizo commercia1 da 2" vara da Côrte, e
o re pecli 1'"0 juiz respondeu á minula do
aggravo interpo to a sIm :-llIm .eEx'm. r.
-E' fóra de duYida que pal'a determinar· e
a competencia da juri dlCç:l0 cOIDrnercial,
não ba ta que amba as parte. ou alguma
dellas seja commerciante, endo de mais
indi pensavel que a divida eja tambem,
alvo as excepções e ca osdefinidosnuar1.

20 do Re~. Com m. D. 737. Tal é a expressa
di posiçao do art. 11 do mesmo Reg. E11
tendo, porém,que o ar1.828 do Cod. Comm.,
consagrando o direito de annullar-se qual.
quer acto do [alUdo em que tenba inter
vindo dólo ou traude em damno dos cre·
dores, sujeita implicita e necessariamente
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Art. 829. Contra commerciante fallido, não correm juros, ainua
que estipulados sejam, se a massa fallida não cheg-ar para pag-amento
do principal; havendo sobras pl'oceder·se·ha a rateio para pagamento
dos juros estipulados, dando-se prefereucia aos credore privilegiado
e hypothecarios pela ordem estabelecida no art. 880. noz

a. Cliscussão e apreciação desses mesmos
actos á jurisdicção commercial, ou seja a
divida de natureza civil ou commercial.
E' o que se ded llZ do art. 13 do Reg. Com m.
nas palavra: «a que tõ'es quederi\'am do
direito de re cisào, que o art. 828 do Cad.
confere ao credor commercian te, pertencem
ao juizo commercial ))j não se faz ahi li
mitação algluna sobrea natureza da dIvida,
e nem se poderã conte tal' aos curadorl:ls
f1scaes, como parliculare ou represen
tantes do inlere es da ma a, a qualidade
de commerciantes, que embalde procura
de conhecer o aggravante na sua minuta
de n. 2J...

IIestringir a applicação do art. 828 do
Cad. quanto ao direito de rescisão dos actos
fraudulentos do fallido ao caso unico de
erem commerciantes todos os eredores

int re sados, ou de serem credore 'por
dividas commerciae , é implantar a inJUS
tiça e de igualdade que forçosamente pro
virá em detrimento dos credores da ordem
civil, que sempre abundam nas fallenciasj
sendo aliás de vêr·se que tanto os credores
de sa natureza como os cOl11merciantes ão
indi tinctamente comprebendidos no arts,
874 a 879 do citado Cad. sem a limitação
que ora se propõe crear.

R leva mais notar: que, como lembram
os aggravaclos na impugnação á n.2t, ainda
quando fosse neces ario para firmar-se a
competencia do juizo commercial altender-
e á natureza da escriptura á n. 9, acbar·
e-bia provada a ex.i tencia do - mutuo

mercantil-quando se declara o mutuaria
haver recebido dinheiro para acudir a em
penho commerciaes (Cod.Comm, art. 247).
-Rio, 20 de Abril de 1868.-0Iega1'io Bel'
culano de Aql~ino e Cast'l'o.

Subindo os autos, foi negado provimento
pelo Preso do Trib. do Comm. pela se
guinte decisão:

- 'ego provimento ao aggravo de !l . .23
v., vistos o auto ; e pague o aggravante
a cn tas. Porquanto além do que expen·
deu o juiz a quo na sua resposta á minuta
do aggravo, cumpre attender que,podendo
ser annullados,na conformidaàe do art.828
do. Cad_ Comm., todos os actos do fallido
alienativos de bens de raiz, moveis ou se
moveutes.e todos os mais actos e obrigaçõesI

ainda me mo que sejam de operaçõe com
mOrciaes, etc. e determinando o final do

art. 166 do Reg. Comm. n. 738 (do processo
das quebras) que as acções para annul
tação dos actos comprebendidos na dispo-
ição n. 4, isto é, dacruelles mencionaiJo'

no art. 828 do Cad. a. actos e operações de
natureza commerciat e não commel'ciat o
cito art. 166 do Reg. estabelece uma regra
ampla e generica, sem fazer dislincção
alguma da quaildade dos actos annullaveis,
Rio, U de Maio de 18tl8,-Coito.-Rev.Juq·,
de 1868, p:l.g. '.l71.-Vide Not. 129B.

- As acções tendentes a annullar aclo
do falUdo, quer civi', quer commerciae ,
devem ser intentada no juizo commer
cial.-A.cc. da Ue!. do Rio de 26 de Junho
de 188S.-DiL, vol. 47, pago 2-13.

- Credor que sabe estilr fallido o de
veclor, de cuja ma a é liquidante parli
cular, e se paga do que este l11e deve,
re titue a massa, depoi de aberta a fallen·
cia, o que indevidamente rccelieu, afim de
ser pa~o regularmente, em preferencia ou
em rateio, como no caso couber: Acc. da
Bel.do Rio de 28 de Junho de 1888.-Di!'.,
vaI. 47, pago 267.

Nota 1302
Reg. n. 737, art. 637; Decr. n. 8821 de

188!, art, 108.
Concordailcia.-Cod . Comms, arls.:

Hesp. 1043; L. Fr,-445: Hall. 778; Wurt.
1025; Prus.152j A.rg. 154.3; Or.15-17jChil.
137t din'.

-Na lnglaterra,os Juros,em regra, deixam
de correr a contar do periodo da decl~·
l-ação da fallencia. Quanto a divid~ Prl
vilegiadas -1JW1'tgages - ou garanlJas por
um deposito-pledges-forlllam um pel}hor
para o credor, e sobre seu preço devera ser
embol ado do principal ejurosaté o dia
de plenae inteira quitação ou pagamento.

Nota.-Os bens dos fali idos fiCil sendo
cornmuns dos credores depois de apre
sentado e sequestrados; e não paga!1l
jU1'OS depois dlsso: Alv. de 17 de MaIO
de 1759.

Diza Con.~ol_ das Lets Ci'vts, art. 361 (1)
« Note-se que esta su pensã() é s6 a. be
neficio da massa faUida e não do falhd~.
Esse arl. 8!9 comprebende em su~ dis,
posição todos os credores, e não deVia ser
as imo

•
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Art. 830. As execuções que ao tempo da declaração da quebra
se moverem contra negociante fallido, ficarão suspensas até a verifi
cação dos creditos, não excedendo de trinta dias; sem prejuizo de quaes
qner medidas conservatorias dos direitos e acções dos credores privi
legiados ou bypotbecarios.

Se a execução fôr de reivindicação (art. 8'74), proseguirá, sem
suspensão, com o curaàor fiscal.

Todavia se os bens executados se acharem já; na praça com dia
definitivo para sua arrematação, fixado pOT editaes, o curador fiscal,
com autorisação do juiz commissario, poderá convir na continuação,
entrando para a massa o producto se a execução proceder de creditos
qne não sejam privilegiados nem hypothecarios, ou o remanescente
procedente destes. 1.303

« Os credores hypothecarios e pignora
ticios deviam receber seus juros até onde
chega eo prodllcto dos bens hypothecado.s
ou dados em penhor.) .

Suppomos que estes votos estão satis
feito em "ista da seguinte dispoSição: -§ 6°
- os sobreditos casos de fallencia e insol
l"abiUdade:

].'-0 credor hypothecario considerar
se-ba habitítado para o concurso simples
mente com o seu titulo inscripto, inde
pendente de acção ou sentença contra o
devedor.

2.'- A divida bypothecaria se reputará
vencida.

3.'- Os juros correrão até onde chegar
o producto do immovel hypothecado:Reg.
bl'lloth. n. 3453 de 1860, art. 240.

Nota 1303
Reg. n. 737, art. 577 ~ 6.
Concordancla.- C"ods. Comms.arts.:

Fr. 532; L. Fr. 571 e 57.2 i Holl. 771; Wurt.

C
IOh22j Prus. 27j Arg. 1536 aiO:; 01'. 10149 diff.,

11. 1365 e 1366.
-Na ~nglaterra, o credor que propõe

r~a a~cao ao fallido por divida anterior á
a enCla! e cuja prova se pMe fazer ante
arespechva Côrte,não poderá levar a etreito
a cobrança na fallencia, se não suspende
8dua axecução, sem prejuizo do exercicio
e seu direito.
lV.ota.-o modo de intervenção nas massas

fa\lidas dos procuradores da fazenda pu
~ca quando ella fôr interessada, é regu-
q opelo Av. n. 520 de 1863 e instrucções

ue o acompanharam.
-As di posições do al't, 830 do Cod do

Comm.sãoexten ivas a fazenda publica nos
caso. ~e que trata o art. l°, salvo todavia
oDrmleglO do fôro: Instrs. cit., art. 3.'

29

-Nos casos em que a fazenda publica fôr
interes ada nas quebras por divida pro\'e
niente de letras, notas promissorias e cre
ditos mercantis, os seus procuradores, de
pois de feitos os proteslos necessarios na
fórma da legislação em vigor, poderão com
parecer no Juizo da fallencia, afim de pro
mover o embolso da mesma fazenda, na
fórma do Cod. do Comm. e das presentes
Instrucções.

Paragrapho unico.-Estasinstrucções são
extenslVas a qualquer outra divida activa
da nação que não fOr de origem mercantil
em tudo quanto possam ser applicaveis:
rnstrs. cits., art. l.
-Ã jurisdicção contenciosa do jUizO dos

feitos continuará em seu inteiro vigor para
as questões respectivas, quando não se
possa obter administrativamente no juizo
da fallencia. o embolso ou o cumprimento
das obrigações activas da nação: Instrs.
cits., art. 5.·

- A fallencia não altera a competencia
do juizo, nem muda a natureza da divida
para o etreito de ser demandada no juizo
commercial da fallencia a divida civil:
Dec. de Agg. do Preso do Trib. do Comm.
da côrte de 4 de Julho de 1865.-Rev. J'UII'.
de 1865, pago 365.

- O facto da fallencia não altera os prin
cipios reguladores da competencia: Ace.
do Trib. do Comm. do Rio de 17 de Junho
de 1867.-Rev. Jur. de 1868, pag. 3M.

- Juiz commissarionão: Juiz da faLlencia.
- Não pMe no fOro civil, mover-se a

execução de uma sentença civel obtida
contra commerciante, se por essa occasião
acbar-se aberta a fallencia deste: os cre
dores do commerciante fallido só podem
ser pagos perante o jnizo da faUencia: Rev.
n. 9974 de 14 de Fevereiro de 1883.-Dir.
vol. 30, pag. 63l.

CODIao COMMERCllL
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Art. 831. A qualificação da quebra torna exigiveis todas as di
vidas passivas do fallido, ainda mesmo que se não achem vencidas, ou
sejam commerciaes ou civis, com abatimento dos juros legaes' corres·
pondentes ao tempo que faltar para o vencimento. U04

.Â.rt. 832. Os co-obrigados com o fallido em divida não vencida
ao tempo da, quebra são obrigados a dar fiança ao pagamento no venci
mento, não preferindo pagal-a immediatamente (art. 379). AS06

Nota 1.304
Afta. 292, 350, 811 e 829.-Not. 208.
Concordancia.-Cods. Comms.al'ts.:

Porto 29l>, 376, 1138 e 1139; FI'. 448; L.
FI'. 444 e 445; Holl. 778; Belg. 13; Wurt.
1024 e 1025; Hesp. 1043 j Hus. 1396; Prl\s.
560 diff.j Arg. 1644; ar. 1557; Cbi!. 1367.

- Na Inglaterra a declaração da fallencia
tem por elIeito immediato, corno já vimos,
fazer depositario o syndico - offieio I assi
gnee-de todos os bens do fallido; por con
sequencia-é uma liquidação que começa em
vantagem dos creifores, e todas as di vidas
passivas, não vencidas, tornam-se exigíveis
ou cobmveis.

As obrigaçOes não vencidas por occasião
da fallencia, mas que são-debita in prre
senfti solvenda in {ut1tn"o-são admissiveis
ao passivo da massa por seu valor nominal
participando da repartição ou dividendo,
abatendo·se5°/.dejums a contar do dia
da declaração dos dividendos até o dia
do vencimento.

Nota.-A da Cons. das Leis Civis, art. 361
(1) diz:-«E como se deVEI entender o art.
831 do cito Cod. que declara eXigiveis todas
as dividas Pilssivas do falüdo l ainda que
vencidas, com abatimento dos Juros legaes
correspondentes ao tempo que faltar para
o vencimento? Refere-se a todas as dividas
ou s6mente áquellas de que o credor re
cebeu os juros ou reunio os juros ao ca
pital? E' razoavel entender ~e refere-se a
esta ultimas, para que o credor só receba
o capital etrectivamente desembolsado e a
porção de juros vencidos ante da tallenciaj
enb-etanto a redaCÇão deste art. 881 é ampla,
para não dizer defeituosa. O defeito é evi·
dente quando diz:-a qualificação da que
b1'Ct t07'na exigiveis, devendo dizer - a
abm·tumda quebra-A difficuldade émaior,
porque diz-com abatimento dos j1t1'OS le
qaes-devendo dizer-com abatimento dos
31lJ1·OS. »

- O maior defeito e tá em nossa aca
nbada intelligencia por não entendermos
o e criptor: a nosso ver, á redacção não
pOde attingir maior clareza e precisão - o
abatimento àos jwl'os legaes-refere-se 8Ó

e exclusivamente á divida a vencer; por
exemplo uma letra de 1:000'1> precisa ainda
de 3 mezes para o termo de seu venci·
mento a datar ou a contar do dia da quali
ficação da quebra, então abate-se 6./. (que
são os juros legaes), isto é, 58000 por mez
ou 15 pel06 3 mezes ditos, e apena pela
importancia de 985$ o credor repre enlar:l
nos dividendos: isto é o mais simples e
menos duvidoso.

Menos I?rocedente é dizer-se que, em vez
da-qualtficacão-se devia dizer da-aber
tWI'a-VÍsto que ba suas razOes para o le
gislador assim baver disposto, sem embargo
dos Cods. estrangeiros, pois que não eú
obrigado, em materia de legislação a um
alIerro tal: nnlito menos ainda é dizel'-se
que devia haver suppressão da paJavra
legaes-posterior a- j1tn"OS. Oque serviria
de regra para o descon to? corno os des
con tos regulam·se pelas convençOes das
partes, na ausenciadaquellas a presumpção
necessariamente teria de recahlr nos juros
da lei: o que é geralmente seguido.

-O facto da fallencia não autorisa pe
tiçlro judicial para exigir-se o cumprimento
da obrigação antes do seu vencimento,
visto que a lJ.Ualificaç.ão da quebra é que
torna exigiveis as dividas passivas do fal
lido ainda não vencidas: Rev. n. 10318 de
15 de Julho de. 1885.-Di1·.,voI.37, pag.515i
Acc. 1'eviSQ1' da Rel. do Rio de 28 de
Setembro de 1886.-Dü-.,vol. 37, pago 575:
vol. 41, pago 581.

-Jlfantem-os no sa nota sem lbe retirar
uma virgula, apezar do autor da COIIS. das
Leis, em sua 3' ed., gualiUcar como ll.!e
aprouve nossa observação: chocarricesnao
se tomam em con ideração.

Que os entendidos apreciem :-nós com
a intelligencianatural e pratica que demos
ao nos o artigo, ellecom essas tres figuradas
bypotbeses sem o minimo valor em lace de
um titulo de divida que deve ter ou con·
signar quantia certa apagar.

Nota 1.305
Concordancia.-Cods. Comms.:trto.:

Porto 1140' FI'. 448; L. FI'. 44.4, 2·p.j Arg.
1646; 01'. 1559; Chil 1369.
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Esta disposição procede s6mente no caso dos co-obrigados simul
tanea, mas não successivaniente. Sendo a obrigação successiva, como
nos endossos, a fallencia do endo!>sado posterior não dá direito a accio
nar os indossatarios anteriores antes do vencimento (art. 390). S30G

Art. 833. Incumbe ao curador fiscal requerer ao juiz commissario
que autorise todas as diligencias necessarias a beneficio da massa;
eé obrigado a praticar todos os actos necessarios para con ervação
dos direitos e acções dos credores; e especialmente os prevenidos nas
disposições dos arts. 277 e 387, requerendo para esse fim a immediata
abertura e rompimento dos sellos nos livros e papeis do fallido.

Havendo despezas que fazer, serão pagas pela depositario, prece
dendo autorisação do mesmo juiz (art. 876, n. 2) .•30.,-

Art. 834. O curador fiscal é obrigado a diligenciar o acceite e
pagamento de letras e de todas as dividas activas do fallido, passando
as competentes quitações, que serão por ene assignadas e pelo deposi
taria, e referendadas pelo juiz commissario. S308

Art. 835. As dividas activas exigiveis em diversos domicilios
podem valida.mente cobrar-se por mandatarios competentemente auto
risados pelo sobredito juiz. ueo

árt. 836. As sommas provenientes de venda de effeitos ou cobran
ças, abatidas as despezas e custas serão lançadas em caixa de duas

Nota 130&

Nota 1309

Reg. n. 738, arts. 156 e 157 n. 8.
Concordancia.-Cod . Comms. arL .:

Porto 1137, l' p. j FI'. 463; L. FI'. 471 ; Holl.
806; Wurt. 1060; Prus. 86 e87 difTs.: Arg.
1580 e 1581; 01'. 1595 e 1596; Chi!. 1419.

- a Inglaterra 0- aCCOllmtant-sllpe
rintende e registra a admini tração aos
fundos que pertencem á fallencia. Dá de .
tino aos mesmos ou os vende, egundo
autorisação do chanceIler, e faz em épu
cas determinadas um .relataria ao parla
mento de tudo que tem recebido e pago.

Nota.-E' illega1 aapplicação feita pe]o~

curadores fiscaes de massas fallidas do
producto de cobranças que realizaram para
o pagamento de seus credit.os para com a
mas a fallida: Rev. n. ~831de19deAgosto
de1882-Dir.,voI.29, pag.l02eAc . ?'evi 01'
da ReI. de S. Paulo de li de Maio le 1883.
-Dü·.,vaI. 31, pago 407 e Acc. ?'evisO?' (2°)
do mesmo Trib. de 5 de Setembro de 1883.
-D'ÍlI'., vol. 32, pago 4.46.

Nota 1306

Nota 1307

Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
Porto 1141; Arg. 1M7; Dr. 1560; Chi!.
1359.

NoúL. -E' applicavel a disposiÇão deste
artigo á liquidação forçada das companhias
ou sociedades anonymas: Deer. n. 88.21 de
1882, art, 108; Decr. n. 434 de 1891,
art, 178.

Reg. n. 73B, arts. 156 e 157 n. 7; Decr.
n. Ifl97, art. 6B.

(;oncol·dancia.-Cods. Comms. arts.:
Port.116ge1173, 2. p.; FI'. 499; L. FI'. 4.90;
Ilo~l. B14 j Rus. 14.12 j Resp. 1073; \Vurt.
10]/9; P,ms. 63j Arg. 15,9 e 1581; Dr. 1594
e 596; Chi!. 1419.
-Na ~nglaterra, 0- otficial assignee-
edeõmaJs agentes têm as mesmas autori- Concordancia.-Cods. Comms.arf.s.
iaç es. I rrus. 75 e 76; Chi!. 1419.



452 OODIGO COMMERCIAL

chaves, das quaes terá o curador uma e o depositarlO outra' salvo
se os credores accordarem em que sejam recolhidas a algum bando com·
mercial ou deposito publico. _3_0

~rt. 837. A sahida de fundos da mesma caixa só pôde ter lop;ar
em VIrtude de ordem do juiz commissario. nu

Art. 838. Desde a entrada do curador fiscal em exercicio todas
as acções pendentes contra o devedor fallido, e as que houverem' de ser
intentadas posteriormente á fallencia, só poderão ser continuadas ou
intentadas contra o mesmo curador fiscal. _3_~ Este porém não póde

t
. ~ , ,

ten ar, segUIr e delender acção alguma em nome da massa sem autori
sação do juiz commissario. _3_3

Nota i3iO
AJ't. 866; Reg. n. 738, art. 156.
Conco1,üancia. -Cods. Comms. arts.:

Port. 1175; Fr. 465 e496; Holl. 810; Wurt.
1063; Besp. 1046n. 1, 1053 e 1094; Prus.
58 e 89; Arg. 1583; Dr. 1598 i ChU. 1409.

- Na Inglaterra, os titulos de fundos
publicos, valores industriaes, o dinheiro,
os bilhetes e elIeitos negociaveis são trans
feridos, entregues e pagos pelo-otficial
assignee-no Banco de Inglaterra, a cre
dito do-accowntant---da fallencia.

NoÚ1r-Os bens penhorados a qualquer
casa fallida continuam em poder do depo
sitario e administradores, não sendo ex
tensivas as disposições das Instrs. de 1 de
Dezembro de 1845 ascaixas de que traiam
os arls. 836 e 866 do Codigo do Commercio,
e bem assim as admini trações das massas
fallidas, salvo aos procuradores e mais
agentes da fazenda publica o direito para
requerer a remoção do deposito e quaes

. quer outras :erovidencias no caso de receio
de delapidaçao e extravio dos elIeitos de·
positados:-Av. n. 183 de 1855.

Nota f3H
Concordancia. -Cods.Comms. arts.:

Port.1l77;Fr. 498; L. Fr.-489, 2' p.;HolI.
811; Wurt. 1064; Arg.1579; Dr. 1594; Chi!.
1409.

- Na Inglaterra, não se conhece as
funcções especiaes do nosso ex-juiz com
mis ario: essas attribuições são exercidas
pela propria Côrte, administrativamente
ou por seus auxiliares, como o-regisPl'ai·
e o-accowntant.

De .orde~ do juiz commercial e não
comml sano.-Not. 1259.

Nota i3i2
"Reg. n. 737, art. 23 § 2; Reg. n. 738,

arts. 156 e 157 ns. 4 e 9.
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Port 1182, 2' P'i Fr. 494; L. Fr. 443. 2'p.;
FIoU. 813; Wurt. 1065; Rus. 1431; Arg.
1585; Dr. 1600 j Chi1. 1414

Nota. - Curador fiscal é incompetente
para interpor appelaçrio quando tem cessado
o cargo pela nomeação de adminislradore
de massa fallida: Rev. de 17 de Junho de
1863-Mafra. /11,1'. dos T1·ibs., voI. 1, pago 81.

- Em causa em que deve ser OUVIdo o
Curador fiscal de uma massa fallida, não
r~lev~ da nullida4e, pela preterição da au· .
dlencIa delle, a Clrcumstancia provada de
s6 posteriormente á propositura da acção
ter-se feito publico por editaes o exercicio
de suas funcções: Acc. da .Rel. de Ouro
Preto de 25 de Junho de 1875. -DiT.,
vol. 10, pago 2.1.

E' applicavel á liquidação forçada das
companhias ou sociedades anonymas:
Decr. n. RS:!l de 1882 art. 108.

Questão. -Nas '{attencias as acções
activas e passivas do devedo1' ficam sendo
ipso jure comnnerciaes? A opinião dos
Preso dos Tribs. de Comm. da Bahia e COrte
é que nas dividas activas nenhuma questão
póde haver quanto aos actos do art. 808do
Cod. do Com m., pela excepção do art 116
do Reg. n. 738, menos nos outros casos, se
não tiver a seu favor os caps. 3°e4' doTit.
lo-la p. do Reg. n. 737 de 1850.-Rel.
do Minist. da J1LSt. de 1864.

Nota i3i3
Reg. n. 737, art. 23 § 2 j Reg. n. 738,

art.157n.9.
Concordancia.-Cods. COmms. arts.:

Porto 1182,2' p.; Fr. 494; L. Fr. 443, 2' p.;
Wurt. 1065; Arg. 1585; 01'.1600; Chi!. 14.16.
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Art. 839. O curador fiscal e os depositarias perceberão uma com
missão, que será arbitrada pelo Tribunal do Commercio, em relação á
importancia da massa, e á diligencia, trabalho e responsabilidade de uns
eoutros. Ut.4.

Art. 840. O tribunal sobre proposta do juiz commissario, e com
audiencia do curador fiscal, arbitrará a gratificação que deve ser paga
aos guarda-livros e caixeiros que fôr necessario empregar na escriptu
ração da fallencia e mais negopios e dependencias correlativas, com
attenção ao seu trabalho e á importancia da massa. ~3U.

Art. 841. Fica entendido que todas as despezas e custas, que se
fizerem nas diligencias a que se proceder, relativas á quebra com a
devida autorisação, devem ser pagas pela massa dos bens do fallido
(art.876, n. 2). ~3UJ

- Na In~laterra os syndicos tambem
precisam oe autorisação da Côrte.

Nota-Vid. Not. 1259.
- E' applicaveI a liquidação forçada das

companblasou sociedades anonymas: Decr.
n. 8821 de :1882, art. 108.

Nota ia14
Arl. 282; Beg. n. 737, art. 286 n. 3; Re~.

n. 738, arts. 156 e 158, e Decr. n. 139 ue
1890. AV. de 3 de Junho de 1890 e Decr.
n. 434 de 1891, aTt. 178.

Concordancia.- Cods. Comms arLs.:
Port. 118~; FI'. 483 a 485 j L. FI'. 462, ult.
p.j Hall. 863; Hung. 59; Wurt. 1081; Hesp.
1056; Bus. 1511; Chi!. 1438.

- Na Inglaterra_ os syndicos tambem
têm essa commissão.

Nota. ~Para oTrib. do Comm. da Côrte e
pro~incias sujeitas á sua jurisdicção ex·
pedlO-se o Reg. de 5 de Setembro de 1855,
mandado observar pelo edital do Presidente
do respectivo Tribunal em 12 do dito mez
c a~no.-Vid. no App.

.Nao é o Tribunal que arbitra a commis
sao; mas o juiz commercial; aq"uelle fixa
~ maXimo e minimo da commis ao devida,
Isto é, que, em Vista do traballlo, arbitra
°d quaut1l1n, não podendo prescindir dos
adas da. dila fixação.
37~Decr. n. 1597 cit., art. 6 e § 5-Not.

-E' a commissão arbitrada pelo jujz
commercial: na COrte é de meio a um por
cento para os primeiros, e de um a dous por
cento para os segundos.

-No Maranhão é de um a dous por cento
para os primeiros, e de dou a tres para os
!egundos : Reg. de 14 de Março de 1856.

_E' applicavel a liquidação forçada das
companhias ou sociedades anonymas:
Decr. n. 8821 de 1882, art. 108.

- Nos parece que as Juntas Commerciaes
não têm companhias para confecção da
tabella a que se refere o art. 6 § 5 do Decr.
n. 1597.

Nota 131.5
Art. 865; Reg. n. 738, :trts. 156, 157 n. 10

e 167, Decr. n. lliltl de 1891, art. 178.
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Arg. 1586; ar. 160!.
- Na Inglaterra até o proprio fallido,

mediante um houorario, póde ser empre
gado para facilitar a investigação das conta
e escripturação da ma sa ; bem entendido,
quando não está preso

- O direito '[rancez contém a mesma
doutrina-(art. 488), bem como oRes]).
(1092).

Nota.-Não é o Tribunal que sob pro
posta do J1hiz commissa7'io arbitra a gra
tificação, mas o Juiz commercial com au
diencia do curador fiscal.

E' applicavel á liquidação forçada das
companhias ou sociedades anonymas: Decr.
n. 8821 de 1882, art. 108.

Nota 1316
Reg. n. 738, art. 156 e Decr. n. 434 de

1891, art. 178.
Conco.rdancia.-Cods.Comms.arts.:

Port. 1240' FI'. 589; L. FI'. 527 e 588; Prus.
147 149; Hung. 81 e 120; Arg. 1587; ar.
1602; Chi!. Cod. Civ. 2472.

E' jurisprudencia universal.
Nota.-E' applicavel à liquidação forçada

das companhias ou sociedades anonymas:
Decr. n. 8821 de 1882, art. 108.
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TITULO II
Da reunião dos credores e da concordata

Art, 842. Ultima.da a instrucção do processo da qüebra, o JUIZ
commissario, dentro de oito dias, fará chamar os credores do fallido para
em dia. e hora certa, e na sua presença, se reunirem, afim de se veri
carem os creditos, se deliberar sobre a concordata, quando o fallido a
proponha, ou se formal' o contracto de união, e se proceder a nomeação
de administradores . •317

Nota i3i 7
Reg. n. 738, arts. 132 a 138; Decr, n, 136R

de lllf>4; Den. n. 1837 de 1856; Decl'. n.
2481 de 1859; Decr, ns, 3308 e 3309 de 1864.
-Nota, 557, 1281, 1316 e 1336.

Concordancia.-Cods.Comms. aI'ts.:
Porto li84; FI'. 501,502 e 519; L. FI'. 492; e
507; Holl, 815 e 816; Hesp. 1100 e1147; Wurt.
1065; Pru&. 98; Rus. 1484, e 1486; Arg.
1559; 01'. 1614; Chi!. 1439.

- Na Inglaterra convocam-se os credores
depois do julgamento declaratorio de fal
lencia para reuniões designadas pela COrte,
que procede a verificação dos creditos
pl'OÕr or debts-como um pcto de admi
nish'ação judiciaria e não de liquidação :
não siio os credores provisorialllle1rte ou
admini tradores, como entre nós que se
encarrel(am disso.

Os inglezes não reconhecem a conaordala,
entretanto' que permitiem determinados
contractos do fallido com seu credore,
sendo superintendidos pela Côrte em sua
execuçãp, e que produzem alglln errei tos
da nossa concordata.

Taes contractos são: a composição-the
compositíon que perfeitamente lpduz-se
por-campo ição, al'l'anjo amigavel:- as
aispo ições, ou convenção sob a fiscalisação
da COrte-arl'angements under conl1'ol ar
lhe C01111't or banknl1Jtay-: finalmente a
dispo ição ou convenção por assignatura
partlculal'-armngement by deed 01' 'I1le
1n0l·andtunn.

Nota.-Nossa legislação anterior ao Cod.
do Comm. não conhecia perfeitamente a
concordata, tal qual temos; dependia o
compromi o de um escnplo particular ou

publico homologado pelo juiz que lhe in
terpunha o decreto judicial.

Se concedia só tempo, a maioria da von·
tade dos credores em S07nmas obrigava os
restanles.-Áss. de 23 de Junho de 1811:
-sendo de rebate ao contrario: Alv. de
14 de Março de 1780 e Ass. de 15 de Feve
reiro de 1791.

- O illllstrado Conselheiro Nabuco, mi
nish'o da justiça em 1866, apresentando ao
parlamenlo um projecto ue reforma de lei
sobre faUencia, su~gerio a concordata por
abandono da lei rranceza, de 17 de Julho
de 1856, esta providencia traria bons re
sultados

Como nosso parlamento não se occupa
dessas questões de interesse l'eal'J porque a
politica ab Ol'\'e improductivamenle tu~o
ne te paiz, deixou este projecto de serdls
cuUdo e convertido em lei.

E' pena que não se aproveitassem as
idéas deum tão labol'iosoquão eximiojurJS
consulto, que excita a admiração de todos
os que o ouvem e lêm.

- Se bem que não to se prevista ~ co~
cOl'data por u,bandono por nossa legl laçao
commercial, todavianada implica que possa
ter logar, visto que os arts. 842 e eg:o ,do
CoeI. e Reg. n. 738 ))01' suas dispoSlçoes
não a repeliem, uma vez que seu process~
se harmonisa com o que esUI. regulado.
convenham os credores e o fallido, porquP
não poderá ou deverá o juiz homologai-a 'I
No processo da fallencia, salvo o q~e per·
tence ao juizo criminal, o juiz nao te.m
ou h'o dever que garantir os credores, dls·
h'ibuindo os Tlens da massa entre SI para
seu embolso; em nome de q~e interesses
ou principios resi tU'ja o JUIz a negar;r
homoloaar uma concordata nesta. con 1

ções, convipdo ao IalUdo, convindo OS
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o chamamento a respeito dos credores conhecidos será por carta
do escrivão, e aos não conhecidos por editaes e annuncios nos perio
dicos : e nas mesmas cartas, editaes e annnncios se advirtirá que
nenhum credor será admittido por procuradar, se este não tiver poderes

credores destes ? Os credores representama
massa, e livremente podem, de accordo com
ofali ido, transigir; o juiz que ahi intervem
é para asseguraI' o interesse commum, me
diante certas formalidades, e não certa
mente para arvorar-se em tutor de direitos
alheios, que á. vista da lei têm uma erre
ctiva representação; o contrario seria op
pôr mais um obslaculo ao direito de pro
priedade, sem razão de ser, que o pnllrido
de tudo regulamentar-se.

- Na CÔrte um juiz de l' ins1ancia já
a sim 'decidio a 17 de Maio de 1867 na fal
lencia de 'pinto Machado & C. , 2' vara, es
crivão Abreu.

- Conviria adoptar-se expressamente a
concordata por ahandono, de incontestave!
vantagem e da qual não faz mpnção o Co
digo, estando, aliAs já admittido na pra
tica de alguns ·juizos.

Conviria ainda declarar que as concor
data amigavei, condemnadas pelo Decr.
n. 2481 de 1859, são s6mente a~ que e re
ferem a negociante com fallencia aberta
ou em termos de o ser; nada olastando que
haja accardos amigaveis extrajnd iciaes
entre os credores e o devedor em quatquer
tempo auterior AfalJencia.
.E' ponto que já tem ido objecto de du

V1das: Cons. Olegario.-Di?·., vot 1, pag.13.
..Art. 1.. Para ql1ae quer eJIeitos juridicos

nao é admissivel comminação alguma ou
advel'tencia aos credores do fali ido. cha
mado para deliberar sobre concordatas,
co~tas e moratoria , além dos que são pre
scnptos no art. 842 do Cod. Comm. e dos
que se conformar com os arts. 844 e 847 do
llleSmo Codigo.
N~s .~rtas circulares que o escrivão tiver

de dn'lglr aos credores do fallido residentes
no Imperio, cujo nomes e domicilios sejam
conhecidos, e nos editaes e annuncios con
vO~lldo os desconhecidos e os conbecidos,
cUJo domicilio fór ignorado, e os residentes
fóra do Imperio, deverá. ser inserido com
as advertencias do art. 842 a do art, 844 do
clta~o Codigo, que obriga os ausentes a ad
lIerlr ao voto da maioria dos presentes :
Decr. n. 4882 de 1872, art. 1.

d
Art. 2.· São revogadas a illsposições

o art. 1.. do Decr. n. 1368 de 1854 e do
art. 69 do Decr. n. 1597 de 1855: Decr. n.
4882 de 1872.

-Deve-s!l con~ocar credores para a con
cordata_cUJo projecto offerecido em tempo
legal nao póde ser di cutido por falta de

comparecimento dos credores em maioria
exigIda pelo Decl'. n. 4882 de 1872, pois que
e não foi concedida a concordata, tambem

não foi negada.
Quando a ralJencia é qualificada casual

assiste ao rallido o direito, de que ainda
por forca maior não pMe ser prIvado -o
ae orrerecer proposta para concordata -e
aos credores o de aceitar ou negar; de
vendo esta diSCU são ter logar na mesma
se. são da convocação, ou em outra, como
e deduz da combinação de art. 850 do Cod;

com o art. 136 do Heg. n. 738; Acc. da ReI.
da Côrte de 11 de Agosto de 1876-Espozel,
Rev. de Agosto de 1876, pago 42.

- O credores cbamados, em virtude do
art. 842 do Cod. Comm., podem tomar
parte nas deliberacões sobre a concordata
por procuradores de sua confiança.

E' lIcito a um s6 individuo ser procura
dor de diversos credores, com tantos votos
quantos fôrem os represenlados.

A procuração póde er feita por instru
mento paI'licular e deve conter pOderes e 
peciaes; Decr. n. 3065 de 188l, art. 2.

- Assim está alterada a djsposição do
art. 842.

O me mo se dá com referencia á con
cordata das companhias ou sociedades ano
nymas: Lei n. 3150 de 1882, art. 21; Decr .
n. 8821 de 1882, art. 109 § 2.

- Oacto pelo qual, com accordo dos cre
dores e illssolve uma firma social, ficando
o activo e passivo á. cargo de um dos socios,
retirando-se os outro livres de respon
sabilidade, não importa concordata amiga
vel : Acc. da Rei do Rio de 11 de Outubro
de ]887 - Di1·., vo1.44, pago 597.

- Os portadores de letras que não subscre
veram accordo de concordata amigavel, não
ão obrigadós por elle: Rev. n. ]0340 de

9 de Julllo de 1887-Acc. ?'eviS01' de 18
de !\faio de 1888. -Di?·., vol. 44, pago 76 e
vol. 47, pago 231.

- Vid. Di?'. cit., pago 262.
- Não cabe aO'gravo do despacho pelo

qual o ju.iz sujeIla a concordata amiga el
a processo juillcial depois de aberta a
fallencia.

Concordata por abandono e forma re pe·
ctiva do proces o: Acc. da ReI. da Forta
leza de 17 de ~Iaio de 1887 - Di?·., vol. 48,
pago 407.

Questão.- A aW71Jinisbraçào de uma
massa [allida sem poderes especiaes e a~b
t01'isaçâo judicial p6de figlllrar cOIn voto
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especiaespara o acto (art. 145), e que a procuração não pôde ser dada
á pessoa que seja devedor ao fallido, nem um mesmo procurador repre
sentarpordous diversos credores (art. 822).1.31.8

Art. 843. O curador fiscal, os administradores, e todos os credores
presentes, por si ou por seus procuradores, assignarão termo no pro
cesso da quebra, de que se dão por intimados de todos os despachos do
Tribunal do Commercio, que no mesmo forem proferidos em sessão
publica, e das decisões do juiz commissario, que estiverem patentes em
.mão do escrivão do processo. 1.31..9

Art. 844. Os credores que não comparecerem a alg uma reunião
para que tenham sido competentemente convocados, entende-se que
aclherem ás resoluções que tomar a maioria de votos dos credores que
CEillnpareceram; comtanto que,para concessão ou negação da concordata,
se ache presente o numero dos credores exigidos no art. 848. 1.320

na 1'eu,nião de IYredol'es pam concessão de
conco1'data ? AlliUDs opinam pela negativa,
mas a pratica nao é uniforme. - Rev. hLr.
de 1870, pago 1.

Nota 1318
Reg. n. 738.arts. H7, 131,135 e 136;Decr.

n. ]368 de 18M.-Vid. Not. 1226.
Concordailcia.-Cods. Oomms. arts.:

Port. 1185 e 1204' Fr. 515; L. Fr. 492; Mesp.
1110; Holl. 817; Wurt. 1071 e 1077; Arg. 1600
e 1602; Dr. 1615 e 16]7; CbiJ.1444 e 1445.

- Na Inglaterra o;mnuncio para os cre
dores provarem a existencia de seus cre
ditos é feito na Gazeta de Lond?'es durante
10 dias. Para a-Composition-o annuncio
é feito na mesma Ga·zeta e por 21 dias.

Nota.-Visto a antinomia dos arts. n7
e 133 dó Reg, n. 'i38, o Decr. n. 1837 de
1856 declarou-que a convocação dos cre
dores para a 2" reunião deve ser feita por
c<'\rtas circulares do escrivão.

- Ba tava que a ci Lação ~os credores
c (JZfJ se depois de bomulogado o com

promi so nos termos do Ass. de 5 de De
zcmbro de 1770.

-Decidido o recurso no caso de pronun
ciaél'emettido o traslado dnproce so aojuiz
ilo crime que fôr designado pelo presidente
da Relação e prosegue o processo ou fal
tencia, praticando-se os actos do art, 842
do Cod. Comm. , quando tem logar a con
vocação dos credore que deve ser dentro
em 8 dias, para deli.berarem obre a con
cordata ou su formar o contracto da união
e nomear administradores.

-Vid, Decr. n. 3065 cit., arls.2 e 3;
Decr. n. Be21, ar!. 109, e Decr. n. 4-'34
'le 1891, art. 179.

Questão .-Um credo?' póde represeI!
twr O1LM'O como proC'lL1'ado?'? Se bem que
o nosso Cod. falle do procurador, e do
devedor e não do credor, todavia parece
que a mente do legislador foi prevenir o
ãbuso de um mesmo individuo não ter
mais que um voto; assim já se decidio na
Babia, assim temos visto praticar e pratl
camos. O Cod. Porto consagra ex.pressa
mente essa sã doutrina.- Vide Not. 143.

- Este fundamento tem cessado com o
disposto no art. 2 do Decr. n. 3065 de 1882.

Nota 1319
Concordancia. - Cods. Comms. FI'.

arls. 518 ; L. Fi'. 506; Arg. 1603; Dr. 1618.
Nota.-Esta declaração póde ser consi·

gnada na respectiva acta, independente·
men te de termo especial.

-Dos de$pachos dOjuizcommercial e não
do T1'ibunal: -das decisões do jniz COIU·
mercial e não do J1Liz c01nmis50il'io.

Nota :1.320
Art. 870; Av. de 8 de Julho de 1851; Decr.

n. 4882 de 1872.-Not,1317.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.

FI'. 512; L. FI'. 502; Arg. ] 600 e. 1620;
01'. 1615 e 1635; C1:lil. 1440 e 1443 dl.f.

Nota.-T. de Freitas, Comm., pago 1l?6
diz com relaçào a este artigo-« O que ho)o
rcgula é o-ar!. lodo Decr. n. 131'\8 de 18 do
Ahril de 1854, segundo o qual o chama·
mento dos credores é feito com a comml
naçào de serem bavidos Dor adhel'entes.
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Al't. 845. Reunidos os credores sob a presidencia do juiz commis
sario, e presentes o curador fiscal, e' o fallido por si ou por seu pro
curador, ou ã sua revelia (art. 822), o mesmo juiz fará um relatorio
exacto do estado da fallencia e de suas circumstancias, segundo constar
do processo: e apresentada em seguimento a lista dos credores conhe
cidos, que estará de antemão preparada pelo curador fiscal, e na qual
se acharão inscriptos os que se houverem apresentado, com os seas
nomes, domicilios, importancia e natureza dos seus respectivos creditos
(art.873), assentando-se em continuação os credores que neste acto de
novo se apresentarem, o referido juiz proporá a nomeação de uma com
missão que haja de verificar os creditos apresentados, se a reunião os
não der logo por verificados.

Esta commissão será composta de tres dos credores; e, exami
nando os livros e papeis do -{alUdo no escriptorio onde se acharem, é
obrigada aapresentar o seu parecer em oujira reunião, que não poderá
espaçar-se a mais de oito dias da data da primeira.

Os creditos dos membros da commissão serão verificados pelo cura
dor fiscal. u,..

Art. 846. Na segunda reunião elos credores, apresentados os pare
ceres da commissão e curador fiscal, e não se offerecendo duvida sobre
admissão dos creditos constantes da lista, e havidos por verificados
para o fim tão s6mente de habilitar o credor para poder votar e ser
votado, o juiz commissario proporá á deliberação da reunião o projecto
de concordata, se o rallielo o tiver apresentacl0.•a,.,.

-Não lhe occorre1~ que esse artigo está
derogado expressamente pelo art. 2 do
Decr. n. 4882 de 187:3.

-Vide Decr. n. 3065 de 1882, art. 1; Lei
n. 3150 de 1882, art. 21 § uno ; Decr. n. 8821
de 1882, art. 112

-Vide Dir., vaI. 4.8, pago 510.

Nota 1321
llgeg· n. 74.8, art. 136. Dec. n. 4.34 de

I, art. 180.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

~orl. 1187, 1188, 1193; FI'. 503 a 505 e
011 j L. FI'. 493, 495 e 496; Resp. liOO a
1104; lfoll. 805 a 820; Wurt. 1067 e seg.:
Pr~s. 98 e seg.; Bus. 1462 e seg.; Arg.160J,
160oe,1606; 01'.1619.1621 e1621; Chil.l44l.

-Na Inglaterra, concordo da noto 1317.
Nota.-:Desse processo com minudencia

se !avrara uma acta assignada pelo juiz,
lalMãdo, credol'es, curador fiscal e escrivão.

o sa~emos para que esta verificação
Gro~tsona,. quando podia ser logo defini

va, é ma~s upl zigue·zague para emma
ralaUneoar. o lá tão complicado processo da

nCla.

- ob a p7'esidencia do juiz commercial.
- E' nulla a concordaLa otrerecida antes

da verificação dos creditas nos termos dos
arts. 84.5 e 848 do Cad. Comm.

A commissão para essa verificação não
póde ser de nomeação do juiz e não é li
ciLo exceder o prazo de oito dias para dar
parecer sobre os mesmos creditas: Rev.
n. 9856 de 2 de Agosto de 1882 - Dir.,
vaI. 29, pag. lS13.

- Vide art. 110 do Decr. n. 8821 de 1882.
-A circumstancia de se Ler feito repre-

sentara curador fiscal por procurador, pois
que a lei nãu estabelece preceito prohibi
Uva dessa faculdade, aliá' de reconhecida
vantagf\m paraas massas fali idas elllmuitos
casos e admittida pela pralica dos tJ'ilmnaes,
não induz nullidade: Are. da Bel. da CÔrte
de27 de Novembro de l883.-Di?·., vaI. 34,
pago 249.

Nota 1322
AJ'Ls. 853 e 8551; Beg. 11. 738, arL. 136.
Concordancia.-Cods. Comms. arLs:

Port. 1189; Fr. 503 e seg.; L. FI'. 493 II
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Porém, se houver contestação sobre algum credito] e não podendo
o juiz commissario conciliar as pa.rtes, se louvarão estas no mesmo acto
em dous juizes arbitros j os quaes remetterão ao mesmo juiz o seu pa.
recer, dentro de cinco dias. Se os dous arbitros se não conformarem. o
juiz commissario dará vencimento com o seu voto áquella parte que lhe
parecer, para o fim sobredito sómente, e desta decisão arbitral não
haverá recurso algum. ~3103

Art. 847. Lida em nova reunião a sentença arbitral, se passará
seguidamente a deliberaq- sobre a concordata, ou sobre o contracto de
união (art. 855). U1O'"

Se ainda nesta reunião se apresentarem novos credores, poderão
ser admittidos sem prejuizo dos já inscriptos e reconhecidos j mas, e
não forem admittidos, não poderão tomar parte nas deliberações da
reunião; o que todavia não prejudicará aos direitos que lhes possam
competir, sendo depois reconhecidos (art. 888). U1O"

Para ser válida a concordata, exige-se que seja concedida por
um numero tal de credores que represente pelo menos a maioria destes

seg.; Holl. 831 a 835; Hesp. 1105 e 1152;
Prus. lL 9 a 128; Arg. 1606.

-O direito inglez, que, como vimos, é
diaerente neste processo, admilte todo e
q.ualquer ~l:edor a provar sua qualidade e
t.Jtulo sol:> JMwmento, a Côrte admitte ou
rejeila o credito e como tenba uma juris
dicç<'io não ó lega1-legal-como de equi
dade-eq1~itable-póde examinar ou tomar
conhecimento do J;eqllerido, não obstante
qualquer decisão ou julgamento contrario.

Nota.-Vid. Not. 130i-Oscredores by·
polhecarios, nos termos legaes, não podem
soareI' conleslação: Reg. n. 34053 de 1865,
arl. 240 § 6 n. 5 e Decr. n. 8821 de 1882,
art. 111.

Nota 1323
Reg. n. 737, arts. H1 § 2 e 424; Reg.

n. 738, art. 136.
CODcordancia.-Cods. Comms. arts.:

Port. 1190; Holl. 829 e seg. e 835; Hesp.
1106 e 1107; FI'. 508 e seg; Lei Fr. 498 e
seg.; Prus. 131; Arg. 1607; Chi!. 1449 e
H51.

Nola.-Sobre o juizo a1·bitml. Vid. Not.
325.

-Deve. poL, o juiz, em falta de accõrdo
do credores, decidir como lhe parecer
maisju lo: DeCl·. n. 8821 de 18fl2, art. 111.

Nota i324
Arl. 12, 814 e 860, 2' p.; Reg. n. 738,

Irt. 41 n. 2.

Concordancia. -Cods. Comms. arls.
Porto 1193, i' p.; FI'. 519 e 527; L i FI'. 50i
e 529; Holl. 836; Pru . 588 a 591; Arg.
1609; Chi!. 1454 e 1455.

Nota. - As concordatas judiciaos são
isentas do sello proporcional: Decr. n.
8946 de 1883, art. 10 n. 7.

-Assim as concordatas I1I/nigaveis estIío
comprehendidas na disposição da Tab. A.
§ ln. 20 do eit. Decr. n. 8946.

-As concordatas amigaveis permitlida
pelos Decrs. ns. 3308 e 3309 de 1864 es·
tavam isenlas do sell0 proporcional: Av.
n. 313 de 186L-Nots. 1233 e 1327.

- T. de Freitas Comm.; paa. 1177
ainda (!) dá o Decr. n. 1368 de 1854, art. I'
como em vigor, nos remettemo a censura
que fizemos em a Not. 1320.

Nota i325
Art. 842; Reg. n. 738,arls. '.lI n. 2el73

-Vide Not. 1317.
Concordancia.-Cod . Comms.arls.:

Port.· 1203; Fr. 515; L. Fr. 505: Holl. 83-3,
873 e 8740; He p. 1104, llU e 1112; Wurt.
1128; Prus. 167; Arg. 1609 e 1616.

Nota.-O credor que nas deliberaçõl>S
obre a .concordata transigir com o seu

voto para obter van tagens para si, p~rderá
em beneHcio da mas a, a lmportanCla do
seu credito. bem como quae quer va~
tagens pecllnjarias que lhe possa~ pro~r
de semelhante transacção, sem preJUlzo

d
e

outra pena em que incorrer, segun oa
Jegi laç.'io criminal: Decr. n. 3065 de 1882,
art. 5.
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em numero, e dous terços no valor de todos os creditos. sUJeitos aos
effeito da concordata. f3~6

Art. 848. Não é licito tratar-se da concordata antes de se
acharem satisfeitas todas as formalidades prescriptas neste Titulo e

Nota 1.326
Arl . 8,12 e 844; Reg. n. 738, arls. 41

n. 2 e173.
CODcordancia.-Cods. Comms. arls.:

Porto 1194,2/3 dos cl'edores, representando
os 3/4 dos creditas não privilegiados nem
hypolhecarios, ou o 3/4 dol'> credores, re·
presentando os 2/'& dos creditas' Fr. 519'
L, Fr. 507; Bus, 508-maioria dos cre~
dor~s. e 3/4 dos creditas; Hesp, 1153
malOl'Ja dos credores e 3/5 partes do passivo
total; Hall. 841; Wurt.1l30j Ord, de Bilbáo
cap. 17-2/3 dos credores chirogl'apbarios ê
3/4 .do. cre~itos; Pru.. 59~, 606 a 609-a
malOl'la obnga a minoria; e quando alguns
credores apenas adberem á maioria se es
tabelece sob diLIerentes bases a sabtÍr: l° e
20, é nece sario a maioria da somma do
capit?l () juro, segundo o titulas réco-·
nlleGldos: a·, a maIOria em numero não
póde ser lnvacada senão quando os cre
ditas são de igual valor e quantidade' 4·
uma ~onta particular a cada classe- s'erá
orgam ada, sendo os direitos de cada um
credor determinados; 5', o voto de toda a
clas e se fixará pela pluralidade dos titulas
de ~d~ classe; 6°, uma classe não póde
preludlcar a outra por sua adllesão ou
recusa, etc.

-:Na Belgica, art. 520 da Lei de 18 de
Abrtl de 1851-3/4 dos credores e 5/6 dos
c~e!litos: na Inglaterra, para a- compo
sltlOn-Not, 1317-se 9/10 do credores,
representando os9/10 dos creditas, aceitam
apr.oposta (10 faDido ou seus amigos será
convocada uma segunda reunião,e,havendo
om~smo re ult.ado, a Côrte poderá, sob a
praIa por escrlpto do aceite dos credore
e depo~s do pagamento de uma sommâ
determIDada por elIa, annullar a julga·
mento.declaratorio da fallencia tornando
se obl'igatoria a decisão da Côrte para todo
e qualquer credor, não podendo votar o
c!edor de quantia inferior a J> 20 sterls.
(000 fr!lncs,), nem será considerado em re·
leren,ma ao numero, sendo aliás sua divida
conSiderada como vat07',' - nos a1'rf1Jnge
ments 1mde1' confll'ol o{ the cowrt a{
bankntptcy-Not. 1317-se os a/5 dos
credores em ~umero representando os 3/5
da 1mportancla iDtegral dos creditas cada
c.r~dor de credito ao menos de ;E 10 sterl .
(203 francs,) consentem no pedido do

fallido, uma segunda reunião de credores
se convocará e nesta, se os 3/5 em numero
repre entando os 3/5 do pas ivo aceitam a
proposta, se lavrará di so auto -eircum
stanciado, as ignando o me mos credores
e a Côrte, ouvindo todas as reclamações
q~elhe. fizerem a l'espeiLo, confirmará ou
rejeitara a proposta, e, confirmando dará
ao fal/ido um ce'l'tificada contestando o
a 'to, mencionando sobre o dorso do cCl-ti
ficado a protecção adquirida pelo falli.do '
este a1'mnll.ement obriga todos os credores
que foram iDtimados para a reunião ou as
sembléas em que se propaz, se deliberou e
e assignou ; no caso do a1'1'angement by

deed 07' mem07'and1tm -NoI. 1i:l17-se 6/7
ao menos de credores, representando a
mesma proporção no passivo integral do
devedor consentem, será. o Dlesmo as
signado, e registrado seu certificado pelo
~crelario - 1'egistm/r- que o prod uzirá

diante todas as Côrtes dedireito commum e
equidade -; neste genero de compromisso
ou arranjo os cl'edores nomeiam um com
missaria - lImstee - ou um ih p ctor
qne representam a maioria, Este-t1'ustee~
ou inspector, se não lem ido designado
dous credores verificam e alIirmam que o'
6/7 em numero repre entam os 6/7 do
creditas e assignam o deedou mem07'andium
certificando por escri pto e las circulJ]':
stancias a Côrte das fallencias, Tambem
aqui é preciso para o credor votar que o
credito seja ao menos de 10 ;E sterls,
(250 (ran CS,) .

- Cods, Comms. arts. : Arg. 1620: 01'.
1635; Cllil. 1459 diff. '

Nota.-Os credores ausentes são ha
vidos como adllerentes á concordata, e esta
é a condição e fórma sub tancial, pela
qual se considera supprido o nwmel'O de
credores e o quantwnt de capitaes que o
art. 847 do Cad. Comm. exige para a con
cessão da concordata: Res. do Cons. de
Est. de 15 de Janeiro de l870.-1u1'. Comm,.
pago 377.

- -Vide Decr, n. 4882 de 1872 em a Not.
1a17.-Not.1320.

- São de mi ter as formalidades exi
gidas pelo Cad. Comm. em garantia dos
credores e que ponham a sarvo de toda a
duvida a n oralidade do acto e boa fé do
tal tido, que por circumstancias fortuips ou
de força. maior e tornou in olvavel, para
a validade da concordata: Rev. n. 6774 da
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25 de Novembro de 1865.-Ret. do Minist.
da Just. de 1866.

-T. de Freitas, Comnn. pago 11'1'i, co
piando 1I1afra, Jwr dos Tribs., vol. 1, pa~. 71
-data esta Rev. de 30 de Dezemnro,
em ferias /

- Não têm valia as quitações conce
didas ao fallido em f6rma de abaixo as
s/gnado, por escripto particular, e f6ra de
reunião judicial ou pe1' domos, para o
eJIeito, de reduzir-se o numero de cre
dores, e assim facilitar-se a concessão da
concordata pela maioria dos credores res
tantes em reunião Judicial: Acc. da ReI. da
COrte de 11 de Abril de l879.-Dir., vol. 19,
pag.373.

- Na mesma con formidade: Rev. n. 9364
de 21 de lI1aio de 18?9.-Di1'., vol. 19, pago
3'75 e Arc. revisor de ReI. de Porto-Alegre
de 9 de Dezembro de 1879.-Di1· ., voI. ~l,
pag, 500.

- Não é válida a concordata concedida
por credores que não consliluem dous
terços do valor total dos creditos sujeitos
a seus elIeitos: cito Rev. n. 9364 e Rev. n.
9856 de.2 d~ Agosto de l882.-Di1·., vol. 29,
pago H/3.

- E' bastante maioria dos credores que
comparecerem, com tanto que essa rnaio
1'ia 'epresente dous terços no valor de
todo os creditos sujeitos aos effeitos da
concordata, attemdas neste sentido as dis
posições dos arts. 844 e 847 do Cad. Comm.
Decr. n. 3065 de 188.2, art. 1. o

-Quanto á concordatas das companhias
ou sociedades anonymas dá-se o mesmo:
Lei n. 3150 de 1882, art. 21 § 1vn.; Decr.
n. 8821 de 1882, art. 112. Dec. n. 434 de
1891, art. 183.- Vid, Di1' " vaI. 48, pag. 510.

llo antecedente; e, se fôr concedida com preterição de alguma das
I:uas disposições, a todo o tempo poderá ser annullada.•32.,.

os motivos que determinaram suas dispo
sições: Decr. n. 3516 de 1865,

- As concordatas e moratorias homolo
gadas por tribunaes estrangeiros s6 serão
obrigatorias para os credores residentes
no Brazil, que houverem sido citados para
nellas tomarem partes e depois de rece
berem o cumpra-se: Decr. n. 6982 de 1878,
art. 20.

-A' vista das disposições dos arts. 842,
848 e e 898 do Cad. Comm., não podem ser
admitlidas as concordatas amigaveis: Decr.
n. 2481 de 1859.

- Vide Decrs. ns. 3308e 3309 de 1864, n.
3516 de 1865 e 4882 de 1872 em a Not. 1317.

-E' nuHo o julgamento da concordata
se as cartas citatorJas de cred.ores s6 che
garam ao poder destes, por falta de va
pores que as conduzissem, um dia depoi
do marcado para a reunião: Hev. n. 10651
de 6de Julho de 1887 e Acc. 1'evisor da
ReI. de S. Paulo de 22 de Novembro ele
l887.-Di1'., vaI. 44, pago 71 e vaI. 45,
pago 402.

-Vid. Di1'., vol. 51, pago 332.
Questão.-As conco?'datas lIIInigaveis,

sendo llnammes e para prevenir a falo
lencia seràope1'1nittidas ?DifIerentas advo
gados notaveis, e entre estes os juris
consultos Cons, Nabuco e Dr. Teixeira de
Freitas, opinam pela afirmativa, e aquelle
no Processo So'!~tinho (Vid, Rev. do lnstit.
dos Ad vS. de 1868, Tom 6, pago 250) exarou
llmas razões de appellação que merecem
ser lidas pela sua vasta erudição: em
apoio dessas abalisadas opiniões, e além
elos commercialistas que citam, permitta-se.
nos transcre\'er A la1~zet, C0111J1nentaire du
Cod. de Com., edição de 1868. n. 1782.so.bre
o art. 507 da Lei franceza sobre fallenmas:
« Aintervenção da lei e da autoridade pu·

Nota 1327 blica sel'iam inuteis eviden temente, se todos
os credores estivessem de accôrdo com o

Arts, 812, 819 e 90~; Av. de 8 de Julho fallido pararegular suaposição respecti~a.
de 1851. A Côrle de Angers (Av. de 2 de Fevereiro

Concordancia.-Cods. Comms arts.: de 1849), julgando que o contracto po
Prus. 588a591; Fr,líl9j L. FI'. 507; Arg. deria ser validamente celebrado entre o
16l5; 01'. 163, fali ido e seus credores, e todos ao mesmo

- Na Inglaterra, lambem a composition, pr~stassem suaadhesão, não ob~t~nte_a pre
Not, 1317, dá-se depois do ultimo exame tenção da formalidade da verlficaçao dos
por que pas a o fa1lido. creditas, umas das mais importantes, coo-

Now-Vide Nots. 1296 e ant. formou-se com e te principio.» Con-
- ARev. n, 6774 de 25 de Novembro tinuando, diz Allll1lzet-Une adllésion una

de 1865 cito em a Not. ant. refere-se ás !lime léve toute dificultá i-e note-se que
concordatas (l;migaveis permittidas pelos a lei franceza é identica á no sa, quer. do
Decrs, n. 3308 e 3309 de 1864, mas os arts. 5 Cod. Comm., quer da lei das fallen.mas.
do Decr. 3308 e 16 do de n. 3309 foram I -Essas luminosas razões aque aJludlmos
d.eclarados sem elIeito por terem cessado I provocaram o seguinte juridico-Acórdão
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em Relação, etc. Que vistos, expostos e
relatados na fórma da lei os presentes autos
crimes de appellação, deIles consta: que
em 26 de Outubro de 1865 á fi. 1 se abrira
fallencia aos appeIlantes a requerimento de
Pinto Machado &C., naqualidade de credores
osqlle se diziam dos mesmos appellantes da
quantia de 684: 123$, que tudo estava por pa
gar; que aabertura da fallencia se fund ara só·
mente na cessação do pagamento das letras
que se venceram no 1° de Outubro, de onde
datava ojuiz a insolvencia dos appeUantes,
que por confissão dos ditos credores já as
mesmas letras estavam pagas, sendo por
elles incluidas por engano no capital da
conta corrente, e tambem consta que no
1° de Setembro de 1865, mais de cincoenta
dias antes de aberta a fallencia, os appel
lantes em um arranjo particular, com os
seus credores, de commum e unanime ac·
cOrda, haviam conseguido uma concordata
para lhes pagar com 75"10 de abatimento de
seu passivo, concordata esta que, sendo
assignada por todos os credores, inclusive
por Pinto Macbado.... fôra competente
mente sellada e registrada em nola , como
se vê á fi. e n.; tinalmen te consta que por
virtude ela dita concordata e na fórma por
que fôra convencionado, os appellantes pa
garam a todos os credores, depositando re
gularmente a quantia devida aos credore
ditos Pinto Macbado & C.• que recusaram
recebê-Ia, de sorte que na data da abertura
da faJlencia, 26 de Outul:lro de 1865. não
haviam mais dividas a pa~ar, ut quitações
de fi. e conhecimento do aeposito tI. 34 v.
Oqne tudo visto e discutido, menos bem
julgou o juiz a quo em sua sentença de tI.
921, quando condemnou os appellantes por
cnme de bancarrota fraudulenta, pelo que
reformam a dita sentença, absolvem os ap
pellantes de tal condeml1ação por falta de
base; porquanto, como dos autos se mos
tra, nào tendo oS appellantes cessado os
Seus pagamentos, antes tendo de prompto
Pago a todos os seus credores, na fórma
da concordata unanime de 1 de Setembro
de 1865, fi. 45, não estavam fallidos no
precisos termos do aft. 797 do Cod. do
Comm., que não admitle fallencia sem ces·
sação de pagamentos, causa legal de su&.
~xistencia, e sem a exístencia da fallencia~
1mpassivei é existir o crime de bancarrota
por ~altar-Ihe a sua base essencial a fal-
lencla. -

Que já não havia cessação de pagamentos
na data da sentença que abrio a falJencia,
fi., é manifesto dos autos. Areferida con
cordata de IOde Setembl'o/unanime operou
de:sde então, uma subsütuição dos pri
mItivos titulos creditorios pelo novo ahi
contrahido e unanimemente ajustado por

todos os credores, e DIsto se resol veram
todas as relações commerciaes. dos appel·
lantes com os ditos seus credores, con
forme- dispõe o art. 438, 1" hypothese do
c.itado Cod. do Comm. e esta nova obri
gação satisfeita como foi, nenhuma outra
restava aos appellantes para satisfazerem.
quando em 26 de Outubro, sem causa legal,
foram declarados faUidos, depois pronun
ciados á n_735, e por ultimo condemnados
á fl. 921; e isso sobre o falso fundamento,
má apreciação dos principios de direito de,
que não sendo licitas e permittidas as con
cordatas amigaveis, não havendo fallencia
aberta, não valia aos appelJantes a invo
cada do 10 de Setembro, ainda sendo una·
nime, para pol-os a coberto da insolvencia
pela falta do pagamento integral do saldo
da conta corrente dos credores Pinto 1I1a
chado & C.

As concordatas extrajudiciaes,sendo una·
nimes, mesmo no intuito de prevenir a
pronunciação da faltencia, sendo como são
contractos ordinarios, dependentes unica
mente da vontade dos contractantes, donde
tiram sua força e valor, nada tem de com·
mum com as concordatas, em que a maiOria
dos credores obriga a sua vontade a mi
noria 'dissiden te e ausente; e são estas as
operadas no juizo da falJencia, depois de
ultimada a instrucção do proce so de quebra
de que cogitou o legislador commercial no
arts.842, 847 e 8J8 do Cod. Comm. e no
Uec. de 28 de Setembro de 1859, e nem a
lei podia deixar de aceitar as estipulaçõe
quaesquer que, expontaneas e licitas entre
as partes se cOllLractassem, por não ser
tolhido ninguem a dispÔr do que é seu, e
então por isso é indi[erente o nome com
que se as denominem; pois que o queim
porta é a substancia do acto para sua vali
dade. Este é o espirito da leI, e a doutrina
de todososcommercialistas,que escreveram
sobre a materia. Logo, constituidos con·
tractos particulares, não estão,nera podiam
e tal' na prohibição da lei commercial,
para ter sido repeJlida a delesa dos appel
fantes fundada incontinenti na do 1° de Se
tembro que se achava em pleno vigor e na
força de todos os seus etl'eitos.

Portanto, estando o appellantes quite
com todos os seu credores, quer pelas res·
pectivas quitações fi., quer pelo deposto
de fi., extincto desta fórma o credito in
novado. pela concordata unanime, não
constando de nenhum outro empenho que
não satisfizessem, não podia mais ter logar
a abertura da falJencia, sua qualificação e
menos intervenção da jurisdlcção criminal;
termos em que, vistas as disposiÇÕes de
direito com qne se conformam, reformam a
sentença appellada, ditas n. 921, e julgam
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Não póde da.r-se concordata no caso em que o fallido fôr julgado
com culpa ou fraudulento, e, quando anteriormente tenha sido con.
cedida, será rovogada. u"s

Art. 849. A concordata póde ser rescindida pelas mesmas cansas
por que tem logar a revogação da moratoria; procedendo-se em taes
casos, e nos de ser annullada, pela fórma determinada no art. 902. 132.

nullo todo o processado lla parte criminal,
a~splvem os appellantes da pella que lhes
fOI Imposta, e mandam que, postos em li
berdade, se vão em paz, se por ai pre os
não estiverem; á municipaltdade conde
mnam nas custas. Rio, :l2 de ~laio de 1!l68.
Costa Pinto, Pres.-"lmeida.-Tmvassos.
-Lisboa.- Figuei?'a de Mello.- Pe?'eira
JOl'ge.- Rezende.-GoUlv€a.- Gomes Ri
bei?·o.-F. Jl!w·ianni.-Tava?·es Bastos.
Azevedo.-lJfagalhães Castro.- Sciente.-

ilvei?·a.
-A concordatas amigavets, sendo una

nimes, ão permittidas no commercio antes
da aberlnra da fallencia : Acc. da ReI. do
Cear.á de 30 de Junho e 18 de Agosto de 1874
-Dt?·., vol. ]0, pago 763.

- De conforaildade com a doutrina do
A.cc. supra de 22 de Maio de 1868.- A.cc.
da Rel. do Recife de ]7 de Abril e 4 ge
Dezembro de 1877 e 7 de Junho de 1878.
Di?·.,vol. 1'7, pago 497 e Acc. ns. 300 e 1357
da ReI. de Porto Alegre de 25 de Maio de 1886
e 17 de Fevereiro de 1888.-Not. 1321.

Questão.- Nas (aUenoias das oom
panhias Ol~'sooiedades anonymas dá·se
OOllcol'data ? .Não pMe dar-se, porque não
ha faliJdo, Visto seus gerentes, directore
ou administradores servirem na qualidade
de mandalnrios (art. 285) e estes pelo pre
ceito do art. 1~5 não podem olIerecel-a ou
algllem POl' elies, tendo- e findado o man
dato pela oircumslancia da fallencia da so
ciedade (art. J57 § 3): são respollsavei
pela execução do mandato (arts. 298 e 299)
Decr. n. 2'111 de 1860, art. 41 2: Acc. da
ReI. da. COrte tle 7 de Ago to de 1866.-Rev.
JU?" de 1866. pago 332-Vot. 1334.

- Dá-se actualmente: Lei n. 3150 de
1882, art. 20; Decr. n. 8821 de 1882, arl. 102.

Nota i328
Arl. 895.
Concol'dancia.-Corls. Comms. arts.:

FI'. 521; L. FI'. 510; Hesp. 1147; Wur!.
1008' 1'01'1. 1200; Arg. 1598 j Or. 1613' Chl!.
1485 din: .

-Na Inglalerra mmbem a frauae e ou
tras causas - Not. eg. - annullam ou

revogam a-oomposition-e os-anlli1lge·
ments unde?' oont1'01 of the cOlllrt o/
bankrllptcy e o - by deed 01' memoran
du,m.

Nota i329
Art. 848; Av. de 8 de Julho de 1851.

Vide Not. 1233 e o art. 669 § 15 do Reg.
n. 737.

Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
Port. 1200; FI'. 526; L. Fr. 515 e 518; Hall.
850; Resp. U59; Wurt. 1135 dif(.

- Na Inglaterra a-compositinn- Not.
1317-annulla-se, se o {alUdo não satisfaz
ias suas condições: 0- arrangement 'IIn1der
oonl1'ol o( the COU?·t- não produz elleito e
nllffi certificado que em virtude deHe se dá
ao falUdo se o tifulo de seu credor é uma
condemnação proferida pelo seguiute:
abuso de confiança, - violação das leis
sobre o imposto, inexecução de promessa
de casamento (lambem I?), seducção, con·
versação criminosa,-diJfamação -vias de
facto,- arresto illegal,- violação de pro
priedade, - requerimento fraudulento de
declaração de fallencia; o -arrangement
by deeit 01' mellw?'andum- e o respectivo
certificado são nenhuns, se o commercianle
fOr convencido de fraude. Neste caso a
COrte não póde declarar, ex-otficio como
no precedente a declarayão da falfencia,

Nota.- Da decisão que Julga provado o
embargos oppostos á sentença que julgou
rescindida a concordata dá-se aggravo.

Por titulos de dividas civis, ou porque
se mostra não pago um só credor, não póde
ser rescindida a roncordata: Decis. de
Agg. do Pres. do Trib. do Comm. da COrte
-de 26 de Novembro de 1869.- Rev. 1111'.
de 1869, pag. ~06.

- Concordata só tem Iogar entre o fal·
lido e os crellores, e não deve ser confun·
dida com a compra C!.ue alguem faz de uma
massa com a obl'igaçao de pagar os credores
com certo abatimento.

-Concordata só pódo ser re,rogada mos,
trando-se má fé e il1suficiencia de recursos
de quem obrigou-se para com os credores
Rev. n. 7979 de 3 de Fevereiro de 1872.
Di?-" vol. 3, pag. 107.
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Art. 850. A concordata deve ser negada ou outorgada, e as
signada na mesma reunião em que fôr proposta. U30 Se não houver
dissidentes, o juizo commissario a homologará immediatamente; mas,
havendo-os, assignará a todos os dissidentes collectivamente oito dias
para dentro delles apresentarem seus embargos; dos quaes mandará
dar vist.a ao curador fiscal e ao fallido, que serão obrigados a con
testaI-os dentro de cinco dias. S33S OS embargos com a contestação
serão pelo juiz commissario remettidos ao Tribunal do Commercio

- Não se reabre a fallencia a quem vi·
sivelmente tem meies de cumprir a con
cordata.

Dos dinheiros depositados so podem os
rallidos levantar o excedente, deixando o
preoiso para pagar ao cr&dores concorda·
tarios: Acc. da ReI. da CÔrte de 3 de Março
de 1876.-Di?·., vol. lO! pago 242.

- A concordata rea1Jzada não póde ser
rescindiclaa requerimento de terceiro sem
audlencia dos credores concordalarios: Rev.
n. 9' 13 de 10 de Oul1ulro de 1877.- Dir.,
rol. 14. p:lg. 466.

-YideDi1'., vol. 51, pago 260.
Questão.-Havendo algum engano

na concessão, 01t denegação da concor
data, o .i1tizpoderá 1'em'ocede1' e1'epa'I'Ct1' o
engano? Oual o 1'eCU1'SO p1'oprio nestes
casos ?-Pela referencia deste art. 8119 ao
art. 902 e pelo di posto no subsequente art.
850,as conco1'datas homologadas s6 podem
ser rescindidas ou annulladas a req ueri
mento de partes interessadas, medianle os
recursos proprios.- Uma reparacão de
engano seria em muitos c<'\sos uma re
ci.!'ão, ou annullação ex-oftlcio, que a lei
nao facultou-T. de Freitas, C01n111., pago
U80.

Nota 1,330
Reg. n. 738, arls. 136 e 137. Decr. n. 434

de 1891, art. 187.
CODcordancia.-Cods. Comms.arts.:

porl. 1196, l- p.; FI'. 522; L. FI'. 509; Hesp.
1156; Boll. 843; Wurt. 1132; Pcus-. 602 a
60,1; Arg. 1621; 01'. 1636; Cbil. 1472 díff.

- Na Inglalerra quer a - compositio'l1
- quer o - a1'?'angement uncler cont1'ol0r Lhe. C01M't o{ bank1'1tptcy , são proce
didosdlfJerentemente, poi naquella, quando
proposla em uma reunião, convoca·se
onlra, .e nesta, depois da apresentação do
requerlmento do pretendenle, a Côrte de·
slgna ou fixa a sessão em que o commer·
ciante requerente deverá apresentar seu
balanço, etc. e na seguin le essão os cre
dore~ justificam, como na fallencia, seus
credltos, e finalmente em outra, depois de

certas diligencias, a CÔrte decidirá rejei
tando ou confirmando o - anangemenl..

Nota. - E' nulla a concordata. se care·
cesse das f0rmalidades prescriptas no art.
136 do Reg. n. 738de 1850: Rev. n. 6639 de
20 de l\Ia.rço de 1865. - Rel. do Jllinist. da
J1tSt. de 1866.

- O art. 850 do Cod. Comm. nào com
mina a pena de nuliidade da concordata,
cuja outorga não foi resolvida na mesma
reunião da sua propo ta e o art. 136 do
Reg. n. 738 de 1850, commínando-a, exce
deu-se: Rev. n. 49 de 1de Junbo de 1890.
-:-Di1·., vol. 60, pag. 51.

Nota 1,331,
Reg. n. 738, art. 137
Concordancia. -Cods. Comms. arts.:

Porto 1197; FI'. 523; L. FI'. 509; Holl. 845;
Hesp. 1156 e 1157; WUI't. 1132; Prus.602a
604; Arg. 1622; 01'. 1637; Cbi!. 1473 e 1474.

Nota.-Jniz commissal'io, não; juiz da
fallencia.

-O facto de requerer-se abomologação de
uma concordata em um juizo commercial
fica nesle prevenida a j w'isd icção, quando
revogada a sentença de homoJogaçao, e o
juiz della mauda tirar o traslado e fazeI-o
concluso: Acc. do Trib. do Comm. <la Côrte
de 16 de j)Iaio de 1865-Rev. JU1·. de 1865,
pago 358.

-E' subslancial que a homologação da
concordata, havendo credores dissidenles,
se não faça sem dar o prazo de 8 di~s para
embargos: Rev. n. 6771 de 25 de Novem
bro de 1865.-Rel. do Minist. da Just. de
1866 .-Not. 1326.

-Não se tendo realizado concordata por
ralla de comparecimento de credores em
numero legal, e depois de formado o con·
lTacto de união, p6de o fali ido orrerecer
concordata em reunião po lerior, que o
juiz da. fallencia deve convocar, se fÓr re·
querido: Acc. da ReI. da COrte de 10 de
Dezembro de 1874.-Di1·., vol. 30, pa~. 356.

-Não se tendo realizado concordam por
falta de comparecimento de credores em
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competente, no prefixo termo de tres dias depois de apresentada a
contestação.•332

Art. 851. Apresentados e vistos os embargos, proferirá o Tri
bunal a sua sentença, rejeitando-os ou recebendo-os e julgando-os

numero legal e depois de formado o con
tracto de união, pôde o faUido olferecer
concordata em reunião postenor, que o
juiz da faUencia deve convocar, se fOr re
querido: Acc. da Re\. da COrte de 11 de
Agosto de 1876.-Di1'., vol. 30, pago 367.

-Na mesma conformidade: Acc. da ReI,
da COrte de 13 de Fevereiro de 1878-Dir.,
vo.!. 30, pag.368. .

- Não é válida a concordata que m
fringe o disposto no art. 847-deve ser
negada ou olttorgada na mesma reunião
em que foi proposta, art. 850;. Rev, n. 9856
de 2de AgosLO de1882.-Dil'. ,voI.29, pag.193.

- Concordata negada pelos credores em
occasião opportuna, não pôde ser de novo
proposta: Acc. da ReI. da COrte de 4 de
Maio de 1883.-Dir., vol. 31, pag.568.

-Torna-se desnecessaria a reunião dos
credores, se os representantes da sociedade
ou (;ompanhia apresentarem no juiz do
commercio concordata, p01. escl'ipto"con
cedida por credores em numero eXIgIdo
por lei; homologada essa concordata, bem
como a que fOr concedida em reunião de
credores, tornar-se-ha obrigatoria para to
dos os credores: Lei n. 3550 de 1882, art.
22; Decr. n.8821 de 1882. art. 117.

-Em qualquer estado da liquidação
póde ser contra,ctada uma concordata, ainda
mesmo que tivesse sido oppurluuamente
rejeitada comtanto que seja concedida na
fôrma do § 1m. do art. 21 ( maJOria de
credores representando !/a no valor de
todos os creditas sujeitos aos elIei to da
concordata): Lei n. 3150, cit. art. 23; Decr.
n,8821 cit., art. 23, .

-Os credore dissidentes poderão em
bargar a concessão da concordata.

Na apresentação di cussão e julgamento
dos embargo se observarão as disposições
dos arts. 850 e 851 do Cad. Comm.: Decr.
n. 8821 de 1882, art. 117.

- Não é licito aos que se oppoem á con
cordata, que a embargam depOIS de votada
por maioria de credores que representam
dou terços dos credito, e que finalmente
appellam da sua homologação, vir a juizo re
querer sua execução alJtes da decisão do
Trilmnal superior a quem pediram sua
annullação: Acc. da ReI. de Belem de 3 de
Junho de 1890.-Dil·., 1'01. 53, pago 224.

Qneslão.-Aos credores l'econhecidos
01t l'eveis, que compa7'ecerem no de
curso do ln'ocesso da {allencia s6 é dado

acompanha?' o processo no estado em que
se achar, e se a concordata estiver feita, G
ella devem acceder, salva a acção resci
sOl'ia? Pela atfirmativa decidio a ReI'.
Comm. n. 6682 de 28 de Julho de 1865.
Rel. 40 Minist, da Just, de 1866.

Qneslão.-O promotor publico po
derá formar opposição á concordata? Ro
gron (art. 523 do Cod, 1<'1'.) segueanegativaj
fundando-se em que não se deve envolverem
negocio de interesse privado ou particular,
emquanto não offender o interesse publico.
Parece que os proprios motivos de sua opi
njão firmam o contrario i porque o dólo ou
fraude muitas vezes tera que explorar e e
accOrdo protector creado por lei para ani·
parar a insolvabilidade casuat. Neste sen
tido o Cod. Holl. (847) diz-que o Tribunal
concederá ou recusaráahomologaçãodacon·
cordata-sobre as conclusões do ministerio
publico, quer tenha havido opposição, quel'
não. E o art. 68 do Decr. n. 1597 diz-que
é licito ao promotor publict>, depois da
abertura da fallencia ate á qualificação da
quebra intervir, requerer ou promover
todos os actos do processo, quando mesmo
fór este abandonado pelos credores por
transacção ou pobreza da massa fallida.-
Vide Not.. 1268. r

-Os embargos são julgados pelo juiz da
faUencia.

-O Dr. Annihal, Observaçoes, enten~e
que o promotor publico carece de allrl
buição para oppór-se á concordata. Não lem
razão, confessando, como não podia deixar
de fazei-o, que entre as attribuições con,
feridas, dos fiscaes nas fallencias: Reg. n,
738, art. 41, se enumera o caso do art. 851,
e que pelo ])ecr. n. 1597 de 1855, art..67,
e sas attribuições pas aram a ser exerCIdas
pelos promotores 'Publicos : se se trala.~e
dej1tre constituendo, então sim, sua oplUlao
deveria vingar. .

Questão.- O {allido concord!lútrlO
p6de ser eleito e exel'cer o ca1'go de dtrector
de companhias ou sociedades anonY11las1
Pela afItl'mativa o declarou o Â V. n. 311 de
1863.-Vid. Not. 1411.

Nota i332
Reg. n. 738, art. 137.
Con<,ordancia.-Cods. Comms. arls.;

Porto 1198; Holl. 845; FI'. 523: L. Fr.5l2:
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logo provados. Todavia se ao Tribunal parecer que a materia dos
embargos é relevante, mas nã.o está sufficientemente provada, poderá
assignar dez dias para a prova; e, findo este prazo, sem mais audi·
eneia que a do fiscal, os julgará afinal. ~333

Da decisão do juiz commissario que homolog'ar a concordata, não
haverá recurso senão o de embarg-os processados na fórma sobredita ;
da sentença, porém, no Tribunal que desprezar os embargos dos
credores que se oppuzerem á homologação haverá recurso de appella·
ção para a Relação do' districto, no effeito devolutivo sómente. ta34

Hesp. 1157; Wurt. 1133; Prus. 605; Arg.
1622; Oro 1667.

-Na Inglaterra a CÔrte é quem julga.
Nota.-Os embargos são julgados pelo

Juiz da fallencia.

Nota 1333
Art. 906; Reg. TI. 737; art. 137, Reg. n.

738, arls. 41 § i, 9~ e 138. .
Concordancla.-Cods. Comms. arts.:

FI'. 526; L.!?I'. 514; Hall. 847; Resp. 1159;
Wurl. 1134; Prus. 621; Arg. 1623; Oro 1638;
Cbi!. 1475.

Nota.-Das deci ões proferidas no pro·
ce so de quebra queuão fôrem expressa·
mente casos de appellaçãocabe aggravo.-
Decr. n. 1597, art. 72 § 2. •

Nota 1334
Arl. 906; Reg. n. 737, art. 7 § 2; Reg.

n. 738, art. 99.
. Concordancia.-Cods. Comms.arts.:

Arg. 1629; 01'. 1644.
Nota.-Os elJeitos das appellações no

processo de quebra não se regulam pelo
que dispõe o art. 652 do Reg. n. 737 só
applicavel ás acções de que elIe trata; nas
causas de fallencia os etreItos deste recurso
são marcados pelos arts. 851 e 860, unicos
cas~s de appellação em taes processos :
DeCls. de Aggr. do Preso do Trib. do Comm.
da Côrte de 9 de Setembro de 1857 .-CM.
dOF6ro de 1859 n. 6.

-Vide Nots. 1266 e 1345.
-As appellações se dão para as Relações.
-No caso da lallencia s6 ba appelIação

~e póde levar os autos ao tribunal supe·
rio!, no caso do art. 851 do Cad. Comm.,
ealIlda neste caso, não estando terminado
o l?r~cesso, deve o mesmo reverter para
o JUIZ.O da I" instancia, onde depois de
conclUldo é aflnal arcbivado.

Dá·se tambem appellação nos casos do
art. 860! mas nestes processos não sobem
para o tl'lhl1nal superior os autos discutidos

30

separadamente, e depois de esgotados
todo os recursos é que se appensam
aos autos da faUeucia na lórma do art. 164
§ 4° do Reg. n.738.

Póde haver tambem appellação sobre as
decisões proferidas ácerca das contas dos
curadores, depositarios e administradores,
mas todos esses processos são formados
em separado dos autos da fallencia.
In{o7·nt. do Dr. Boiland. Cavalc. de 6 de
Março de 1865.

-Em vez do juiz commissa7'io e ú'ib1ltnal
entenda-se juiz: da faIlencia.

- entença que bomologa concordata ao
faIlido não é susceptivel de embargos que
devem ser oppostos no prazo da fei. De·
corrido o decendio com a discussão de um
recurso ii legal, já se não p6de interpôr
appellação sobre tal recurso: Acc. do Trib.
do Comm. da CÔrte de4 de Agosto de 1873.
-G. /tI/r., vol. 1, pago 333.

-Interpo ta a Revista foi denegada: Hev.
n. 8405 de 28 de Março de 1874.-G. JU?·.,
voI. 3, pago 30.

-Os credores dissidentes, unicamente
podem embargar a concordata, cabendo
appellação noeJJeitodevolutiVO,s6mente, da
sentença que despreza os embargos, pela
razão de que perfeito e consummado ocon
1II'acLo da concordata com a homologação
do juiz. devem, pela necessidade de não
serem interrompidas as transacções com
merciaes, produzir logo todos os e.tIeitus
legaes: Acc. da ReI. da COrte de 12 de Se
tembro de 1876-Espozel, Rev. de Setem
bro de 1876, pag.69.

-O fallido póde appeilar da sentençaqne
recebe os embargos opp.ostos pelos cre
dores á homologação da concordata: Acc.
da ReI. da Côrte de 16 de Agosto de 1883.
-Di?'., vol. 32, pago 197.

-E' caso de appellação e não de aggra·
vo, ter o juiz entendido na reunião de cre·
dores, art. 842, que não tinha passado a
proposta da concordata, e mandado pro
ceder á nomeação de administradores: Ace.
da Rei. do Rio de 30 de Novembro de 1883.
-Di7'.,vo1. 34, pag.250.

CODIGO COMMERCIAL
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Os prazos assignados neste artigo e nos antecedentes são imo
prorogaveis. f.:l3l'i

Art. 852. A concordata é obrigatoria extensivamente para com
todos os credores, salvo unicamente os de domínio (art. 874), os
privilegiados (art. 876) e os bypothecarios (art. 879)...336

Art. 853. Os credores de dominio, os privilegiados e bypothe·
carios não podem tomar parte nas deliberações relativas á concordata;
pena de ficarem sujeitos a todas as decisões que a respeito da mesma
se tomarem. t.337

-Appellação tão sómente no eITeiLo de
volutivo: Decr. n. 8821 de 1882, arL. 117.
Decr. n. 434 de 1891, art. 187.

Nota 1335
Concordancia. - Cod. Comm. art.

Port. 1197.

Nota 133p
Reg. n. 737, art. 577 §4-Not. 382.
Concordancia.-Cods.Comms. arts.:

Porto 1199; FI'. 5t4; L. FI'. 576; Hol1. 838;
Wurt.l129· lie p. 1168; Prus. 592 a 594;
Arg. 1626; 01'.1641; Chil. 1460 e 1478.

-Na IuglatelTa, a-composition-póde
annullar o julgamento declaratm'io da fal·
lencia, e todo o credor é obrigado a acei
tal·a nos termos convindos e anccionados
pela Côrte: o-armngementundel' cont7'ol
ar the com·t or bankmptcy-obriga do
mesmo modo.

Nola.-A concordata não é obri 17atoria
para a fazenda publica.-Instr. ao Av. n.
5~0 de 1863, art. 4 -Vide Not. 1303.

-Julgado por sentença ° cumprimento
da concordata, não ba logar a reabertura
da rallencia do rallido concordatario. por
falta de execução de condiçõe , em relação
a um doscredores.-Deci .deAgg.doPre .
do TriB. do Comm. da Côrte de 13 de Fe·
,'ereiro de 1868.-Vide a sentença de I"
instanl;ia a fi. 88 da Rev. Jtw. de 1868.
-Not. 1329.

-O illu Lrecons. abucoda Araujo pensa
que os credore de dominio não podem
requerer a nullidade da concordata, pois
que tem salvo eus direitos de reivindi
cação.-Cons. ltL7'., vo1. 1. pago 164.

-Concordata bomologada obriga a todos
os credores sem distincção,e tejam ou não
comprellendidos no balanço, fossem ou não
reconllecidos, toma sem ou não parte na
deliberação,sejam conforme Oll dissidentes,
conbecidos ou de conbecidos, presentes ou

ausentes, uma vez que não se argua pre
terição de formulas, para a publicidade,
clandestinidade ou d610, o que além de
au~ol'isar a concordata no prazo legal, arls.
850 e 851, lambem autorisa a acçào resci
soda. Reg. n. 737, art. 681 §4.-A concor
data afasta-se. da regra de direito commum
-que exige o con entimento de todos os
contraclantes para a validade do acto: Ace.
da ReI. da Côrte de 6 de Outubro ele lSi6.
-EspozeI-Rev. de 1876, pago 23.

-Concordata não obriga ao credor
conbecido que não tiver sido convocado por
carta do escrivão: Rev. n. 9737 de 2 de
Julho de 1881.-Dir.,vol. 26, pago 200.

-Romologada aconcordata torna·se obrí
gatoria para todos os credores: Lei n. 3150
de 1882, art. 22.

-E' nulla toda a operação que imporIa
em isentar os credores cll irograpbarios dos
eITeitos da concordata: Rev. n. 9831 de 19
de Agosto de 1882.-Dt)·. vol. 29,pag. 102e
Acc. 7'evisor da Re!. de S. Paulo de 11 de
Maio de 1883.-Di7·.,vo1. 31, pago 40'7 e Acc.
7'evisor '(2°) de 5 de setembro de 1883.
Di,.., vo1. 32,pag. 446.

. Nota 1337
Concordancia.-Cods.Comms. al·Is.:

Porto 1195; Fr. 519; L. FI'. 508; HoII. 838;
Wurt. 1129; Resp. 1155; Arg. 1616; Dr.
1631; Cbi!. 1460.

-Na Inglatena, em todos os casos de
composição ou convenio, os credores con·
servam seus direitos á cauçõe e aos CO°
obrig;tdo do fali ido, a nleno que nà~ te
nbam formal e expressamente renunCiado
seus direitos.

Nota.-Quando a massa fallída apenas
basta J:lara pagamento de credores bypo,
thecano I não póde baver proposta d~ con·
cordata; llypotbese rllJ'a, porque quasl selD
pr~. além dos im~oveis byP~tbecados,
eXistem bens movel"S, por dlmllluto qne
seja o seu valor.
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Art. 854. Intimada a concordata ao curador fiscal, e ao deposi
"tario ou depositarios, e.~tes são obrigados a entregar ao devedor todos
os bens que se acharem em seu poder, e aquelle a prestar contas da
~ua administração perante o juiz commissario: ao qual incumbe re
~olver quaesquer duvidas que hajam de suscitar-se sobre a entrega dos
bens, ou prestação de contas; podendo referil-as á decisão de arbitros,
4uando as partes assim o requeiram,. n3S

TITULO III

.Do contracto de nnião, dos administJ.'adóres, da liquidação e
dividendos

CAPITOLO I

Do contracto de união

Art. 855. Não havendo concordata, se passará a formar o con·
tracto de união entre os credores na mesma reunião, se o fallido não
-tiver apresentado seu projecto (art. 846), ou em outra, quaudo o
ienha apresentado, que o juiz commissario convocará até oito dias

Amesma razão dá-se quando a credores
de d01ninio e aos p"ivitegiados, mas a qua
lIficaÇão indubitavel destes póde carecer de
que lões prévias,e não se prova desde logv,
com~ a dos hypotbeearios por escri pturas
pulJlIcas registradas: T. de Freitas, C01n1n.,
pag.1186.

d
--;0 Decr. n. 8821 de 1882, art. 16, repro

UZlO a disposicào do art. 853.

Nota 1338

"

.Rdeg. n. 738, arts. 160, 164 §§ 2 e 170.'
I c No/s. 1331 e 1456.
Concordancia.-cods. Comms.art .:

: OIi: 1:/01; FI'. 525; L. Fr. 519 j 11011. 849

161 ,00; hJ!esp. 1160 e 1162; Arg. 1630 j 01'.
o; C 11. 1484.

-:Este .Cod. salvo convenção em con
Jrano, sUjeita o eoncoruatarioá intendencia

ou inspecção de um dos credores para
fiscalisar o exacto cumprimento das con
venções estipuladas.

Nota.-O fal1ido casual com concordata
honlologada pMe ser eleito e exercer o
cargo de directur de companbia ou socie
dade anonymas: Av. n. 311 de 1863.

-O fallido concordatario póde votar e
ser votado nas eleições ou collegios COlll
merciaes : Deeis. do Trib.do Comm ode Per
nambuco de 4 de Dezem);)ro de 1874.-R61o
do 1llinisto da Justo de 1875.

-Fa\lido com concordata, julgada por
sentença, póde pa sal' procuração: Rev. n.
8004 de8deJunllo de l877.-G. JUII'., vol. 2,
pag.12.

-Pela concordata, cessando as funeçôes
do curador fiscal, nada impede que o COQ
cOl·datario prosiga nascausasjá intentada:
Revo no 8214 de 9 de Agosto de 1873.-G.
Jm·., vol. 2, pago 252.
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. depois que a sentença do Tribunal que a houver negado lhe fôr re·
mettida. .330

Ârt. 856. Em virtude do contracto de união, os credores presentes
nomearão dentre si um, dous ou mais administradores para adminis·
trarem a casa fallida, concedendo-lhes plenos poderes para liquidar,
arrecadar, pagar, demandar activa e passivamente, e praticar todos e
quaesquer actos aue necessarios sejam a bem da massa, em juizo e
fóra delle . •S4.

Nota 1339
Reg. n. 738, art. 139; Lei n. 3150 de 1882,

arts. 21 e 33; Decr. n. 8821 de 1882, arls.
121 e 163.

Concol'dancia. -Cods. Comms. arts.:
Porto 1202; Fr. 527; L. Fr. 529; Arg. 1640;
Or, 1655; Chil. 1498.

-Os Cods. Hall., Resp., Hung., Wurt.,
Prns., e Hus., não reconhecem o estado
de união, como prescreve o nosso Codigo.

-Na Inglaterra, do mesmo modo, sua
legislação não reconhece este estado em
opposição à concordata: entretanto, se
considerar-se a união, como a confirmação
do direito dos credores sobre os bens e
pessoa do [aIlido, quando este não obteve
o certificado de escusabilidade, então dá-se
uma especie de ttmião, e os credores es
gotam por meio de dividendos proporcio
naes todo o activo da fallencia.

E' preciso notar que a lei ingleza con
sidera, com alguma razão, as relações do
fallido e de seus credores como necessaria
mente apaixonadas e ho tis, e não entrega
a nenbuma das partes a sorte da outra;
e é por i)lsO que depois do ultimo exame
last e.caminationr- os credores não têm que
pronunciar-se do que convem fazer ou
deixar de fazer em favor do fallido.

Nota,-Juiz commissano-não; juiz do
commercio.

-E' nulla a deliberação da concordata
depois de formado o contracto de união:
Rev. n. 9919 de 9 de setembro de 1882.
Di?'., voI. 29, pago 204 e Acc. ?'evis01' daReI.
de Ouro-Preto de Iii de Fevereiro de 1883.
Di?'., vol. 31, pago 82.

Questão.-Depois de (eito o coniJracto
de união é possivel faz:er concordata pam
qualquer fim, prevalecendo a von tade una
ni'11le dos credores ou da maiol'ia delles ?

Pela afilrmativa na primeira bypothese:
T, de Freitas, Comm., pago 1187.

-E' sã esta doutrina.
-Quanto às compaulJias ou sociedades

anonymas: em qualquer estado da liqui
dação pOde ser contractada a concordata,

ainda quando tenha sido anteriormente
rejeitada: Lei n. 3150 cit., art. 23; Decr.
n. 8821 cit., art. 115.

Nota 1340
Reg. n. 737, art. 23 § 2°; Reg. D. 738,

art~. 140e 162; Decr. n. 1597 de 1850, art.
70; Lei n. 3150 cit., art . 24 e 33 j Decr.
n. 8821 cit., arts. 121 e 663-Not. 345.

CODcordancia.-Cods. Comms. arts.;
Port. 1202, 2' p., e 1205; Fr. 527; L. Fr.
529; Arg. 1644 e 1645; 01'. 1659 e 1660; Chi!.
1415, 1419 e 1499.

Nola.-Ássim como ao juiz cabe a attri
buição de nomear curador fiscal f6 ra da
relação dos credores, no caso do art. 70 do
Decr. de 1de Maio de 1855, do mesmo modo
deve nomear. o admini trador, quando,
destituidoo da escolba dos credores, não
baja entre estes quem hem possa servir o
cargo, ou seneguem os nomeados a exer·
cêl-o: Cons. Ole"aario, Di?'., vo1. 1, pag.I?-
Rev. JUII'. de 1868, pago 84. .

-O Reg. Comm. n. 738 no art. LtO eXIge,
sem fundamento plausivel. que ejam
sempre nomeados dous ou mais adminis
tL-adores, Não se observa este preceito,
senão muito ra.ras vezes e em fallencias
de subida importancia, prevalecendo a do~'
trina do Cod. art. 856, quanto ao artltr!o
da nomeação de um, dous ou mais admi
nistradores: Cons. Olegario, Dir., vaI. I,
pag.17.

-Tem sido motivo de sérias contes
tações os poderes definidos no art. 856 ~o
Cod. -Alguns entendem que os adm!nIs,
tradores não podem fa~er-se sub lItUlr
por ad vogados que façam suas yezes no
processo administrativo das fllllencia alm
no contencioso: ln(. do Dr. Hall. Cavo
sobre o proce so das falIencias.

-Cabe aggravo de despacbo que inde
fere o requerimento em que se pedit
annullação da reunião de credores para
nomeação de admini tradores de uma
massa fallida: Acc. da ReI. do Rio de 23
de JullJo de 1875.-Dir., voI. 8, paf;l.715.
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A nomeação recahirá com preferencia em pessoa que seja credor
commerciante, e cuja divida se ache verificada.; e será vencida pela
maioria de votos dos credores presentes, correndo-se segundo escru
tinia, no caso de não se obter sobre os mais votados o numero duplo dos
administradores que se pretenderem nomear j e se neste igualmente se
não obtiver maioria, recahirá a nomeação nos mais votados, decidindo
ao sorte em Cttso de igualdade de votos.

Nomeando-se mais de um administrador, obrarão collectivamente,
e a sua responsabilidade é solidaria. nu

Art. 857. O administrador que intentar acção contra a massa, ou
fizer opposição em juizo ás deliberações tomadas na reunião dos credo
res, ficará por esse facto inhabHitado para continuar na administração,
ese procederá nova nomeação. 1.342

Art. 858. E' permittido aos credores requerer directamente ao
Tribunal do Oommercio a destituição dos administradores, sem neces
siclade de allegarem causa justificada, comtanto que a petição seja as
signada pela maioria dos credores em quantidade de dividas. Dando-se
.causa justificada, a destituição pôde ter logar a requerimento assignado
por qualquer credor, e a.tê mesmo ex-oflicz'o. 1.3413

-Á falta de citação inicial de um mem
bro da administração de mas a fali ida não
póde ser ralillcada no correr da acção:
ReI'. n. 10193 de 27 Ue Agosto de 1884.
Dir., vai. 35, pag. 181-Nota. 1344, e Âcc.
rev'isor da ReI. de S. Paulo de 20 de
~Iarço de 1885.--Di1·., \'01. 37, pago 235.

Nota 1.341.
Reg. n. '737, ad. 2J § 2; Reg. n. '738,

Mls. 131,140 e 158; 1. n. 3150 de 1882,
arts. 20, 24 e 33; Decr. n. 8821 de 1882,
arl . 102, 121 e 163.

Concortlancia.-Cods. Comms. arts.:
Port. 1202 2' p., e 1206; FI'. 5.17; L. FI'.
529; Arg. 1M'!; 01'. 1650: Chi!. 1411.

Nota.-Os administradores devem ser
equiparados aos deposi tarios, para o eITeilo
de ficarem sujeitos á penas a este~ im
postas, quando remissos na entrega do
que Ines houver sido confiado. Ha JlllO'a
mentos neste sentido mas conlinúa." a
{]d~\'iàa, ([Ue desappareéerã. ampliando-se a

lsposiçào do arL. l58 do Reg. n. 738 ao

n
caso proposto. Debate-se esta questão na
~v. IIVr. de 1868, pago 9~: Cons. Olegario,

DI?'., \'oI. I, pago 18.
I -Cabe aggl'uvo do despacho que iode
ere o_requerimento em que se pede an
nUl1aça~ da reunião de credores para a
llomeaçao dt' administradores de uma massa

fali ida : ÂCc. da ReI. da Corte de 23 de
Julho de 1815.-Di1'., vaI. 8, pago 715-Not.
1351.

Questão.-Nomeada 1Lma fi,7'1na so
ciat administmdom de 1Lma massa (allida
estrllndo aqlLelta em liqlLidação, póde-se
t01'nw' 1'esponsaul 1L1n só de selLS socios
pelaadministrafão l não ob tantea mesma
fi1'1na te?' SetL lIqutdante? Ficou julgado
pela afIirmativa pela Decis. de Agg. do
Preso do Trib. de Comm. da Côrte de 5 de
Setembro de 1868. -Rev. lU/r. de 1868, pago
92.

Nota 1342
CODcordancia.-Cods. Comms. art8.:

Porto 1212; Hesp. 1076; Arg. 1652; 01'.
1667; Chil. 1435.

Nota 1343
Art. 857: Reg. n. 738, arts. 18 n. 10 e 163.
Vid. Reli. Jur. de 1866, pago 253.
Concordaucia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 1211; FI'. 4.95 j L. Fr. 467 j Arg. 1653;
01'. ,1668; Chi!. 1435.

Nota. - No caso de destiluiçào do
administradores da ca a fallida (art. 858
Cad. Comm) não é licito aos credure
presentes nomearem aquelles que foram
de tiluidos j a nomeação se haverá como
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CAPITULO II

Dos administ?'ad01"es da liquidação e dividendos

Art. 859. Os administrauores, logo que entrarem no exercíciO'
das suas funcções, examinarão o balanço qne houver sido apresentado
pelo fallido ou pelo curador fiscal (art. 817), e farão outro, parecendo
lhes que não está exacto. Reverão outro sim a relação dos credores,
cujos titulas lhe serão entregues no prazo de oito dias; e, á pro:l'orção
que os fõrem conferindo com os livros e mais papeis do fallido, porão
em cada um a seguinte nota-Admittido ao passivo da fallincia deF...
pOT tal quantia-ou-Não admittido 1)01' taes e taes mzóes-, segundo
entenderem e acharem justo: esta nota será datada e assignada pelo~

ditos administradores. t3'14

de nenhum elIeito, e será devolvida aos
juizes do commercio : Decr. n. 1368 de
18M, art. 2°.

-A attribuição de destituir os adminis
tradores da ma sa fatlida, quer matriculada,
quer não, pertence ao juiz do commercio,
e não mais ao triJJllnae, que ão de 2'
instancia. -Ass. n. 9 de 6deJulhode 1857.

-O juiz da fatltmcia é competente para
destiLuir em qualquer tempo e em forma
lidad os administradore da ma sa fallida
e nomear quem os substitua. Do despacho
pelo qual se decrela a destituição e se
nomeia novo admini traoor não se dá
recurso de aggra,ro : Decis. de Agg. do
Preso do Trib. do Comm. da Côrte de 31 de
Outubro de 1867.-Rev. J-w/'. de 1868, pago
8i.

-Quanto aos das companhias ou soci
edades anonymas exige-setambem l1utio1'ict
em nU/me/'o: Lei n. 3150 de 1882, art.
2·1; Decr. n. 8821 de 1882, art. 121 § 1 e
2; quanto ao fi caes; L. cit., arl. li § 2;
Decr' cit., art. 60.

-Não cabe a~"ravo do despacho que
destitue o admini trador da ma a faltidae
nomeia outro: Acc. da HeI. de Belém de29
de Setembro de 1882.-Dir., vol.31, pago 246.

Nota 1344
Arts. 292, 811 e860; nego n. 737, arts. 610,

6180632; \leg. n. 738,arts. 164, ns. 3e4,
165. 174, 176 e 179.

Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
llort, 1217; FI'. 506 o 528; L. FI'. 497, 532 e

534; Hesp 1102 a 1109; Rus. 1489; Hall.
852; Prus. 226; Arg. 1685; 01'. 1700; Chi!.
1422.

-Na Inglaterra o fallido apresenta ell
balanço ante a Côrte, e ju til1ca suas alle·
gações, e perando sua ulterior experiencia
ou exame-last examination-de seu lado
o -assignees-têril realizado e liquidado
todo o activo da fallencia, e ante a me ma
Côrte e em presença dos credores fazem um
relatorio de ua. ge tão, sllbmettendo °ba
lanço a partilhar. Tudo isso e cbama o
pruce o de-a1tdit-:concluida esta 101"
malidade, trata-se da repartição dos divi
dendo .

Nota. -Todas as legislações conferem
uma remuneração aos administradores,
como se vê dos Cods.: Porto 1183; Hesp.
1078; WUJ't. 1081; Rus. 1151; L. FI'. 405,ete.

-Entre nós os juizes do commercio lhes
podem arbitrar de 2 a 5 % de commi s:io,
- Vide Voto 1314.

- Suscitando-se duvidasqnando a divida
é commercial, os credores recorrem aos
meio do art. 860; se é civil, ao fôro c~m'
mum; em ambos os casos, porém, vai' e
de conformidade com o art. 8811.-YJdc
Nots. 1303, 1322 e 13.15. .

-A administração de uma massa [alhda
entende-se subrogada em lodos os direil~s
e obrigações do fallillo, e, portanto, nao
pode S6r válida contra a vontade delln, a
desistencia que este faz de um co~tracln
de arrendamento, cujos encargos nua Lt)m
cllllll1rido. Elia deve ser subrogada nas
V,~lI"lgens de um tal contracto, com ohn;
gaç:io de satisfazer os compromi s,os dJ3
vencidos e por vencer: Acc. do Tnb. fi
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Art. 860. Offerecendo contestação sobre a validade de algum
credito, ou sobre sua classificação (art. 873), o juiz commissario orde
nará que as partes deduzam perante elle o seu direito breve e summa·
riamente, no peremptorio termo de cinco dias; findos os quaes, devol·
verá o processo ao Tribunal do Commercio: e este, achanrlo que a causa
pôde ser decidida pela verdade sabida, constante das allegações e pro
vas, a julgará definitivamente; dando appellação, se fôr requerid:l,
para a Relação do districto, ou remetterá ás partes para os meios 01'·
dinarios, quando seja necessaria mais alta indagação. _34..

Comm. da CÔrte de 11 de Agosto de 1873.
-Dir. voL, 2, pago 366.-Vid. G. lwr., vol. 4,
pag.462.

-Os titulos origi naes attendidos ou des
aLtendidos erão Jestituidos aos portadores:
Decr. u. 8821 de 1882, arts. 125 e 163.

Nota 1.345
Art.877 n. 1; Reg. n. 737, arts. '7 § 2,

137 e 652; Reg. n. 738, arLs. 41 n. 2,164
nA, 166, 175 e 184; Ass. n.lO de 9 deJulbo
de 1857. -No'ts. 1266, 1394 e 1406. e Rev.
Jur. de 1866, pago 253 e Dec. n. 434 de
1891, art, 196.

Concordancia.-Cods. Comms.arls.:
Porto ~17; FI'. 587;'L. FI'. 498 e 499; Holl.
824 e 835; Rus. lb03; Resp. 1107 diff.
Arg.1687; 01'. 1702; Chil. 1450 e se!l'.

-Na Inglaterra, já vimos a vel'lficação
dos creditos, Not. 1317, pertence á Côrte
das fallencias, de que ha appellação para
OS-l.o7·ds justicie7'S-e suas sentenças em
casos determinados 1l0r lei podem ser jql
gadas pelo parlamento-camara dos Lords.

Nota.-A appellacóes são jnlgadas pelas
Relações-Lei n. 2342 de 1873, art. 1 §§
4e 6; Decr. n. 5467 de 1873, art. l.

-::-Os aggravos de petição e de instrumento
lerao logar: elas decisões proferidas no pro
cesso de quebras, que não fOrem expressa
~eute casos de appellação: Dec. cit., art.
7~ t.-Vide Nat. n. 1334.

-Não obstante o Cod. Comm. admittir
appellação nos processos de fallencia só em
dous casos, comtudu, não se devendo em
regra e nos casos opinativos tolher os re
cUdrs9S,. pMe baver caso em que elle seja
~ illlsslvel, .como quando e frata de uma
lDlerlocutona mixta e proferida no pro
~sso e sobre que tão incidente disLincto do
a quebra: Dec. de Agg. do Preso do Trib.

do Comm. da Côrte de 23 de Março de 1858.
-eMan. do FÔ7'O de 1859 n. 21.

-J!.eclamação de cl'edito.-A cção sunn·
!'Iarla do a7·l. 860.-Ha muita yariedade e
Incerteza no modo de proces ar esta acção,

e com esta variedade de fórma têm muitas
subido por appellação ao Tribunal supe
rior. Ora se permitte a deducção de arti
culados, com dilações, pro vas e razões, ora
se limita a sustentação do direi to á argui
ção e defesa, com simples juncção de do
cumentos. Tenbo visto empregar-se o meio
summario até annos depois de julgada a
classificação de creditos, e adiantada a li
quidação, com o fundamento de que só
então teve noticia o credor do que foi re·
solvido pela adrnil,1istração, em relação ao
seu credito. Convém definitivamente lixar
o sentido das palavras pel'empto7'io tel'mo
de cinco dias, de que usa a lei, e deter
minar a fôrma do processo, solvendo-se ao
mesmo tempo uma duvida que por mais
de uma vez se tem suscitado, a saber: se
a decisão proferida pelo juiz neste meio
summario tem força de cousa jul~ada que
autorise a opposição da respectiva exce
pção, quando por acção ordinaria se pre
tenda mai tarde reviver a questão. Incli·
no-me á affirmati va. Considerando que tanto
é a decisão uma s~ntença rlefinitiva, que
até se dá della appellaçào, nos termos fi·
naes da I' parte desse artigo; onde de mais
se lê a pbra e-j1dgw'á definitivamente:
Cons. Olegario, Di7'., vol. 1, pago IR.

-Os administradore' de uma massa fal
lida devem ser ouvidos no processo de recla
mação de qualquer credor, embora tenbam
já dado auteriormente as razões porque nilo
admittem o creilito em questãu: Acc. do
Trib. do Comm. de Pernamhuco de :l de
Setembro de 1872.-Di7·., vol. 1, pago 105.

-Fallencia declarada por uma das duas
varas commerciaes de comarca, em que
cumulativamente existem, não torna a
outra incompetente para, perante eBa, ser
intentada a acçào contra os admini tra
dores da me ma ma sa: Deci . de Aggr. do
Preso do Trib. do Comm. da COrte de 12
de Abril de 1877 .-G. 1'IIA·., voJ. 1, pago 291 e
Di?'., voL I, pag, 1M.

- DA- e nullidade do julgamento em fal
lencia por não conceder-se ao credores
reclamante o prazo ele 6 dia do art. 860
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do Corl. Comm.: Rev. n. 10318 de 15 de
Julho de 1885.-Di1·., vol. 37, pago 575.

- Constitue nullidade manifesta do pro
cesso não se marcar ás partes o prazo de
5 dias para deduzirem seu direito: Rev. n.
10312 de 27 de Julho de 1885.-Di1·., vol. 38,
pago 261,

Questão.-De validcLde do cl"edito não
1'econhecida nos termos deste U1'tigo e 1'e
mettida para os meios o'rdinm'ios, sendo
a div'ida civil, qual o j1Lizo competente?

O luminoso Acc. em re posta a esta ques,
tão merece ser tran cripto:-Accordão em
Tribunal, tc. Confirmam a sentença de fls.
109, vistos os autos. Porquanto, não tendo
o credito ou divida pedida pelo appellante
o caracter commercial. e sim inquestiona
velmente o civil, o facto da fa~lencia do
devedor Jo é Francisco do Amaral Costa,
não pMe alterar a competencia do juizo
e mudar a natureza da divida, desde que,
intentado o prol:esso summarissimo do art.
860 do Cad. do Comm, econstante dos autos
appensos, foram as partes remettidas para
os meios ordinal·ios. Pelo Cad. do Comm.
e seus regulamentos o juizo commercial
sem duvida algumaconbece de tudo quanto
directamente se prende á fallencia, ou por
ser della uma dependencia, ou ter dellasua
razão de ser, mas, não havendo o legislador
se explicado a respeito de um modo bem
formal, II não se dando em duvida juris
dicção, porque esta não se pre ume e deve
constar claramente da sua exi. tencia, não
é posslvel e tender a jurisdicção com mer
cial além da e phera que lhe é traçada no
Cod. Comm. no til. uno art. 17 ao art. 2t,
Reg, n. 737, art. 9° ao art. 20, Reg. n. 738,
art . 98 e 99, e Reg. n. 1597, arl. 2~, Aclas
sificaçã~ ou graduação de creditos, quatquer
que seja o processo da sua contestação
eyidentemente pertence ao juizo commer~
Olal por ser uma dependencia da fallencia
e sujeita á disposições do Codi~o; mas á
valid.ade de creditos, quando nao é reco
nbeclda pelo processo summarissimo do
art. 860, instituido por interesse especial
de ordem geral, pelos' meios ordi narios
s~ p6de conhecer o juiz que fÔr competente;
VIsto ser uma questão principal, que não
està tão connexa e dependente da classifi
cação ou graduação dos creditos que não
s~ po sam. eparar sem inconveniente'e pe
rigo de entenças contradictorias, e demais
comporta juri dicção ratione materire, que
em regra geral é restricta e improrogavel
não po.dendo juiz algum conhecer e julga~
da validade ou invalidade de negocias ou
a~tos da competencia de outro Juiz, em
Violar as regras de competencia e u urpar
att~ibuições qu~ .não tem' e, por conse
gUlllte, sendo C1VII o negocio de que se

trata, o juiz commercial é incompetente
por ser restricta e improrogavel a sua ju·
risdicção, segundo o art. 9 do cit. Reg,
n. 737, não estando o caso em questão re·
s~lvado na lei de um modo claro e positivo.
Nao obsta que a deCisão a fls. 5aO, dada
emaggravo. Julgasse ser competente o juizo
commercial para o presente litígio, pois
nestes casos taes decisõe incidentes são
sentenças interlocutorias e meios prepara·
torios para a sentença final, que ainda as
póde reconsiderar, por ser radical o viciO
da incompetencia material e uma nuBi·
dade de pleno direito e absoluta. O que
visto, e o mais dos autos e disposições de
direito, c0nfirmam a sentença appellada de
fls. 109, e condemnam o appellanle nas
custas. Rio de Janeiro, 17 oe Junbo de
1867,-Coito, Pres, -AJenezes.-l. B. Lis.
boa.-Bueno.-Foi vencedor o voto do
Sr. deputado Telles.-Vide. Not. 1303.

- Juiz da fallencia, quando é contestada
a validade ou classlficação de algu 00 cred.i to
deve proceder na forma do art. 860 do
Cad., antes de remettter as partes para os
meIOs. ordinarios: Decis. de Agg. do Preso
do Trib. do Comm. da Côrlede28 deJunlJo
de 1871.-Gaz. Jtw., vol. 1, pago :120.

- Não tem competencia a juri dicção
civil para conbecer, por acção ordinaria,
de creditos privilegiados de natureza civil
que foram julgado cbirographarios em
acção summaria do art. 860 do Cod. Comm.:
Rev. n. 84.83 de 20 de Maio de 1874.
G, lu?'., vo1. 4, pago 17.

Qu.estão. -Dá-se 1'eCtL1'SO de appella
ção no caso do j lhiz 1'elnetter as partes
pa1'a os meios Q1'dinm'ios, quando seja
necessm'ia mais alta indagação? Na 2'
vara commercial da Côrte ainda eru 15 de
Outubro de 1866 julgou-se pela afirma·
tiva; aggravando a parte, teve provimenlo
seu recurso, sob fundamento de que
nesta nypothese não ba sentença alguma
definitiva, ou com força de deflniliva,
Dec, de Agg. do Preso do Trib do Comm.
da Côrte de 12 de Novembro de 1866.
E assim sempre se julgou, como refere
esse magistrado em dita decisão; já em 15
de Junho de 1864 na fallencia de Manoel
Antonio Alves de Souza as im o· haviajul.
gado o mesmo magistrado.-Rev. lur. de
1866, pago 336.

- Na ll1esmaconformidade: Rev. n. 5978
de 3 de Outubro de 1860 e Acc. 1'evÚ!or
do Trib. do Comm. da Cflrte de 21 de Fe
vereiro de 1!l61.-lwl', Cormn" pago 218.

Questão. -l1Llgando o j1Liz pela Jier·
dade sabida, con tante das atlegaçoes 8
pl'oyas de q1Le dá-se o recwrso de ap,pel.
laçao em que effeitos deve ser recebl~f
Uns entendem que em ambos os errellol
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soceorrendo-se ao Ass. n. 10 de 9 de Julllo
de 1857 que a respeito do direito de pre
lação dos credores, em caso de contesta
çào, declara que fique em caixa quantia
sufficiente para seu pagamento, até q 11 e se
decida o direito de prllferencia; de mais
que alei não coarctando a força do recurso,
subentende-se que o permitte nos eITeitos
regulares; e que, se a lei concedesse em
um só eITeito, expressamente o declararia
como no outro caso do art. 851 deste Cod.
e Reg. n. 737, arl. 137.

Com estes fundamentos se baseou a Decis.
de Ag~. do Preso do Trib. do Comm. da Côrte
de 9 oe Selembl'o de 1857, e tambem nesle
sentido uma outra existe de 14de nlaio do
mesmo anno.-CMon. do Fôro de 1859,
n.6.

Entretanto no proces~o de faUencia de
José Pereira de Menezes aventou·se a
mesma que tão, seguindo a discussão em
proces o e pecial; mas, appellando a
admini traçâo da massa da sentença profe
rida em favor do credor Antonio Alves
'forres Carneiro, foi a appellação recebida
em um só elJeito, e os Accórdàos do Trib.
do Comm. da Côrte de 7 de Maio e 2 de
Jull10 de 1866 confirmaram a respectiva
sentença.-Rev. huI'. de 1866, pago 339.

- E' receptivel nos dons elJeitos a appel
lação inlerposta da sentença que em acção
summaria especial do art. 860 do Cod. do
Comm. ela sillca o credito de dominio de
um credor da massa faUida: Decis. de Agf(.
do Pre . do Trib. Comm. da COrte de 3 de
elembro de 1872. - Rev. 11/;1'. de 1873,

pago 310.
Questão.-A sentença q1te homologa

a cta~stficação de cI'edUos no j1hizo dCLS
{aUencias não p6de Sel' 1'e(onnada por
mçlO de acção 1'esci ol'ia? Não, decidio o
s~aujnle Acc. confirmando a sentençade
l'~nstancia entre partes. Appellantes Hett
lVllson & C. -Appel!ados os Administm
dOTes da massa (allida da companhia
Ntctheroy e Inhomirim.

- Â~córdão em Tribunal, etc. Bem jul·
gado fOI pelo juiz á quo em sua sentença.
d~ Os. 42, vistos os autos. Porquanto deci
soes como a de fis, 8V. não dão logar á
aCção rescisoria, sendo sua natureza de
um caracter tão puramente administrativo
deconveniencia geral e de ordem publica
que a lei não concedendo recurso algum
contra ella, as qu iz assim firmar por
modo il'revoaavel (Reg. n. 1597 do 10 de
~~aldo de 1855, art. 72, 2e Decr. n. 1917 de
a e Julho de 1857), e quando désse lo-

gar á acção rescisoria, decididamente a
sentença a fIs. 8 v. entraria na clas e das
que lião provocam tal acção, poi o juiz
embora tive se julgado mal, el'l'adamente

avaliando a prova, teria olJendido a justiça.
das partes, mas não a lei, cujo preceito não
foi aberto e formalmente violado. O que
visto e o mai dos autos, conlirmando a
sentença appellada, fi. 42 condemnam os
appellantes nas custas. Rio de Janeiro, 24
de Ontubro de 1867.-Coito, pre idente.
JJfenezes.-Lisboa. -Btteno.-Telles.

Esle Accórdão foi embargado, mas foi con
firmado por outro de 5 de Dezembro de
1817, e interposla a Revista, foi denegada
por Acc. do Sup. Trib. de 27 de Maio de
1868.-Rev. do Inst. dos Advs. de 1868,
pago 285.

- A decisão formulada pela sentença
dada no proces o summario do art. 860 do
Cod. Comm. sobre a classificação de um
credito, e cujo recurso ficou perempto,
estabelece CCLU ajulgada de modo a oppôr
se a excepção 1'ei j1tdicatw, quando por
acção ord inaria se pretenda mais tarde
reviver a questão. Os que se oppuzeram a
esta decisão opinaram apresentando adou
trina seguida no civel pelos praxistas (ap
pellação n. 3106).-Rel. doJJfmist. da Just.
de 1873.-Vid. G. J1II1'., yol. 1, pago 84.

-Concluida ebom010gacla a classificação
dos creditos, no juizo ria rallencia, não
permitle Direito acção rescisol'ia para re·
vogar a sentença de homologaçào: Rev.
n. 9369 de 1 de Outubro de 1878.-Di1·.,
vol. 19, pago 511.

-Incompetente é o juiz da fallencia para
por meio de acção rescisoria do art. 860 do
Cod. Comm. decidir da questão de paga
mento do dote, movida pela mulller do
fallido, e devendo ser julgaila no juizo com
mum,mediante acção propria: Acc. da ReI.
da Côrte de 12 deNovembro de 1878.-Di1·.,
vol. 18, pago 355.

-Occorrendo duvida sobre a procedencia
ou classi(jcação dos creditos, a questão se
resolverá segundo os termos e fórllla do
ar!. 860 do Cod. Comm.: Decr. n. 8821 de
188l, art . 126 e 1..63.

- Sómente no elJeito devolutivo é rece
bida a appellação da sentença proferida
na acção summaria do art. 860 do Cod.
Comm.: Acc. da ReI. da COrte de 27 de Ou
tubro de 1882. -Di1'" vol. Q9, pago 443.

- O despacl10 que remette o credor by
pothecario, munitfo de sentença. passada em
Julgado, para o uso dos meios ordinarios,
produz damno irreparavel: Ace. da ReI.
àe Côrte de 24 de Agosto de 1883. -Dir.,
vol. 82, pago 1~4.

- Appellação nas acções summarias
de reclamação de credito de que trata o
art. 860 do Cad. Comm., deve er recebido
em ambos o eITeitos: Ace. da Rei.
de São Paulo de 2,1 de Julho de 1888 - Di?'.
vol. 47, pago 165.
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No segundo caso, e sempre que no primeiro se interpuzer recurso,
poderá o Tribunal ordenar que os portadores dos creditos contestados
sejam provisionalmente contemplados como credores simples ou chiro.
grapbarios, nos dividendos da massa, pela quantia que elle julgar con
veniente fixar (art. 888).1340

As custas do processo, quando a opposição fôr feita por parte dos
administradores, e elies decabirem, serão pagas pela massa; mas,
sendo feita por terceiro, serão pagas por este. Ia......

Art. 861. Coustando pelos livros e assentos do fallido, ou pOl'
algum documento attendivel, que existem credores ausentes, oTribu
nal do COlllmercio decidirá, sobre representação dos administradores e
informação do juiz commissario, se devem ser provi ionalmente con
templados nas repartições da massa, e por que quantia (art. 886).1318

Art. 862. Os administradores da quebra, sem necessidade de
outro algum titulo mais que a acta do contracto da união, e indepen·
dente da aUlUencia do fallido, procederão á venda de todos os seus

Nota 1346

Reg, n. 738, art. 175; A s.n. 10 de 9 ele
Julho de 1857; Decr. n. 8821 de 1882, art .
126 e 163.- Not. 1406.

Concordancia. -Cods.Comms. arl ,:
PorL. U17; L. Fr. 500.

- Na Inglaterra, e o -credor não póde
immedialamenle provar seu credito ou di
reito, a Côrte pel'mittindo que o po sa
fazer ulteriormente, autorisa-o aapre entar
uma reclamação- claim-para o fim de
aproveitar do dividendos.

Nola.-O juizcommercj;tl ou da fallencia
e não o Tribunal do Commercio,

Nota 1347
Decr. n. 8 21 cit., al'lS. 126 e 163.
Concordancia. -Cod . Comms. al'ts.:

Porto 1211; [0'1'.533; Hesp.1106; Arg.1688
e 1689; 01'. 1703 e 1704.

Nota 1348
Reg. n. 738, arts. 41 n. 2,17;': As . ri. lO

ue 9 de Junho de 1857.-Not. 1406.
Concol·dancia.-Cods. Comms. L. FI'.

499; Arg. 1601; Or. 1616.
No/a.-Not. anterior,

I Ouestão.- O c1'edo1' que se intitlLla
de dominio pódll p61' embcwgos de tercei1'o
senho1' e POSS1bido1' P(b1'Cb 1'eivindicur seu
di1'eito ? Os presiden tes dos tribunaes da
Côrte e Bahia opinaram que não, fundan·
do·se em que deve qualquer credor apre·
sentar seu titulo para a verificação e elas·
sificação delle, nos termos do tit. 2°,parl.
3' do Cod., considerando-se tanto mais
que sendo o devedor commum negociante
in olvavel tratando o 3° embargante de
uma preferencia, muito positiva e expre·
amente, o Rerr • n. 737, art. 610, o remelte

para o proces o da quebras. - BRI. do
Minist. da JtbSt. de 1862.

Entrelanto, na Bahia, no respectivo Trih,
-venceu·se o contrario, e uma deci ão do
Pre, do Trib. da Côrte de 1 de Junho de
1 65, tambem a sim o julgbu. - Roo. do
Inst. dos Advs. de 1867, pag.167.

- Como advogado sempre usei; T. de
Freita , C01n1n., pag, 119 , do meio de em·
bargos de 3° enhor e possuidor, qnando
bens a111eios eram arrecadados com os de
mas a raDida e com prospero resultado,
O art. 610 do Reg. n. 737 não imped~
o uso de tal remedio pos"essorio, que e
applicavel no proprio juizo da fallencla.

- Se o Cod. ad mi tte Cl'edOTeS de dO'lnillio
no concurso de juizo da f;tllencia, credores
que não são mais que 3°0 senhores e po -
uidores, como nas execuções de sentença

em casos de penhoras, ou nos de embargos
e sequestros; não é justo negar-lhes o meIO
de. embargos de senbor e po uidor, se·
gundo as circumstancias e analogas a tantos
respeitos,
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bens, efi'eitos e mercadorias, qualquer que seja a sua especie, e a liqui
dação das suas dividas activas e passivas. t340 A venda será feita em
leilão publico, precedendo autorisação do juiz commissario, e com as
solemnidades da lei. tasO

Art. 863. Nem o juiz commissario e seu escrivão, nem os admi
nistradores e o curador fiscal poderão compl'ar para si ou para ontrem
bens alguns da massa; pena de perdiment0 da consa e do preço a be·
neficio do acervo commnm. taSl

Art. 864. E' permittido aos administradores vender as dividas
activas da massa que fôrem de dif:ficil liquidação ou cobrança, e entrar
a respeito dellas em qualquer transacção ou convenio que lhes pareça
util para o fim de apressar-se a liquidação, comtanto, porém, que pre
ceda assentimento dos credores e autorisação do juiz commissario. ta..,.

Nota 1349
Reg. n. 738, art. 140. - Vide Not. 631:
Concortlancia.-Cods. Comms. arts.·

Porto 1207; FI'. 492; L. FI'. 486; Hall. 853;
Hesp. 1073, 1085, 1086, e 1100, di{f; Prus·
233 a 235; Arg.164.9; Or.1634,Cbil. 1499.

- Na In"laterra, o CaJlido de algum modu
nào é indilJerente á venda de seus hens,
anles superin tende os syndlcos - assignees
-pois, a requerimento destes ou da com·
prador, a Côrte póde ordenar ao fallido
8<1nccione a trnn rerencia da propriedade
soh pena de revelia.

Nota. - Os Cal/idos não são admitido
a aggravarem do de pacbo que determina
o modo por que de\'em ser vendidos em
leilão os nens da massa Callida: Acc. da
nel. da CÓrte de 22 de Junho de 1876.
Dir., vol. 11, vago 818.

- Não é adollSsivel a intervenção do fal·
lido e.v·vi do art. 862 do r.od. Comm. :Acc.
da ReI. da Corte de ~2 deJunbo de 1876,
EspozeI, Rel). de Junho de 1876, pago 69.

- Decr. n. 6982 de 1878, art. 16.
- ~ sim podem ser vendidos os di1'eilos

eacçoes: quantoãs dividas acti\'a da ma sa
observa· e o art. 86!.

- Com relação ás companhias ou socie·
dades anonymas: Decl'. n. 8821 de 1882,
art. 122.

Nota 1350
Reg. n. 737, art. 358; Av. n. 8511e 1881;

Door. n. 8821 de 1882, art. 122.- Vid. Nol·.
122 e Av. n. 56 de 1888.

Concol'dancia.-Cods. Comms. llol'ls.:
Porto 1208 e 1209; III'. 492 e 533; L. FI'.
~86' Boll. 8;)3; He p. 1073 n. 7 e 1085;

rus.229 e 264; Arg. 1650; 01'. 1665.

- Na Inglaterra, Not. 1281, jávimos que
não se pre creve fórma alguma. para a
venda.

I

Nota 1351
Concordancia. -Cods. Comms. al'ts.:

Porto 1210' Hesp.1089; Arg. 1651; UI'. 1666.
- Ta Inglaterra., tambem assim é; en·

tretanto, em circum lancias excepcionae ,
a Côrte póde autori ar o contrario.

Nota.- Vide Ord. L. I, vol 62 •38; vol. 88,
2ge30; vo1. 89 § 8: Cad. Peno art . 14.1>

e 147; Reg. n. 737, art. 54.9 1; Decr. n.
8821 de 1882, art. 32 6.

Nota 1352·
Reg. n. 738, art. 167.-Vide ot. 269
Concordancia.-Cods, COOlID ,arls.:

Port. 1261; Fr. 492; L FI'. '185 e 487; Hall.
884; Chil. 1500.

- Na Inglaterra dá· e o mesmo.
Nota.- A dispo ieão desle artigo nem

autorisa a "enda de todo o aclivo de uma
ma sa como meio de liquidação, prefe·
rindo·se os meios e tabelecidos por lei
para a re olu~ão da mas a-conco7'data ou
administracao, nem suppre o consenti,
mento de álguns credore- di identes ou
ausenles ainda representada a maioria
deJles, nem tão pouco o indeferimento con
stitue razão para a.ggravar : DeClS. de Ag".
do Preso do Trib. do Comm. da r.Órte d~ 19
de ovembro e 10 de Dezembro de 1869.
G. JW1'., vol. I, pa.g: 231.

-Para transigirem sobre as dividas e ne·
gocios da Iiqnidação é noce ario que os
syndicos tenbam podere. expresso, con·
ceclidos pelos credores: Decr. n. 8821 de
188~, art, 123.
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Art. 865. Os administradores poderão chamar para o servi~ll da
administração e liquidação da massa os guarda-livros, caixeiros e mais
empregados que possam ser necessarios (art. 840). UG3

Art. 866. rrodas as quantias recebidas serão arrecadadas em
caixa de duas chaves, uma <las quaes se conservará sempre no poder
do juiz commissario e outra na mão de um dos administradores; salvo
o caso em que os credores se accordarem em serem depositadas em
algum banco commercialou deposito publico. ~3Ga

Art. 867. Os administradores apresentarão ao juiz commissario
de mez a mez uma conta exacta do estado da fallencia e das quantias
em caixa; e o juiz mandará proceder á repartição ou dividendo toda
a vez que o rateio possa chegar a cinco por cento. tatiG As quantias
pagas serão notadas nos respectivos creditos ou titulos, e lançadas em
uma folha que os credores assignarão. O saldo a favor da massa deter·
minará o ultimo rateio. taGG

Nota :1353
Reg. n. 738, al't. 167.
Concordancia.-Cods. Comms. al'ts.:

1"1'.597; 1. 1"1'.480; Besp. 1092; Arg. 1651;
01'.1669.

- Na Inglatp.rl'a, a COrte é que fixa a re
muneração do erviço.

Nota :1354
Ass. n. 10 de 9 de Julho de 1857.-Nots.

1310.1341 e 1406.
Concordancia.-Cod . Comms. 3.rts.:

Porto 1175~ FI'. 465; L. FI'. 489; Holl. 810;
lia p. 1094 e 1096; Arg. 1655; Dr. 1670;
Cbi!. 1503.

- I a Ingtaterra o syndico official- offi
cial assignee -; ou conforme os casos, é
depositado no Banco de Inglaterra.

Nota..- Juiz commissario, não; mas de
fallencia com marcial.

Questão.- Os administ1'adores elas
mas 'as {altidas, como depositarias defini
tivos das mesmas massas, eslão sujeitll
ás disposições 1'etativas aos depositarios
em gemi pm'a o elTeito de poderem ser
presos nos casos em que estes devem se-to?
Affirmalivamente decidio em Agg. o Preso
do Trib. do Comm. da COrte a 5 de Se
tembro de 1868:-« e nem !la J'Ilzão alguma
para que os administradores das n\a sas
fallidas succedendo em todas as obriga
ções dos curadores fiscaes e deposi tarios
sejam i entos das penas a que estes estejam
sujeitos, quando com prejnizo dos credores
COrem rem i sos na entrega dos eITeitos e

valores á massa.II-Assim havia-se já de
cedido anteriormente em 17 de Setembro
de 1857, em julgamento identico.- Rev.
JWI'. de 1868, pago 92.

- Tambem as im se julgou pela Decis.
de Agg. do Preso do TritJ. do Comm. da
Côrte de 23 de Julho de 1869.-G. Jur.,
vol. I, pago 78.

Nota i355
Beg. n. 738, arts. 167, 169 e 180; Decr.

n. 8821 de 1882, art. 12,1..
Concordancia.-Cods. Comms. arLs.:

Port. 1176 e 1256; Fr. 558 e 559; L. FI'. 565
e 566; He p. 1132; Prus. 237; Arg. 1657;
01'.1672; Chi!. 1503.

- Na Inglaterra depois do exame e conta
dos - asstgnee-a COrle con voca uma re·
união com anOllncio de 21 dias na Gazeta
de Lond1·es. e nessa reunião determina o
primeiro dividendo: de ordinario não passa
de dous dividendos, salvo algum proCils~O
penden1e. Da conta da liquidaçãO defini
tiva dá-se cópia aos credores.

Nota :1356
Reg. n. 738, art. 180; Decr. n. 8821 de

1882, art. 124. § l.
Concol'dancia.-Cods. Comms. arts.:

Port. 1258; Hesp. 1133; FI'. 561 j L. FI'. 569;
Arg. 1658; 01'. 1673; Chi!. 1506.

Nota.-Deve-se alguma cOllsa fazer para
estabelecer regras fixas sobre a c0ll! pen
sação nas faIlencias. O que tenho praticado
em taes casos é o que diZ Masset, 1. 5, ar~s.
2308 e2316, não admittindo a compensaçao,
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Art. 868. Ultimada a liquidação, o juiz commissario convocará
os creuores para que reunidos assistam á prestação das contas dos
administradores, cujas funcçóes acabarão logo que as tenham pres
tado. S31>7

Art. 869. Se acontecer que, pagos integralmente todos os cre·
dores, fiquem sobras, serão estas restituidas ao fallido ou aos seus
herdeiros e successores: e quando estes não appareçam, sendo cha·
mados por editaes e annuncios repetidos tres vezes nos periodicos

senão quando o devedor da massa é credor
de dominio, privilegiado ou hypotbecario,
porque se é credor chirographario só re
cebe a quota que lhe toca DO rateio, ao
pas o que é obrigado a pagar integral
mente o que deve a mas a. Isto tem logar
porque só o fallido póde deixar de pagar
mtegralmente, o que não acontece ao seu
devedor, salvo se está nas mesmas cir
cumstancias, e nem hl favor para aquelJe,
porquanto responde por seus actos com a
prisào a que está sujeito, se quebrou frau
dulentamente ou com ulpa: 111{onll. do
Dr. 1:1011. Cavo sobre o processo da fallencia.

Nota 1357
Art. 872; Reg. n. 738,arts. 170 e 181; Ass.

n. 9 de 6 de Julbo de 1857; Decr. n.1597
de 1855, art. 6 § 5 j Decr. n. 88:11 de 1882,
art. 129.

Concordancia.-Cods. Comms.arts.:
Porto 1259; FI'. 562; L. FI'. 537; HolL 855;
Ru . 1504 e 1505; Hesp. 11114; Arg. 1660;
Dr. 1675; Chi!. 1508.
Nota.- Reformam a sentença appellada

para annullal-a na parte em que condemnou
os appellantes a entrarem para o thesouro
em deposito com a quantia questionada; e
não conhecem da appeIJação relativamente
11 2' parte da mesma sentença, pois versa
sobre esclarecimentos~ e materia mera
mente interlocutoria, oe que não cabe ap-
pellaçl'io. -

Reformam para annuBar, com absolvição
dos appellautes, a primeira parte da sen
tença, pelas seguintes razOes: .

1.. Porque ex-vi do Ass. do Trib. do
Comm. de 6 de Julbo de 1857,-e que tem
força de lei, e ohriga os jwzes e trihunaes
a c~n:tpri-Io-,compete aos credores, e não
00 JUIZ approl'ar as contas da adminis
lrdação e haver por liquidada a massa fal
I da: Se os arts. 868 e 870 do Cod., combi

na os com os arts. 170 e 181 do Rea •
das quebras, dão aos credores o direito de

ap{lrovar as contas da ad ministração ededal'
qrutação ao fallido: virtualmente lhes dão
o direito de ajuizarem da ultImação da li
quidação, condição essencial daqueUe di
reito. E quando assim não fosse, e os
appellantes tivessem abusado em prejuizo
dos credores da massa liquidada, seriam
respon. aveis pelos prejuízos, depois de con
vencidos por acção competente os dous
bancos e não os appellantes; porque estes
são mandatarios ou prepostos dos bancos,
a quem por sua vez são obrigados os
appellantes, ex-vi dos arts. 75 e segs. do
Cad.

2.· Porque, quando ao juiz competisse o
julgamento da questão da liquidação, não
devia dividil-a para julgai-a por partes;
e sim julgai-a por uma só sentença defini
tiva, depois que para isso livesse os escla
recimenlos e fuiidamentos precisos; mas
assim não procedeu-se, e lanlo que o juiz
na sua sentença declarou não eslar habili
tado para moralizar as cifra',as transacÇÕes
e as lmputações feitas aos liquidantes.

3.' Porql1e, quando nuHa não fosse a
sentença appellada, prova-se não s6 que
F... não tmha a chave da burra de ferro
em que guardava-se o dinheIro, etc.; mas
tambem que o prejuizo causado por F ..•
provinha de saldos falsos de devedores da
massa, etc.

E, portanto, etc.• mandam, que se pro
siga na tomada das contas corno a lei 01'
demna e condemnam na custas os appel
lados a quem deixam direito sall'o para
baver, pelos meios competentes, os pre
juizos allegados, de quem fOr seu respon
savel: Acc. da Relação da COrte de 11 de
Julho de 187G.- Espozel, Rev. de Julbo de
1876, pago 5.1.

- Dá-se appellação da decisão que julga
a preslação de contas da administração da
massa rallida e manda encerrar o respe
ctivo processo, mas se deixa de lomar co
n.l1ecimento deUa, quando proferida por
juiz suhstituto, incompetente: Acc. da ReI.
da COrtp. de 21 de Outubro de 18R2.-.Dir ..
vaI. 21, pag.444.

-Vld. Dt1'., vol. 51, pago 34.2.
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-
com intervallo de ires dias, serão mettidos em deposito publico, por
conta de quem pertencer. 1.31>8

Art. 870. Se os bens não chegarem para integral pagamento
dos credores, na mesma reunião de que trata o art. 868, proporá o
juiz commissario, se deve ou não dar-se quitação plena ao fallido.
Se dous terços dos credores, em numero que representem dous terços
das dividas dos creditos por solver, concordarem em a dar, a quitação
é obrigatoria mesmo a respeito dos credores dissidentes; e o fallido
ficará por este acto desobrigado de qualquer responsabili<1ade para o
futuro. S31>0 -

Art. 871. Torna-se, porém, de nenhum effeito a quitação se,
dentro de tres annos immediatamente seguintes, se provar que o
fallido fizera algum ajuste ou trato occulto com algum credor para o
induzir a assignar a quitação com promessa ou prestação real de a.lgum
.valor. E, neste caso, tanto o fallido como a pessoa ou pessoas com
quem ellese conluiasse, poder~o ser processados criminalmente como
incursos em estellionato. S360

Nota 1.358
Reg. n. 738, art. 41n. 2.
CODcOJ.'dancia.-Cods.Conoms. arts:

Arg. 1661; Or.1676.
Tambem na Inglaterra a lei não suppõe

absolutamente a insolvabilidade no sen
tido de que a fortuna do faUido não possa
cobrir seus debitos.

Póde acontecer que a liquidação produza
um exceJlente-swl'ptus-: neste caso esse
excedente é entregue ao fallido ou a seus
repl'esen tantes, depois de justificar-se ou
provar que o . credore da ma sa têm re·
cehido 20 scbillings (25 francos) por:f terl.
com o premios a que tinbarrl direito seus
credito .

O excedente não partilbado - 11i1ldivide
sm'Pllls-é depo ilado no Banco de In
glaterra, e para operar-se e ses depositosos
-Clssignees-s~ munem de um cerWicado
do-accom1tant-da fallencia, conteslando
a somma que se tem de depositar, e á Yista
deste cerlificado o Banco dá o competente
recibo.

Nota 1359
Reg. u. 738, arts.41 n. 2 e 172.-Vid.

Not.1343.
COD.cordancia.-Cods. Comms. arts.:

Fr. 531; L. Fr. 537 a 539; Arg. 1662;
Oro 1677.

Nota. - Vide as Res. de Con . de 15
de Janeiro de 1870 na JWI'. COl1liTn., Jlag. 377
e a de 1 de Fevereiro de 187;! na G. Jtw.,

"01. 1, pago 26 e 35 e Decr. n. 4882de 18~2.,
em aNot.1317.

-A quitação plena dada ao fallido em
virtude do art. 870 do Cod. do r.omm. não
o de obriga da responsabilidade para coma
fazenda publica; o que todavia não obsta
á conces ão de ua rebal~ilitação, a qualoão
será extensiva á me-ma fazenda: lu .
de 20 de NovemlJl'o de 1863, art. 8, no Ar.
n. 5;10 da mesma data.

- A quitação plena no caso deste art.
equivale á do art. 873, tambem do Cod.,
salvo as di posições que a regulam para o
fi m da rebabilitação do fallldo: Acc. do
Trib. do Comm. da CÔrte de 21 de Novem
bro de 1859.

- A quitação dada ao fallido pelos cre
doresem numero legal. obsta que omesmo
falJido possa ser condemnado a pagar
divida de credor que, sendo convocado .~or
editaes deixou de comparecer á reunlao,
em que se deliberou sobre á guitação:
Acc. da ReI. do Recife de 9 de J ulbo ela
de Dezembro de1878.-Di7·., vOl.23,pag. 453.

- A qu ita ão dada &0 fallido por numero
legal de credores, e homologada por sen
tença, prevalece emquanto não fÓT anou1
lada por acção rescisoria, e obsta a que
eja jUlgada procedente a acção de ulIl

credor dess,idente pedindo pagamento de
seu credi to ao fallldo: Rev. n. 9601 de 2~ de
Selembrode 188o.-Dir., vol. 23, pago 43t

Nota 1360
Concortlancia.-Cods. Comms. arls.:

Resp. 1151; L. Fr. Me j Arg. 1662; Oro 16i'i·
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Art. 872. Os bens que o fallido póssa vir a adquirir de futuro,
quando os credores lhe não passem quitação, ficam sujeitos ás dividas
contrahidas anteriormente ao seu fallimento. S3GS

TITULO IV
Das diversas especies de creditos e suas graduações

Art. 873. Os credores do fallido serão descriptós em quatro
relações distinct11s, segundo a natureza de sens titulos: na primeira,
serão lançados os credores de dominio: na segunda os credores privi·
leg-iados: na terceira os credores com hypotheca: e na quarta os
credores simples ou chirographarios UG2 .

,

- Alegislação il1u leza tambem recusa o
cBl'tiUcado ao falli30 culpavel de cerLos
actos, perdendo o fallido as vantagens da
quitação e o credor seu credito, que fica
caduco-{07'{eited.

Nota 1361
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 1269; Holl. 886 e 887; Besp. 1136 e
1165; Wurt. lLd7; Ru. 150 [j to FI'. 528;
Ar~. 1663; 01'. 1678.-Na Inglaterra, dá-se
o mesmo.

NO/(t.-Bens adquiridos pelo fal lido,
antes de obtida a quitação dos credores,
devem pertencer a massa e arrecadados
como taes: Acc. da Rei. do Rio de 8 de
Março de 1889. -Di)'., vaI. 49, pag. 264.

Nota 1362
Árts. 252, 350, 815 e 860; Reg. n. 737,

art. 619; Reg. n. 738, arts. 164 1) 177 : Ass.
n. 10 de·9 de JU1l1') de 1857; Decr. n.
3065 de 1882, art. 4.; Decr. n. 8821 de 1882,
art. 127.-Nots. 1345 e 1376.

-Vid. Dec n. 4.34 de 1891, arts. 197, 198.
Concordaucia.-Cods. Comms. arts.:

POl't. 1218~.Hesp. 1115 1121 e 1123; Hall.
85! e 862; .t1Ullg. 81, 83, 85, 89, 92 e 93;
Rus. 1495 e 1496; Wurt. 1090, 1091, 1101 e
1l02; Arg. 1694-divide em 5 classes.

-t A legislação ingleza tailibem pri \'iJegia
ceI' os credi tos.

- Sómente o Cad. Resp. divide os cre
dores Como o nosso; o Porto o faz em 6
classes, e bem assim o Hung; o Rus. em 3;

o Hall. em 4; o Prus. em 7: (Di?', Civil) i
o Fr. e o Wurt. em 5.

Nota.- O credor de devedor doloso deve
ser classilicadonarespecLiva fallencia como
simples ou cbirograplJal'io, por não estar
comprelJendido Das IJJ'potlJeses elos arts.
874,876 e 87ll do Cad. Comm: Rev .. n.
7444 ele 18 de Agosto de 1869 eAcc. rev~sor

do Trib. do Comm. da Côrte de 20 de De,
zembro do mesmo anno .-hlll'. Co-mm., pago
247 e 363 e Rev. n. 7406 de 18 de Agosto e
Acc. ?'eviso?' do Trib. elo Comm. ela Côrte
ele 20 de Dezembro ele 1869.-J1II1'. Comm.,
pag .219 e 360.

- As letras bypotbecarias preferem a
qualquer titulo de divida chirographal'ia
ou privilegiada: Leí n.1237 de 1864, art. 13
§ 17; Decr. n. 3471 de 1865 art. 59.

- Os administradores logo que entram
em exercício, depois de praticarem os
actos do art. 859 do Cad., organisam em 8
dias as relações dos arts. 873 do Cad. e 165
do Reg. n. 738, e ãpresenlam ao juiz que
manda assignar em audiencia 5 dias aos
credores, fazendo-se uma cilação edital
pela imprensa para que não se alJegue
ignorancia, embora todos os credores es·
tejam SUjeitos á regl'a do art. 843 do Cod.,
e nem para OS ausentes póde baver falta,
porque Da reunião para a nomeação dos
adm1l1istraelores se guardam os prazos do
art. 135 do Reg. n. 738.

Se ba reclamação dos credores, con testada
pelos administradores. nada decide o juiz
no proce so da fallencia, manda o credor
usar ou da acção summaria ou da acção
ordinaría.

Neste caso, é a acção determinada pelo
juiz, que, ainda não llJeparecendo bastante
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Art. 874. Pertencem a classe de credores de dominio :
1. Os credores de bens que o fallido possuir por titulo de depo'ito

penhor, administração, arrendamento, aluguel) commodato on uso~
fructo; .363

o processo summario, e na discussão da datas dos titulos dos atarOS cl'edol'IJS chi·
causa verificando que assim não é por ca l'o(jl'apllal'ios? OPreso do Trib. do Comm,
recer Odescobrimento da verdade de maior da Côrte entende que não, em vista dos
indagação, manda o credor usar de meios arts. 873 e seg. do Cad. e &19do Reg, n. 73;,
ordinarios nos termos do art. 860 do Cad. que. descrevendo e classificando as diver-

O processo da falJencia con linúa, não sas e pecies decreditos e as suas graf1uaÇÕeS
sendo demorado por esses incidentes, e o não attendeu a esta,. não tendo, portanto:
credor excluido, quando venha a obter tal credor mais direItos que os simples
decisão final em seu favor, tem aonde ir chirograpbarios, com os quaes deve entrar
haver a que lbe toCal', porque fica reser- em raleio, conforme, os arts. 89Ddo Cod.e
vada are pecliva quantia ou fazem-se os 63~ do Reg. cit.-Rel. do Minist. dall~sl,
rateios provisionaes nos termos do art. 888 de 1863.
do Cad. do Comm, :-ln{ol'm. do DI'. Hol.
Cav. sobre o Proc. da falJencia. -Rev. 1m'.,
de 1866, pago 253. Nota i363

- ~Iencionam-se neste art. 873, quatro
classes de credores, das quaes unicamente ArLs. 226,273 e 280; Reg. n. 737,art.6~O
trata o Cod. nos aJ'ls. subsequentes, sem § 1; Decr. n, 306l de 1882, art. 4; Decr,
alJudir em parte alguma aos casos de-se- n. 88~1 de 1882, art. 127; Dec. n. 434 de
pOlração de pat'/'Í11Lonios - de que vem a 1891, art. 197-Not. 1392.
primeira das ela ses que é (como discri- Concordancia. -Couso Comms.arts.:
minam os jurisconsultos francezes), a dos ParI. 1219 n. I; Hesp. llHI e 1114 n. 3e
cl'edoreb sepamtistas. 1118; FI'. 535 e 585; I,_ FI'. 546,574 e575;

OsUencio do Cad. a tal respeito não póde Hall. 854; Hung. 89; Arg. 1695 n. 1; 01'.
mudar a natnreza das cousas. Se reco- 1711 n.1;Cbil. 1510.
nhecer expressamente os credores de do- Nota.-Outra lacuna não menos grave
minio, i 1.0 é, direitos de senbores de bens e por sem duvida mais im porta.nte, éa rall~
não pertencentes ã massa fallida, e que de um titulo e pecial sobre reivindicações
com elIa não devem ser envolvidas, pecca como contém o Cad. ParI. que, servindo de
peja mesma razão, senão com razão mais fonte ao nosso, não contém este,comtudo,
forte, reconhece os credores separatistas; aquelle tão importante titulo, sendo insuffi
isto é, de terceiros com direito dominical cientissima a mesquinha providencia, quo
em cada um dos bens de seu pat"imonio a tal respeilo se encontra no art. 874' por
inleiro, ou de uma massa inteiramente, isso que só nelle se comprebendem os casOS
que na mas a faUida se ache envolvido. de faJiencia; quando alIás sobre os de com·
A la) respeito nunca tive duvida, nem con- pra á fé de preço, commissões e muitas
cebo que e pO' a ter á luz de alguns co- outras, nada absolutamente se provideo
nhecimentos juridicos; e não poucas vezes ciou; e assim tão notavellacun~L deveser
nossos Are tosrepulam casosde-sepamção preenchida convenientemente: Rel. do
de patn'imonios - como e fossem C1·e· Mil1ist. de~ J1tSt. de 1853.
ditos de dominio: T. de Freitas, Comm., -Não é sómente o Cad. Port. quecon-
pago 1205. sagra um titulo á reivindicaçe"io, como-

Not. 1272 com arestas que consagram FI'. (de 1807) arts. 576 a 585 (de 1838), arts.
doutrina di[fel'ente. 59.1 a 590; Hall. 230 a 245; Wurt. 1m a

No caso de fallencia de sociedade com- 1124; Arg. 1668 a 1683; 01'. 1683 a 1699;
mercial os credore particulares dos socios Chi!. 1509 a 1519.
por titulas civi ou commel'ciaes, são ad- - A fazenda publica estácomprehendida
mittidos ao pa sivo da massa. faIlida, e nas disposições do vaI. 4, parto 39 do Cod.
graduados conforme a qualidade de seus Comm., porquanto, conforme os seus !t
tilulos, sem distincçãl) dos credores da so- tulos creditarias ha de entrar em qualquer
c.iedade: Rev. 10197 de 23 de Setembro de das classes; sendo que na. maior parte do
1885.-Di1'., vaI. 38, pago 420. ca.. os tem elta preCerencia aos credores

Questão.-Entreos cred01'es hypothe· particulares, concorrendo com elles espe
cados está comprehendido o que ómente ciaLmente nas dividas de origem fiscal:
tiver sentença ob'ida anten01'l1l811te ás I Ord. n. 92 de 1853.
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- O bilhetes da alfnndega gozarão de
todos o previlegios inberente aos tit1110s
de divida acti va da fazenda publica e dos
quelbe foram especialmente conferido pelo
AlI'. de 13 de Novembro de 1756 § 2, e
3.rl. 874 ]0 do Cad. Comm.: Decr. n. 26'17
de 1860, art. 739. .

- As notas dos bancos, no caso de fal
lanela, serão con ideradas titulos de depo
sito, e como taes serão classificadas e gra
duadas: Lei n. 1083 de 1860, art. 1 . 6.

- Os portarJoresou po suidores de notas,
bilhete on escriptos ao portador, passados
palo bnncos, nos ca os de ua fallencia,
erão c]a sificado como credores de do

minio por titulo d.e deposito, conforme as
regras e tabelecidas pelo art. 814 do Cad.
Comm., e preferirão aos demais credore,
egundo a regra do art. 880 do mesmo

Cod. : Decr. n. 2691 de 18GO, art. 9.
-O oredor por titulo que diz re peito a

trausacçõe e obrigações futuras, e não se
refere de moela algum às passadas, não
deve ser considerado de domlDió, pois <tue
o debito regula-se pela data da obrigaçao,/
e não por sen venci mento: ReI'. n. 6191:1
de 31 de nlaio de ]862 e Acc. ?'eviso?' do
Trib. do Comm. da Bnhia de 15 de Dezem
111'0 do me moanuo.-J!lfl'. Comm.., pag. 225.

-Levantando-se questão no juizo da fal
lencia sobre a divida ou ua classificação,
a fazenda será todavia centemplada como
credora privilegiada nos termos da Lei de
2'l de Dezembl'o de ]7(;1, vaI. 3 14;Alv.de
12 de Maio de 1758' 10 e li: Lei de ~O
de Junbo de 177J ;31,37.3ge41;Alv.
de 2J de .Tulha de 1793 ~ lU e mais dis·
)Ioslçõe "igentes.-Art.'8 da·lnstr. que
acompanharam oAv. n. 520 dt: 1868.

- Compete hypotheca legal:A: fazenda publica geral. provincial emu·
OlCJplli sobre o immovei de seus tbesou
reiros, cOl1ectores e adrninistradores, exac
tOI'~, prepustos, reneleiros contractadores
~ ~tadores: L. hyp. n. 1237 de 1861, art. 3
So; !lego n. 34ó3 de 1865, art. II O 1.

-Ao Estado sobre o immoveis do cri
mino o: Cito Lei, arl, 3° 7' . -Vide ~'-ots.
·153 e 1376.
. -Á fazenda nacional deve figural' como
Imples credor chirographario e entrar em

rateIo sempre que se tralar de uma divida
Rem caracler admini lrativo ou fiscal, ma
de carar,ter e direito commum e privado:
AI'. n. 79 de 1870.
I - E' credor ele dominiO o de alugueis co°
~rado .pelo faUido em poder de le sem
~encel'Juros: o respectivo pagamento deve
ser feito lle~os ].Jeus particulares do sacio,
que IIYer a imporlancia dos alugueis,
Olhara não se separem os patrimonios:

Acc. de 1,1 de Setembro e 2 de Outn1Jro de
31

1872.-Rev. 11111'. de 1873, pago 326.-Vide
Not. 1372.

- E' credor de dominlO o que se apre-
enta como dono de somma com destino

certo, entregues a fallido : Rev. n.8082de
28 de JUU10 de 1872 e .-\cc. ?'evisor do Trib.
(10 Comm. do Maranbãode 7 de Outubro de
1872.-Di?'., vot. ::I, pago 114

- E' credor de duminio o e cravo por
seu peculio e iuros: Decr. n. 51<J5 de 1872,
art. M.

- Ocredor de dinbei 1'0 em depo ito é de
domínio: Rev. n. 8314 de 16 de Ago to
de 1873. - Dir.. vol. 1, pago 563,-Vide
Not. 370.

-O proprietario de apoUces da divida
publica tem odireilo de reivindicaI-as no
poder de terceiro, que em boa fé COUl
prou·as ao indi,'iduo, que a liuha elll
guarda, o qual vendeu-as por uma pro
curarão falsa: Bel'. n. 83\11 de 8 de Outut)l'O
de Hin.-Di?·., vaI. 1, pa~. 373.

- Credor de dominio nao prefer . ao hy
pothecario, (luando o utulo deste é anterior:
ReI'. n. 83913 de 22 de Oulllbro de 1873.
G. lu?"., vaI. I, pago 366.

- Credor de dominio é o acceilanle da
letra que já havia p~go, mas que, deixada
em poder do portador, este a deu em ga
rantia a tercei 1'0, e não a re galando em
tem po foi causa do acceitan te ter de pagaI-a
novameute ao terceiro: ReI'. n. 8f>2i> de
19deAgo tode1874.-Di?·., vaI. 5, pag.IO!.

- Não se póde ser considerado credor
de dominio-por titulo de deposito, fal
tando as cond ições e pro a exigidas nos
arts. 280 e:!Sl do Cad. Comm. - por ti
t1110 de administração por não ter o fal
tido recebido quantia como administrador
de ben , não se devendo cOLúundir o man
dato para o sinJples serviço da cobrança
com a gestão ou administração de ben :
Acc. da ReI. da Côrte de 14 de Março de
1876. - Espozel. Rev. de Março de 1876,
pago 95.

- A senlençapela qualum commerciante
é condemnado a pagar quantia certa em
ajuste de conta, em virtude de mandato
que de empenhou, habilita o autor ven
cedor a ser classificado com credor de
doruinio da fallencia do me mo commer
ciante: Bcv. n. 9626 de 30 de Outubro de
1880,-Dir., vaI. 2::1, pag. 614.

- Deve ser considerado credor de do·
minio aquelle cnjo credito provém de alu
~ueis de seu predios e escravos, rece
bidos por administração ou mandato, em
poder dos fatlido, em percepção de juro :
Rev. n. 10119 de 18 de Junbo de 1883.
Di?·.,vol. 34, pago ó OeAcc.l·evisorda Bel.
de Porto-Alegre de 8 de Novembro de 18 ,1.
Di?'., Tal. 36, pago 79.

CODIGO COMMERCIAL
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n. Os credores de mercadorIas em commissão de compra ou
venda, transito, ou entrega j ."64

III. Os credores de letras de cambio, ou outros quaesquer titulos
commerciaes endossados sem transferencia da propriedade (art. 361,
n. 3); ."0" .

-EsLe Acc. l'evis01' evitou pronunciar-se
sobre a questão de divisão de paLrimonios,
sollre que decidio o Sup. Trib.

- O comprador, que pagou o preço .d.a
cousa que não recebeu, deve ser classIfl
cado credor de domínio do vendedor, que
veio a fali ir : Rev. n. 11075 de 15 de Ja
neiro de 1890 e Ace. ?'e'viso?" da ReI. do
Rio de 27 deJunbode lBGO. - Di?"., voI. 51,
j)ag. 529; vo1. 53, pag. 31.

Nota 1.364
Arts.197 e 584: Reg. 11.737, art. 620 § 1;

Decr. n. 8822 de' 1882, art. 127. - Not. :.168.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Port. 1219 n. 2; He p. 1114n. 4j FI'. 581j
1.. !r. 575

6
' Holl. 240; Wu,rt.11l9; Arg.

1090 n. 1; r. 1/11 n. 1; CbI!. 1510.
Nota. - O dono da cousa consignada e

vendida pelo commi sario, se e te vem a
fallir, não é credor priviJerriado, ma sim
simples credor cbirorrrapbario pelo preço
por que a cousa foi vendida.

- Decidio- e:- 1', que os credores de
mercadoria em commis ão de compra e
venda na f6rma do art. 874 § 2 do Cod.
Comm. são aquelles que têm o domínio
nes as mercadorias; -2', que aluda sub
siste esse dominio no producto da venda
destas fazendas, sendo a venda feita pelos
administradores da massa faIlida; - 3',
que esse dominio subsiste ainda no preço,
quando já as fazendas não existem na
massa por terem sido vendidas pelo fal
lido, não t'.lndo sido ainda pago o preço
ao mesmo fallido ;-4°, que e se dolllinio
subsi te no preço na fiypotbe e de ser
e te recebido pelos administradores da
mas a fallida: Em Conto do lnst. dos Advs.
deli de Outubro tie 1860.-Ch?"on. rio Fôro
de 1859, n. 7.

- A consignação de mercadonas com
divi ão de lucros a titulo de commi são não
constitue credito de dominio, ainda mesmo
quando eldsteJltes ou em ser: Rev. n. 8290
de 9 de Julbo e Acc. reviso?' do Trib. do
Comm. da Oôrte de 22 de etembro de
l873.-G. Jm·., vo1. 1, pags. 228 e 358 e
Vir., voI. l.,pag . 15ge473.-Vid Not. 453.

- A conta corrente aberta entre dous
negociantes não' constitue credito de do
mlllio, qualquer que seja a parceIla neUa

inserta: Rev. n. 8848 de 5 de Abril de
1876.-G. Jwr., voI. 12, pago 153.

- Não se provando que o commitlente
consenLisse ou autorisa_se, em que a lírma
commissionada leva se em sua conta. ven·
cendo juro, o liquido produ~lo de ua
mercadoria, em commi ào de venda: é
claro que pela importancia das letras, pro
ducto liquido da con ignação que fical'a
em ad mini tração e deposi to, de' e ser con
siderado credor do dominio o commillenle:
Acc. da ReI. da Côrte de 29 de Fevereiro
de 1876. -Espozel, Rev. de Fevereiro de
1876, pago 100.

- Observou hem T. de Freitas, t:oml1l.
pago 1218-Julgamento erroneo, por que
nào existindo na ma sa fali ida, essas letras
alheias, faltou o objecto do possivet credito
e dominio. Tendo-se commettido UIII
abuso de confiança, dispondo· e de laes
letras, houve crime commettldo, e o jul
gamento delIe, ainda que s6 em acção cio
vel, re ultaria um credito hypotbecario
nos termos do art. 3 § 7 da Lei n. 1231
de 1864.

- O committenle e credor de dornmío
pelo preço ou valOl' das mercador ias, que
foram vendidas; Rev. n. 9018 de 20 de
Dezembro de lB76.-Dil·., vol. 12, pag.766.

- Assim foi 'lambem julrrado pela ReI',
n. 9022 de 17 de Fevereiro ae 1877 .-Di'!'.,
voI. 12, pag. 603 e Acc. reviso?' da ReI.
do Maranhão de 5de Junbo de 1877.-Dir.,
voI. 13, pago 713.

- O compl'ador que mostra ter. pago o
preço, deve ser classificado credor do dg
minio na massa fallida devedora, que nao
fez entrega da cousa vendida: Rev. n.
11123de 15 de Março de1890.-Dir., vol.5~,
pag.4.8.

Nota 1.365
Reg. n. 737, art. 620 ~ 2' : Decr. n. 8821

de 1882, art. 127.
Concordancia.- Cods. Comms. art .:

Porto 1219 n. 3; Resp. 1114 n. 5; Fr. 583;
L. FI'. 579; Holl. 242 i Wurt. 1221 j Hung.
81 e82; Arg. 1695 n. 2' Dr. 1711 n.2·
Cbil. 1509.

Nota.- A letra é apena instrumento do
contracto de cambio, 6 prov~ .30 opera~o
cambial, nunca oril(em da divIda, am
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IV. Os çretlores de remessas feitas ao fallido para um fim deter
minallo j 1:.cGG

que nella se declare; e, portanlo, não dá
por si só prefereucia contra escriptura pu
hlica :lJecis. de Agg. do Preso do Tnb. do
COlUm. da COrte.

Nota 1366
lleg. n. 737, art. 620 § 1° . Decr. n. 8821

dcl~82, urt.127.
ConcoI·dancia.-Cods. Comms. arts.:

ParI. 1219 n. 4.; Hesp. 1114 nS.·6 e 7; L.
FI'. 1>74: Arg. 1695 n. 2: 01'. 1711 n. 2;
Cbi!. 1510.

Nota.- A remessa de letras para cobrar
ede uma. escrava para ser vendida, devendo
cu productos ser postos em um banco,

vencendo juros, é titulo de dominio: Rev.
n. 784.3 de.2 de Agosto de 1871, G. 11~?'"
vaI. 1, pago 11.-Rev, n. 7914 de 9 de De
zembro do mesmo anno. - Rev. 11w'. de
1872, pag. 322.

- Credor de dominio é o que tendo em
poder do fallido dinbeiros, que este por sua
ordem recebera de terceiro, pela concer
nenle quantia, saca letras contra o falUdo
qne a accei ta e não paga: Rev. n. 8029
de 19 de Junho de 1872.- G, JWI'., valo 3,
pag, 123,

- Não é credor de ilominio aquelle cujo
crerlito se acha incluido em couta corrente
qne é uma especie de contracto e que opera
novação no sentido de ficar o mesmo cre
dito confundido com os mais elementos de
(;Olltas, perdendo a origem primitiva e a ca
legaria que tinha: Rev. n. 8340 de 16 de
A"o lo de 1872.-G. 11w'., vaI. 1, pago 26

- E' crerlor de domínio o de remessas
feilas ao faUido para um fim determinado,
nao obstante que taes remessas consistam
em nnm~rario-que tinbam sido fcitas por
mtermedlo de terceiros-que existisse entre
o credor e o fall1do nma conta corrente:
R~v. n. 8813 de 18 de Dezembro de 1875.
Vw., vaI. lO, pago 111.

-O ]?roduClo liquido da consignação feita
ao falll~o para um fim determinado con
slltue direito de credor de dominio. E nemd: tróe o caracter principal desta transae
çao o facto de escrlptuTar o fallido em seus
livros a imporlancia da conta de venda
s~m declaração do fim a que era destinada:
Nesse .ca~o lal credor não póde selO havido
com dlrello ómente ao saldo da conta cor
rente, sobre tudo se não teve aviso e se não
assentia nessa_ operação. Sendo assim, não
ha alll.llevaçao, nem o credor vai á classe
dos cblrographarios. E ne.m obsta para esse

re nltado legal o pedir o credor, em outro
fôro, por acção respectiva, a entrega do
cal'l'egamento que constituio o fim prin
cipal da consignação, comtanto que declare
tIue o prodncto será levado á conta de CI' 
dito do dominio. Esse procedimenlo é tam
l1em no in teresse da massa falI ida, porque
Importa augmentar-lhe as forl/as para o pa
~amento dos creditas: Rev. n. 8831 de .9
oe Fevereiro de 1876, - G. Iw·., vai. 11,
pago 281.

- O mandatario não adquire o dominio
da cousa que como tal recebe, e que é sem
pre do mandante, on de qnem por direi!
o representa. E, se o mandataria falllr, o
dono da cousa vem tiral·a da arrecadação,
na mesma especie em que hOll\'er sido re·
cehida, ou naqlJella em que ti ver sido sub
rogada. E nem o direito suITraga conse
quencia contraria, porque seria constituir
er? commercio ao que por qualquer modo
nao lbe pertence. Ocredor, que assim se
apl'esenta, é de dominio, e a qllem o ju:iz
{leve logo mandar en tre~ar a cansa: Rev.
n. 8834 de 15 de !\larço ae 1876.-G. Jw'.,
vaI. 11, pag. 506 e Di?'" 1'01. 10, pago 757.

- O credi to de dominio que os arts. 87,1
§ 4. do Cad. Comm. e 620 § 1 do Re".

.n. 737 dão ao creder por titulo de mandato
(remessa para fim determinado) não tem o
alcance restricto de ó COl1JprelJender a.
cou as, que possam reivindicar-se em espe
cie, pois que, pelo contrario, comprehende
lambem dinheiro: Acc. da ReI. da COrte de
6 de Outubro de 1876.- Espozel, Rev de
Outubro de 1876, pago 22.

- No caso de falJencia do commissario
não tem o committente privilegio sobre o
produeto da mercadoria em com missão, se
n preço não tinha fim determinado e passou
para conta corrente : ReI'. n, 9143 ele la de
Outubro de 1877 .-Di?·" vaI. 14,pag. 466.

- Remessa rle dinbeiro para fim d.eter
minado constitue credito de dominio : Rev.
n. 9313 de 26 de Fevereiro de 1879.-Di7'.,
1'01. 19, pag. 41.

- Credor que muilo antes da fallencia
do devedor assignalon um fim e pecial ao
saldo que tinha em poder deste, (Jeve s r
classil1cado credor ae dominio, por' esse
aldo : ReI'. n. 9627 de 13 de Outubro de

IsB'O.-Dir., voL. 23, p::g_ 444.
- Eln cont?'a?'io: Acc. ?'eviso1' da ReL.

de Parlo Alegre de 24 de Maio de 1881. 
Di?'., vaI. 95, pago 569.

- Decidio- e er.,.oneamente: pelo [acto
de já estar a importancia creditaria em po
der do fallido, e, em conta corrente, não se
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V. O filho-famílias, pelos bens castrenses e adventicios, o her
deiro e o legatario pelos bens da herança ou legado, e o tutelado pelos
beus da tutoria ou curadoria; ..367

VI. A mulher casada: 10
, pelos bens dotaes, e pelos para

phernaes que possuisse antes do consorcio, se os respectivos titulas se
a.charem lançados no Registro do Oommercio dentro de quinze dia
subsequentes. a celebração do matrimonio (art. 31); 2, o pelos bens
adquiridos na constancia do consorcio por titulo de doação, herança
ou legado, com a clausula de não entrarem na communhão, uma vez
que se prove por documento competente que taes bens entraram eifeeti·
vamente no poder do marido, e os respectivos titulos e documentos
tenham sido inscriptos no Registro do Oommercio dentro de quinze dias
subsequentes ao do recebimento (art. 31); ..368

segue que o dono des a quantia pudesse
sofIrer qualquer limitação no seu direito,
a,signalando o deslillo que lhe parecesse:
até em um incidente de ta ordem o desres
peito á propriedade é 6mente, talvez, para
destoar da. jUriSprndencia do Supremo Tri·
bunal!

- E' de dominio o credito de commer
ciante que aclianta dinheirG a outro para o
fim especial da compra de as ucar: Rev.
n. 10384 de 10 de Fevereiro de 1 86 e Acc.
1'evisor da Re1. de 28 de Junbo de 1866. 
Dil' .• vol. 39, pago 413 e vo1. 40, pago 637;
r;.. Jtw., vol. 3J., pago 486.

- A dispo ição do aI't. 874 § 4 do Cod.
ComID. presuppõe sempre mandato, ou
ordem, importando administração ou de
posito: Acc. da Rei, de . Paulo de 30 de
Âgosto de 1889.-Di1'" vo1. 51, pago 84.

- Credor de dominio por enlrega ou
remessa de dinheu'o para um fim certo e
determinado. Consignação de generos para
ereID vendidos pelo credor: Rev. n. 11277

de 11 de Julho de 1891.-Di1·., vol. 56,
pago 276.

Nota 1367
Reg. n. 737, art. 620 3',4' e 5' : Dec!'.

n. 8821 de 18 2. arl. li7.-Nots. 370 e375.
Concol'dancia.-Cods. Comm . arl .:

Porl. 1219 n . 5, 7, 12U ns. 1 e 3 e 12J2
n. 4'; Hung. 83 de 2' elas e; Arg. 1695
n. 4 ; Oro 1711 n. 4.

Nota.- 'ão é credor de dominio aquelle
cujo credito pl'ovém da venda de quinhões
hereditario , quando, havendo dividas, 'e
gundo direito, não ha herança, quando e
verifica que esta não foi recebida, senão a
beneficio do inyentario: Rev. n. 6726 de 27
de Setembro de 1865 e ÂCc. 1'evisol' do Trib.

do Comm. de Pernambuco de 1 de JUlllO
de 1866.-JtL1·. Colltm., pag . 227 a 236.

- E' de dominio o credito tle herdeiro
por sen quinhão hereditario : !levo n. 8073
de 17 de JnIbo de 1872: Acc. 1'evisol' do
Trib. do Comm. de Pernambuco de 17 de
Fevereu'o de 1873.- G. JLLI'., '"01. I, pag, lOS
e Di1'.,vol. 3, pago lO!.

Nota 1368
Reg. n. 737, art. 620 6; Reg. n. 73'

art. 58 n. 2; Decr. n. 8821 de 1882: art. 137.
Concordancia.-Cods. Comro .art.

Port. 1219 n. 6 e li4.1 n. 2 i Resp. 111411
1 e2; Fr. M4 e 545;L. FI'. 557 e 558; HolI
880; Hung. 85 e 86; \Yurt. 1091 e sego
Arg. 169511. 5;Or. 1711 n. 5.

- Na ru~laterra não figura o direito da
Illulhel'-o( the ?'ight o( the wi(e-para
representar na faUencia: pelo casamentoa
mulher torna-se uma mesma pes oa cm:
com seu marido, e esta ficção legal tem
eJÇtensas proporções na ID~lalerra. OUDico
meio de conservar a muluer casada uma
propriedade independente da de seu marido
é o-fl,dei-cornmisso: os lielei·commi sarios
-tnbstees-tem a administração elos bens
de que não podem dispôr sem seu COJl-
eu timen to.
Nota. - "O bens dotaes, pelos quac'

o art. 874 Si 6° do Cod. ComID. classiüca a
mulber ca ada como credora de dominio,
são os ines/.imados e não os estillladosdesle
paragrapho, que se suppõe. vendidos ~o
marido .•-Consol.das Leis CWtS, art. 1210
~ 8' not.
-'« E' sensivel a impedeição do Cod.

Comm. relativamonte aos direitos das mu
lheres dC1s commerciantes, quando trata da
classificação dos creditos no juizo da Cal
lencia.
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_1.0 Só prevenia no art. 874 § 6° esses em expres a exclu ão da communbão
direitos quando a mllLber tem um credito Sem e tlmaçào;
ele dominio, sendo omisso nos casos em Sem insinuaçiIo no casos em que a lei
que nâo pMe reivindic,1.r os ben dotae, exige: Lei hyp., art. 3° 90; Reg. U. 3453,
Oll pO!' ter o dote con istido em dinheiro arts. 137 e 16~.

ou em outras cou a fungivei', ou por ter - Com rela ão ao que extractamo da
consistido em cousa. não fungíveis, que o Consolo das Leis Civis,lIiremo : que ne
marido recebeu com estimação, que im- IIbumainiq1Lidade houve da parle do legi '
porta venda. lador em lornar dependenle do regi tl'O

_ 2.0 '0 art. 87!l § 6° s6 prevenio o dentro de 15 dias nb equente- ao malri
credito de dominio do bens dotaes da mania a escriptura antenupcial para con
mulber que casa com commercianle omito ferir o direil que o art. 87! § 6° Ine
lindo os da muLher, cujo marido commer- assi~na: essa in cri]Jcão é geraLmenle pre 
cianle não o era ao lempu do casamenlo. cripm pelos Codigos estrangeiro .
Aprova e tá em que submetle um credito - As deci ões que vamos transcrever
de dominio ao registro da escl'iptura datal esclarecerão algumas da oulTas duvidas.
no 15 dia ubsequentes á celebração do - Deve pr valecer o privilegio cio dote.
malrimonio. A mesma censura é applicavel tendo ido instituido anle da creação do
(Iuanto ao hen paraphel'llae . registro, ainda que depois houve se ido

Além di lo, é uma iniquidade privar do registrado: Acc. do TI·ib. do Comm. da
dominio dos eus bens a muLber que ca a CÔrte de 5 de Dezembro de 1861.
com commercianle, pelo facto de não ter -Para con iderar a mulber casada como
~ido registrada a escriptura datal nos 15 credora de dominio peLo ben dotae,
dias sub equente ao malrimonio; o que nenhuma outl'a condiçào exige-se enão
procede quanlo ao bens que ella adquire . el'em os titulas lançados no registro do
depois do casamento, eo titulas adqui i- Trib. do Comm. denlTo de 15 dia sub e·
tiro não são re(?;islraclosnos 15 suhsequen- quentes á celebração do ca amento: um
tas ao do recebimento.' contracto 11latrimoniaL que alé e tipula a

Qual o motil'o por que esse art. Ri4 § 60 rever ão do dote, não pMe consi lerar· e
do Cod. limitou o credito de dominio pelos uma vercladeira doação, i loê, uma pura.
beu paraphel'llaes só .aos possuidos peja liberalidade e dom graluito para, segundo
mulller ant s d.o cor! orcio? Dahi re ulta .1 leis, dever ujeitar·se á formalidade da
grave inju liça, porque a mulher pMe e - in inuação, ma está comprebendida na
li pular na e criptllra anlenupcialque sejam :,:eneralidade das Ord . L. 4, Tits .•16 pr.,
parapbernaes o bens que ella adquira na)1.) 3°, 96 24. in fine as qua em
constancia do casamento por duacão, !le- prescrever nenhuma oulra furmalidade,
ran~ ou legado. 'ão se digaque i to achfl.· além do ajustes entre os esposos. mandam
e providenciado por falJaj"-~e de taes ben flue se guardem e observem fielmenle o

a ~im posl riormente adquiridos. Falla- e p~clo anlenupcia~ , .bem. entendido, .que
delle em relação ao regímen da commu- nao sejam conlça,no as leIS ou olTensll'o
nbão de bens e não de eparação de ben, lia bo'Js co lume: ReI'. n. 6877 de 20 de
como resulta - com a clau'ula dr; 7.ão ·Junbo de 1866 e Acc. 7'evisor do Trib. do
entrarem na cOllH7Iwthão. \luando o re'l Comm. do Recife de 8 de Outubro de 1866.
gimené de separação de IJens,ainda que tal -J!L·;·. Comln., pags. 236 a 2H.
clau ula não existe, são incoUJmunicavei. Questão.-A mulhe7'lJue tive7' casado
o. bensadquirido pela mulher naconstan· COI/b wm individuo não cO/1Hnerciante.
Cla do consorcio por doação, berança ou tendo bens dotaes e paraphernaes pOR. ui
lerrado.»-Cit Consol., a!·t. ll231 noto 1. dos (Jllttes do cOll·so1'Cio e Out7'OS qlle tiver

l
-A l1ypotbeca legal compete:-A' mu- ndq1LÍ7'ido na consLancia do 7nat7'imonio,

heI' casada sobre immoveis do marido: de con{07'midade com o a1·L.87! !' 60 do
Pelo dúte : Cod., e os respectivos titnlos não foram

d
Pelos contractos antenupciaes exclusivos lançados no 7'egist7'0 do comme1'Cio, e

a communbão ; depois selb marido se {ór commerciante e
Pdelo bens provenientes de herança, le· veio a {alli7', terá esses bens sujeitos á

ga o ou. doação que lhe aconteçam na {atlencia pelcL {alta de registlro ?
con tancIa do matrimonio, se estes bens 01L os salva7'à como se o marido não
foram deixados com a clausula de não (Ô'm c071lff1terciante 1'et7'ot7'ahindo-sc ao es·
tem communicados: Lei byp., art. 30 § l; lado di) cas/limenlo, 91wndo não lhe cm'ria
err.n. 3~53, art . 710 !ii 10 e 56. 5· e 6. 0 a obrigacão do 1'egtstro, o que depois não

n'- O dot' ou contractos aotenup0iaes pôde 711ái satis{a:;er P01' ter dp(;07Tido
ao valem contra terceiro: o pra:;o de 15 dias marcaâo pela lei para

em escriptura publica; essa formalidade?
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VII. O dono ela cousa furtada existente em especie ; t369

VIII. O vendedor antes da entrega da cansa vendida, se a venda
não fõr a credito (art. ] 98) . u .....

Art. 875. O depo ito ele genero sem de ignação da especie, e I)

uinheiro que vencee juros, não entram na classe de creditas de

o pre identes dos Trib . do COlllm. da
Bahia ecõrleopinall1que os bensdamlllber
ne tas circlllllslancias Ilfio eswo Iljeito ao
regislro; diz este: O art. 74 6' do Cod.
i II] põe a obrigação do registru dO,; ti tulos
denlrodos 15 dias sllb eguentes á cei braçfio
dó casam nlo onde, recebimenlo do ])ell .
qll:l.ndoamlllherca a- ecomcomll1erciante;

o art. 620 • 6· do lIe"'. n. 737 refere- e á
mulher ca'ada COIl1 individuo não com
merciante (devedor cil'iI na phrase do art.
(18). e i1 qual não é imposto o dever de
rt'gistrar u tI tulo de seu ben. Ora, da
hypolhe e ügllrada, o facto de lo mar-se o
Inarido comm rciante, depois de e~tar já
casado, não pMe prejllflicar os direito da
mulher pur ullla SlllJIJO ta falla de clllllpri
luento da lei a que elta não eslava obrigada:
Rel. elo Jltinist. da hL t. de 1864. - Vide
,1pont. ohre o R ". Pub. do Comm. pago 19.

QuesLão. -Por (flUa de Tegist1'o a
nmlher pel'de a qlla !idnde de cl'edo1"a de
donl"inio? Sim, 1tnanimemente_ •

- Penlendo e sa q1/f1lidade de c1'eelO1"a
de dominio, perde absollbtalnente a qlbati·
dade de c1"edom? Nfio, idem,

- Ncio pm'clando essaqlbcLlü!ade de cre
dom, o seu c1"edito é p1"ivilegiado? F,' sim-
plesmente cl1irorrrapbario, idem. _

-Na hypotheses do O/rt. 87,1 § 6. nao
lendo os ben$ entrado pa1'a a posse do
ma1"ido ou da mulher, a falta clo ?'eg-istro
p1"ejlidiCCL ae-ta? Nfio, idem.

- Se os bens estiveram sempl'e sob a
adlninistmcão da mulher, que p07·tanto
iáos pos uia, a falta de 7·egist?·o prejlbdica
a esta? im, idem.

O~ 6° do art. 874 comprehende tO/mIJem
o dare estilllado (vindiliuni causa)? imo
por maioria.

- No caso de alienação dos bens dqtaes
indevidamente (ei/a pelo ma1"ido, e que
prefi1'a a 11I1blher e:l:e1"ce1" seus cli1'etto
Gontm CL massa (al/ida do marido, é alta
r.redom de dominio? Kão, 7bnan'i/namente.

-NilO sendo creclora de d01ninio, é C1"e
dom privilegiada? "Não, idem; mas ctliro
t:irapharia.

-No ca o de delerio1'CLçclo e dCLmnos nos
IJen dotaes P07' (alta do ?lW1'ido a inde
ll111isaçüo, a que a 1nnther tinha elireito
COl/sl itlLe CTedilo de dominio? Neio, idem:
ncm t\ crcdito pri\'i!egiado, ma sim pie .
mente chirographario .-As im decidlO·se

em Conf. elo Inst. !los .4.clvs. de 8de Junho
de 1865.-Rev. doInst. de 1877, pag.197.

-A escriptura antenupcial de sellaraçào
de ben e de dole, não c:orece de in'i·
nuarão.

A.e criptura de dote não precisa de ir
ao registro comrllercial para que a lDulber,
d?tad.a, possa concorrer como cre~lora pn
vlleglada na sO..:iedade de que fOI pãrle o
marido, salvo se e le, em vez de ler salrto
na sociedade lhe é devedor: HeI'. n. 9147
de 12 de Julho de 1879. - Di?"., vol. 19.
pago 618.

Nota 1369
Reg. n. 731, art. 620 '7.; Cod. CriO!.

art. 23 e sego - Spotiatus a,nle omllia
1·estitnendlLs. - Decr. D. 8821 de 182,
art. UI/.

Concordancia.-Cods. COll1ll1s. arts.:
Porto 1219 n. 8; Hesp. lU3.

Nota.-Não se perde o domjllio pelo
roubo: Prov. de 26 de Marco de 1720.

- Não se deve julgar a po se em fa.vor
daquelJe a quem se mo Ira evidentemente
ufio pert ncer a propriedade: Ass. de lG
de Fevereiro de 1786.

Nota 1370
Arts. 198.2'73, 278 e 279: Reg. D. 737,

ar t. 620 § 80'; Decr. n. 8821 de 1882, art.l27.
-Nots. 268, 3Gi e 1299.

Concol.'daucia.-Co(ls. COIl1IDs. arls.:
Port. U19 n. 9 e 122:~; Hesp. 1113 ns. 8
e 9; Fr. 577; L. Fr. 576; Holl. 232

Ô
' wurl.

1111 ; Arg. 1695 n. 3 e 1898 n. 2; r.l711
n. 3.

Nota.-A doutrina do nos o Alv. de 4
de etembro de 1810 não é dilIerente: á
venda a credito ómente confere acção pes-
soal para baver o preço. .

- 'ão' opéra eus elTeitos a respCltO do
terceiro senão peJa transcripção e desde a
dala delJa a tran missão entre ,,)vos p~r

tituto oneroso ou gratuito do immo"eJ,~
sllscepliveis de bypoUl~ca: Lei hyp., arl. ,
Rea. n. 3433, art. 2Z6.-Vide G. 1111'.,
vol. 3, pago 22Z.
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dOIDlllio; desta natureza sáo tambem as sommas entregues a ban
queiros para serem r&til'adas á vontade, vençam ou não juro . u"-,

Art. 876. São credores privileg-iados aquelles cujos creditos pro
cederem de alguma das causa seguintes:

L Despezas funerarias feitas sem luxo e com relação a qualidade
social do fallido, e aquellas a que dera logar a doença de que fal
lecêra ; 13"-Z

II. Despezas e custas da administração da casa falliçla, tendo
sido feitas com a devida autorisação (arts. 833 e 841); 13,,-3

III. Salarios 6u soldadas de feitores, guarda-livro~, caixeÍl'os,
agentes e domesticos do fallido, vencidas no anno immediatameute
anterior á data da declaração da quebra (arts. 806) j u,,-..

IV. Soldadas das gentes de mar que não estiverem prescriptas
(art. 449, n. 4); 13..-",

-o DI'. AnnibaI, Ob;,., pen a que deu-se Concordancia.-Cods. Comm . arts.:
equivoco de nossa parte; o que houve foi Port. 123!-J n. 1 e l:.!4.0; lIung. 81-de I'
o não que escapou á ill1pl'es [io. classe; L. F!'. 4.61; Arg. 1697 n. 1; 01'.1707

n. 1.

Nota f37i

Decr. n. 8821 de 1882. art. 127.- Nots.
300 e 370.

Concordallcia -Cods. COlllms. arts.:
Port. 1220 e 1221' Arg. 1696: 01'. 1712.

No/a.-Vide Hev. n. 83J2 de 16 de Agosto
de 18i3.-Dü'., vaI. 1, pago 263.

-A percepçiio de juros é incompativel
com o credito de domínio; Hev. n. 8370
de I 73.-G. Jm'" voI. 1, paa. 3U,-Rev.
n.8818 de ;) de Abril de 1876.-G. J1V1'.,
vaI. 12, pag. 153.

Nota f372

Arls. 872 i Heg. n. 737, art. 621; Decr.
n. 8821 de 1 82, art. 127.

Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
Port.H39n. 3; Hung. 83; Arg. 1697n.
2e 3; Dr. 1707 ns. 2 e 3.-Nop. 2101 ns.
2C3;HoII.1l95ns.2e3.

Nota f373

Art. 882; Reg. n. 737, art. 6n; Deer.
n. 8821 de 188t, art. 127.

Nota f374

Árts. 35 e 882; Reg. n. 737, art. 621; Ass.
n.7 de 6 de.Julbo de 1857; Deer. n. 821 de
1882, art. 1.27.

Concordancia.-Cod . Comm . arl .:
Port. 1239 n. 2; Hung. 83- de:2' ela se·
L. Fr. 4ii>9; Arg. lü97 nS.4 e 5; Dr. 1707 ns.
4 e 5.

- Na Inglaterra tambem se dá o pri\ j.
legio, ma~ aI \ a quantia de~ 30 terts. (7nO
franc .)

Notc&. - Privilegio por credito de salario
não é necessal'io para ser graduado que
e teja precisamente nas condições do 3rt.
876 3 do Carl. Comm.: fiev. n. 8421 de 19
de Novembro de 1873.-G. !tlll'., vol. 1.
pago 4.06.

Qnestão.- Os COrl'et01'es são credores
p?'iüilegiados? Nos parece que im. á vi:ta
do. arl. 35 1 e 876 ';'1; e entretanto
as im não se tem elas ificado na fallencias
- Vide Di?'., Y01. 3, pago 490,

Nota f375

Art. 82: Reg. n. 737, art. 261; Decr.
n. 21 de III 2, 3rt. 127.

Concordancia.-Cod . Comms. arts.;
PorL. 1251: nelg. L. 1, T, 2. 6 n. 5; Arg.
16g8 n. 6: 01'. 1707 n. ti.
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V. Hypotheca tacita especial; t.3':18

"\ 1. Hypotheca tacita geral; 1.3':'':1

Art. 877. Tem o credor hypotheca tacita especial: .3':'8

1. Nos moveis que se acharem dentro da casa, para pagamento
dos alugueis vencidos, e nos fi'uctos pendentes, a respeito da renda ou
fõro do predios rusticos; 1.3':'9

II. Nas bemfeitorias ou no seu valor, pelos matenaes e jornaes
dos operarias empregados nas mesmas bem feitorias ; 1.380

Nota 1380

Nota 1379

Nota 1378

Reg. n. 737, art. 621j Decr ..n. 8 21~?e
Ul82, art. 1~7. Lei de 12 de MalO de 1158
8\110 e 11; Lei de 28 .de Junbo cito ~'3j;
KIIr. cit. de 20 de Julho ~ 1°-Not. 1376.

Concordancia.-CoCls. Comms. arts.
Por!. 1239 n. G: Arg. 1698 n. 4.; Oro 17~9
n. 2; Chil. 1152 n. 7 i - Nap. 2102 D. i
8011. 1185 n. 7.

Reg. n. 737, art. 621 j Decr. n. 8821 de
1882, art. 127 : Ord. L. 4. T. 2-'3 3; Lei de
20 de Junho de 1774 § 38.- Vide Not. 1376
c G. Jnr., vol. 1, pago 209 e Di?'., vul. 8,
pago 3 i

Concol.'dancia.-Cods. Comms. al'ts.:
Port.1242 n . 1 e 2; Ard . 1698 n. J; Oro
1708 n. 4j - ·ap. 2102 n. 1j HoU. 1185 0.2.

Nola.- O ~:l0 do Alv. de 21 de Jlllho
de 1773 foi su'bstiluido pejo presente;

Nota 1377
Arts. 878 e 882: Reg. n. 737, art. 621.

Decr. n. 8 21 de 1882, art. 1:17. -Not. 1371i.
Concordancia.-Cod. Comm. art.:

Al'g. 1699.
Nota.-Como hypothecas ge,'aes temo

a da lei hypothecal'ia tão sómente; como
l)1'ivilegios, sim, no sentido de nossasobser
vações.

Nota.-As soldadas dos marinheil'os sa
bem pl'ecipuas das ma sa e preferem a
todos os demais cl'edore no concUl'SO cre
ditorio em fallencia: Alv. de 10 de Junho
de 17:-'7.

- Repulam- e alimentos: Decr. de 13 de
Dezembro de 1782.

Nota t376
Ál't. 882; Reg. n. 737, art. 621 j Decr.

n. 8821 de 1882, art. 127.
Concordancia.-Cod . Comms. arts.:

!.:::g. 16\.19; 01'. 1707.
Nota.- Já vimos que a hypotbeca é

sempre reglllada pela lei ci vil; que não 'ha
outras hypotbeca que a de que faz menção Reg. n. 737, art. 621: Decr. n. 8821 de
a respectiva lei hypotbecaria; quaes os 1882, art. 127.-Not. 1376.
ben sobre que podem lMicctmente recabir I Concordancia.- Cod. Corom. art.:
vil da meslllas fazer objecto; que as by- Arg. 1698.
}Jolhecas ou são legae ou eonveneionaes, Nota.-Com~ p"ivilegio~, não compre-
endo estas a especiae e aquellas espe· hendidos na leI hypothecana.

cialisadas, salvo a da mulh res ca ada,
menores e interdicto , qne, aliá, tambem
podem e1-0; que a hypotheca é iudivi-
iveJ, grava o immoveJ integralmente e

em cada uma de ua parte, qualqu r ljue
seja a p s oa em ujo pod '1' e acbarem os
hens h potht'cado : portanto a expres õe
hypotlieca faeita e pecial do nosso ar!.,
como hypolbeca prop7'iamenle ditas, não
preferem a lac'itCls gentes do nunJero e·
guinte (6'), porque a preferencia hypulhe
caria é regulada por na prioridade e esta
por ua data e inseripção.

Entretanto continuam como privilegios,
tanto a respeito do. ben movei, semo
vente eiUJl110yei nào hypothecados, como
a re peito do preço dos imwovei bypo
1hecarlos depoi de 7Jagas as divida hypo
lhecal'ia .-VideNols. 3.18e ego 1378 e sego

O que se diz credor de hypolheca tacita
c peeial, tendo já sido cla iOcado como
'redor clJil'ographario por entença passada
m julgado no Juizo commer ial, l1ao póde

demandar o falHdo no juizo civel para
l1al'el' o pagameut integral da divida: Acc.
da Rel. da Côrte d' 20 de Agosto de 1872.
-Di?' .. 1'01. 2, pago 203.
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III. O credor pignoraticio, na cousa dada em penhor; U8l

IV. Na cousa salvada, o que a salvou pelas desper.as com que a
fez salvar (art. 738)jUS2

V. Na embarcação e frete da ultima viagem, a tripolação do navio
(art. 564) j U83

VI. No navio, os que coucorreram com dinheiro para a sua com
pra, concerto, aprestos ou provisões (art. 475) ;U84

VII. Nas fazendas carregadas, o aluguel ou frete, as de peza e
avaria grossa (arts. 117, 626 e 627); ~38t>

Nota 1381
Ar!. 215; Reg. n. 737, art. 261 j Decr.

n. 8821 de 18132, art. 127.-iVot. 1376.
Concol'dancia.-Cods. Comm . arts.:

Porto 1227; FI'. M7 j L. FI'. 535; Arg.
J698 n. 3; 01'. 1713 j Nap. 2073 e 2102
n. 2; Holl. 1196.

Nota,. - O penhor de escravos perten
centes ás propriedades agricolas, celebrado
com a clausula con litlLti, tambem não
poderá valer contra os credores hypotbe
cMio se o titulo respectivo nào fór trans
cripta antes da hypotl1eca: Lei bypotb.
cit., art. 60 § 6; Rllg. n. 3453, art. 265 n. 3.

Nota 1382
Reg. n. 737, art. 621; Decr. n. 2821 de

1 82, art. 121.-Vide ~rots. 1376 e 137 .
Concol·dancia.-Cods. Comms, arts.:

Port 12n o. 4; Belg. 6 0.1 . Arg. 1698 n. 5;
01'. 17ú9 O. 3; Cbi!. lJ52 n. 2.

Nota 1383
Reg. n. 737, art. 621: Decr. n. 8821 de

1882, art. 127.-Vide Nots. 1:n6 e 1378.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 1496; FI'. 2iJ; Hall. 451; Arg. 1568
n. 6; 01'. li09 n. 1.

Nota 1384
Decr. n. 8821 de 1882, art. 127.-Vlde

~ot~. 1876 e la7tL
Concordallcia.-Cods. Comms. arts.:

Port. la05; Hall. 318; Belg. 11 ; Arg. 1698
h. 7;Or. 1709 n. 5.

Notu<.-Pcrtencem á classe dos credore
priviJeaiados os credores mencionado no'
arts. 876 e 878 do Codigo, endo contem
plados no fi do art. 877 os crcdore que
concorreram com materiaes ou dinb iro
para a compra, consLrl1cçào, reectilicação.
reparação e bemfeitoria de predio rl1stieos
ou urbanos. e o vendedures lIo me mu_
predio aindanào pagos do preço da venda:
nego n. 737, art. 6U.

-Convém notar que esta disposição nem
tem applicação quaodo é commer ianLe o
devedor, porque a prefercoc13, ou coneur. o
se regl1lam peja prescripção do Cad., neUl
eon titue mai do que um imples priYile·
~io em preterição do direito do credor
nypoLbecario.

- Ta clas iücação do credores da fal
tencia entra como privilegiado o vendedor
do predlO, ainda não pago. A clausula in
serIa na escriptUl'a de yenda, de que o
comprador não poderá di põr do predio
sem o "eoeledor e tal' pago das letras aceita
pelo comprador, estabelece um onus uhre
o predio, e como que um penhor, creando
uma preferencia a favor do vendedor:
Acc. do Trib. do Comm. da Côrte de J7 de
)IarçO e J6 de ~Iaio de 1859.-Ch1'0l1. do
F(~ro de 1859 n. 1.

-Não é o titulo de credito mas a appli
caçào da materia ou do dinheiro, com qn
COJ1COlTel1 que dil o privilegio d . que IJ'at:l
o art. 621 do Reg. n. 731, referindo-o e ao
art. 8/7 § 6; Rev. n. 8i1G de 2 de Outubro
de 1875.-Di1·., vai. 9, pago 58.

Nota i385

Reg. n. 737, art.621; Decr, n, 8821 de 1882,
art. 127.- Vide Nots. 13i6, 1378 e 1382.

C.oncordancia.-Cod . Comms. arts:
Porl. 1534 e 1535; Melg. LI; Holl. 318; Arg.
1698 n. 8; 01'. li09 U. 6; Cbll. 1152 n. 4..
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VIII. No obje.cto sobre que recahio o emprestimo maritimo, o
dador do dinheiro a risco (arts. 633 e 626.); 138G

IX. Nos mais casos comprehendidos em diversas disposições deste
Codigo (arts. 108, 156, 189,537,565 e 6.32). 138'"

Art. 878. Tem hypotheoa tacita geral em totlos os bens elo
fallielo: 1388

r. O credor por alcance de contas de curauoria ou tutoria que o
fallido tivesse exercido; la80

II. O credor por herança ou legado; 1300

III. O credor que presta alimentos ao fallida e sua fa·
mília, ou de ordem do falUdo, nos seis mezes anteriores á quebra
(art. 806). 130.

Nota 1386

Reg. n. '737, arl. 621; Decr. n. 8821 de
1882, al't. Ui. - Vide Nots. 1376, 1378 e
1382.

Concol.'dancia.-Cücls. Comms. art .:
Port. 1621 e 1659: Arg. 1698 n. la; 01'.
1709 n. 8; Chi!. 1152 u_ 5.

Nota 1.387
Reg. n. 737, art. 6'21: Decr. n. 8821 de

188~, art. 12i.-Vide Nots. 1376, 1378 e 1382.
Concol.'dancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 1241 n. 5; Arg. 1698 n. 11; Or. 170!)
n. 9.

Nota.- O dote estimado é contemplado
neste paragrapho: Heg. n. 737, art. 6L1.

- O Dr. Anuibal, Observo j pen a que
dizendo-se o dole estimado contemplado
neste paragrapho, que por 1al de ia ser
mulher do commerciante fali ido credora
h potbecaria no proce so da faIJencia. li'
o. contra1'io como e devia deprehender,
cltando- e o art. 621 do Reg. u, iS/.-Que
Ó lrata do concur o de prcferencia entre

credores, uo processo da execlIçâo da
sentença..

Nota '1388

Nota 1389
Reg. n. 737, art. 621 ; Decl'. n. 8821 de

1882, art. 127.-Vide Nots. 1376 e 1378.
Concol.'dancia.-Cods. Comms. arls.:

Porto 1t41 n. 1, e 12i2 n. 4; Nap. 2121 j
1-[011.1195 n. 5; Arg. 1699 n. 3; Or.1710n.1

Nota. - Compete hypotheca legal- aos
menores e intei'diclo sobre os immoveis
do lutar ou curador:-aos filhos menores
doprinJeiro mab'illlonio sohreos immoveis
de pai ou de mãi que pas a a egundas
nllpcias, tendo herdado bens de allnIm
filho daquplle matrimonio: - aos filho
menores sobre os immoveis do pai, que
admilll trou o bens maternos ou ad\'en·
ticios dos mesmos filhos: Lei hyp. cit.
art. 3 §§ 2, 3 e 4; Reg. n. 34.53, art. 136
§§J,'l,3e4.

Nota 1.390
Reg. n. 737, 3ort. 621

t
' Decr. n. 88'.11 de

1882, art. ln-Vide No S. 1376 e 1378.
Concordancia.-Cods. Comms. art5.:

Porto 12-11 n. 3; Arg. 1699 u. 6.-Nap.
2103 n. 3 e 2109; Holl. 12::'8.

Nota.- Compete hypotheca legal - aos
co-herdeiros pela garantia de seu quinbão,
ou torna da partilba 'obre o immovel da
herança. adjudicada ao herdeiro reponenle:
Lei hyp. cit. 3ort. 3 § 8; Reg. n.3453, arl.
136 § 9,

Reg. n. 7.37, art. 621: Decr. n. 8821 de
1882, 3rt. 127-- Vido Nots. 1377. - Vid. Nota 1391
Dil·. vol. 56, pago 618.

Concol'dallcia.-God. Comm. Arg. Reg: n. 737, ar!. 621.- Vide Nots.1376
3ort. 1699. e 1378; Decl'. n. 821 de 1882, art. 127.
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Nota 1392

Nota 1393

Art. 852; Reg. u. 737, art. 622; Decr.
n. 88!l de 188i, art. H7.- Vide fl'ots. 1376
e m8,

ConcoJ.'daocia.-Cods. Comms. arls.:
Port. )2-14; Hesp. 1123 n. 2; Arg. 1700;
01'. 171::1.

Nota.-O credor hypotbecario tem privi
leulo, para ser pago precipuamente sobre a
totalidade de preço de inJllJOvel hypotbe
cada. vendirlo ell1 basta publica, não pórle
o devedor hypotllecante, COIU prejuizo de
pagamento integral ao credor lIeduzir
de se preç a ilnportaucia do imposto de
trao missào, CJ, ue pagou para Je"alizar a
acquisiçào do Immovel que deu em bypo
lhcca: Acc. da ReI. de Belém de 25 de
elembro de 1877. -Di1·., 1'01. 15, pago 162.
- em emJJargo de haver sido declarada

executol'ia a entença estrangeira de aber
tura de fallencia, os credores domiciliado
no Brazil, que tiverem bypotbeca sobre
Imllloveis aqui situados, pertencente ao
falJido, não Jicam inbibidos de mandar o
eu creditos e executar os dito immoveis:

Decr. n. 6982 de 1878, art. 17.
- Preferencia nào tem a bypotbeca que

lIem foi outorgada e credor certo. nem re
cabiu obre Ilens certos e presen tes e sus
cepli\'eis de se onus. A respectiva e crl
ptura é mero titulo cbirograpbario: Ace.
da ReI. da Camara Civil e Comm. de 6 de
Julho de 1891 e Acc. da ReI. do Espirito
Santo de;lO de Outubro de 1891.-.Di7·.,
vaI. 57, pag. 100.

Art. 879. São credores hypothecarios aquelles que têm os seus
creditas garantidos por hypotheca especial (at:t. 266) . .139Z

Todos os mais são credores simples ou ·chirograpltarios. 1303

Concol'daocia.-Cods, Comms. arts.: j ConcOl'daocia.-Cod. Comm . arts.:
PorL1242n. 3:Arg.lü97n.5; Dr. 1707 n.5. Port.1218 n. 6; Hesp. 1I23 n. 4; FI'. Mile
-1iap. 2101; Holl. 1195 n. 5. 55ü' Arg. 1700; 01'.1713.
Not(~.-Considera-se-onus7'eal-o le- Nota.-Vide Revs. n. 7197 e 7·115 em a

gido de presl..'lçào ou ~limento eXp're sa- • Tot. 196.
mente cooslgnados no Immovel: Lei byp. - O credor que não e tá comprehendido
cil., art. 6; Reg. 345::1, art. 261 § 7· nas hypothese dosarls. 874,876 e 878 é sim·

. pIe ou chiroJ.(rapbario :-a falsidade não é
unllidade de pleno direito, mas depende da
re"isão, Reg. n. 737, art. 685 n. 2, e ~ ta
circum tancia não cOllfere áquelle privilR
~io algum para na classificaçào, como de
Dominlo ou privilegiado: R v. n. 7420 de 12
de laio e Acc. 1'evis01' do Trib. do Comm.
da Côrte de 2 de A.gosto e ReI'. n. 7444de 18
de Agosto e Ace. reviso1' do me mo Trill.
de 16 de Dezembro de 1869.-G. J1~1·., 1'01. 1,
pago 22tl; Jm·. tomln. pag . 234, 247 e
37::1.

- Na 11/ esma COrl {onn'idacte a Rev. n.
7552 de 24 de Novembro e Aec. 1'evi 01'
do m.esmo Trib. de 14 de Dezell1hro de 1870.
-!'lu'. tOlwm., pags. 238 e 37:.1.

-Os credore cbirograpbarios têm igual
direito ao pagamento de eus creditos: lIoy.
n. 4146 de 5 de Outullro de 1872.-G. Jm·.,
1'01. 1, pago 91.

- E' credor cbirographano, pelo valor
de mercadorias remeI Lidas á consignação, o
committ~nte que reclama contra o lança
mento do dito valor em conla (corrente.
HeI'. n. 8304 de 16 de A~osto de 1873.
Dir., vol. 2, pag. 271.

- Ao credor cbirographario não cabe
propOr acçào de nuUidade da escriptura da
Jlypolbeea pass:lda a terceiro, sem que pré
viamente prove, por meio da execuçào, a
insolvabilidade do devedor: ReI'. n. 8.1,27
de 20 de Dezembro de 1873.-Di7·., 1'01. i,
pag. )87 e 1'01. 3, pag. 73.

- O credor pignoraticio que não faz op
po ição, nos termos d~ lei ~ . classifi
caçào dada ao eu credito, ulella- e ás
consequenclas do acto: ReI'. fi. 8069 de
f> de Julho de 1875.-G. Jm·., vol. 8,
pag. 82.-Vlde art. 18 do Decr. n. 6982
de 1878.

- O credor não tem meio de compellir
ao vendedor, que veio a fallir a entregar
o objecto da venda, ma o direito de pe
dir a restituição d preço, devendo para
i so er ela sificado COlllv c;~Aor chirogra·

Reg. n. 737, art. 623; Decr. n. 8821 de phario: ReI'. n. 9097 de )8 de Julho de
1882,art. 127.-Vide Nots. 2376 e 2378. 1 77.-Dir., vol. 13, pago 707.
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TITULO V
Das prefel'encías e distribuições

Art. 880. Os credores preferem uns aos ontros pela ordem em que
ficam çlassificados, e na mesma classe preferem pela ordem da sua
enumeração. 031>4

Art. 881. Não se offerecendo duvida sobre os credores de do·
mÍnio (art. 874), nem sobre os privilegiados (art. 876), o juiz com·
missario poderá mandar entregar logo a cousa aos primeiros, e aos
segundos a importancia reclamada. 03"""

Nota 1394
Arls. 828 e 873; Reg. n. 737, art. 624;

Reg. n. 7il8, art.178: Decr. n:2691 do 1860,
art. 9 Decr. n. 306:\ de 1882, art. 4: Decr.
n. 8821 de 1882,art.127.-Not. 1363.

Cncol>dancia.-Cods. Comll1S. arts.:
Port. 121 R in (i,ne e 1238; Arg. 1685 e 1694;
Dr. 1700 e 1714.

Nota.-Rateioent?·e cl'edm'es dedominio.
-E' duvidoso se.entre credores dessa or
dem e póde eslabelecel' o rateio. Os cre
dilas lIe dOluinio referem·se directamente
á cansa ou ao eu valor (art. 881) : parece
pois que não ão su ceptiveis de rateio,
nem me mo ntl'e os de igual graduaçã.o.
Mas, i estiver a massa liqllidada e redu
zida a dinheiro, não sendo po sivel a re
stituição em e pecie, e nem havendo valor
sufliciente para pagamento integral de to
dos os credores de dominio, como efIe
ctuar-se qualquer pagamen to, sem ser por
meio de rateio en tTe os que e li verem em
igualdade de condições? Já se lem dado
esta duvida na pratica: Cons. Olegario.
Di?'., vaI. 1, pag, 18.

- Não é permitlido o arresto contra os
ben~ aiTecadados pelo juizo ela fallencia,
nem qualquer juizo pMe legalmente in
terferir, ob qualquer fundamento, em
ne~ocios alTectos á fi calisação do juizo da
falLencia : Acc. da HeI. da Côrte de 5 de
Outubro de 1869 e de 10 de Maio de 187l.
Rev. J1~?'. de 1871 pag. 148.

- egundo estes me mo principias que
o credor deve fazer valer seu direito an te
o juizo privatiVO do commercio nos ter·
mo dos arts. 860 e 861 do Cad. Comm.

ou obter outra qualquer providencia, te
mos a Decis. de Agg. do Preso do Trib. do
Comm. da Côrte de 5 de Jull10 de 1871.
Rev. 11111'. de 1871, pag: 173.

- Vide art.l9 do Decr. n. 6982 de 1878.

Nota 1395
Reg. n, 737, art. G25; Reg. 738, arts. ü

n. 2, 167 e 178; Decr. n. 8821 de 1882,
art. 127. -Not. 1364.

Concor·dancia. -Cods.Com ms. arts.:
Port. 1217 : lie p. 1121; FI'. 523 e 585; L.
Fr. 551; Arg. 1702; Dr. 1728.

Noteb.-E' appl:icavel ao credor l1ypotbe·
caTio a disposição do art. 881 do Cad, do
Comm.: lteg. n. 3153, art. 240 6° n. 4.

- Não se otIerecendo duvida sobre os
credores de dominio, nem sobre os privi
legiado , ojuiz do COll1mercio póde mandar
entregar logo á cousa ao._ primeiros, e ao
segundos a imporlancia rechllnada, art. 881
do Cad. do COlllm .-A faculdade, que esta
disposição dá ao juiz, deve ser u,ada com
a maior cautela, por(fue l1e tes paga
mentos muitas vezes acontece que appa
recem credores em CÚ'CUlll tancia iguaes,
e, tendo·se mandado pagar ao que pl'J·
meiro e apresentam, o ultimo não lêm
ondeir haver aquillo a ql1 têm ig\lal dl
reHo.-O maIs segllro é nã manda:r pag~r
a ninguem senão dapoi. da quallficaçao
feita pelos admini tl'adores,equando podem
ser conbecidos o verdadeiros credore,
alvo as ex.cepções, muito rara, que, nã.o

podendo servi:L' de relTra collocam o ]UIZ
em embaraço, porque 'o direito endo
igual para todos, (musi que ba tuna verda
deira preferencia, que de alguma fórma
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A cousa sera en tregue na mesma espeCle em que houver sido
recebida, ou naquella em que exi til', tendo sido subrogac1a: na falta
de especie, será pago o seu valor U9G

Art. 882. Os privilegiaelos enumerados no art. 876 em 1,° 2, ° 3°
e 4· lagares serão pagos pela mas a, os da 5a especie só podem ser pagos
pelo producto dos bens em que tiverem hypotheca tacita especial, e
até onde esta chegar sómente, os da 6" especie serão embolsados pela
massa depois de pagos os privilegiados que os preferirem; proceden
do·se a rateio entre os ultimas, dada a igualdade de direitos, e não
havendo bens que bastem. 030':1'

Art. 883. Os administradores podem remir os penhores a bene
ficio da massa; e, não sendo possiveI remirem-se, o jniz commis ario
fará citar os credores pignoraticios para os trazerem a leilão.•398 A
obra, havendo-a, entrará na massa; mas se, pelo contrario, não bastar

o seu producto, a differença entrará em rateio entre os credores pigno
raticios e os chirographarios. uso

Art. 884. Concorrendo dous ou mais credores com hypotheca
especial sobre a mesma cousa, preferem entre si pela ordem se
guinte: • 400

dá logar a reclam1l.ções mais ou menos fun·
rlalla ; se o acl.iyo da mas a pude e ser
logo conhecido, n[o ha veria risco em
mandar attender a e e paaamenlos, mas.
cndo qllasi sempre j nsulô ieute, e nessas

oeca iões devendo !Javer rateio para. os
credore de dominio. toda a discreção é
pouca na anlorisação de fae paO'amento:
Dr. Hall. Cav -In/o7·?n. sobre o Proc. da
fallencia.-Ville Bev. TI. 8290 de 9 de Julho
de 1873.

Nota 1396

Concol'dancia.-God . Comms. arts.:
POl'I.. 1238 a 12!U, 1213 a lli45, 1251 e 149G;
Arg. 1703; Cbi!. 1524..

Nota 1398
A1't.862; Reg. n. 738, art.·17!:; Decr.

n. 8821 de 1882, art. 127.
<:oncordancia.-Cods. Comms. a1'ls.:

Porto 1228; FI'. 537' L. FI'. 547 e 5·1 ;
Holl. 784.; Wurt. n05; A1'g. ~í05; 111'. 17ilO.

Nota f400

Nota q99
Reg. n. 738, art. 158; Deér. n. 8821 de

1882. art. 127.
Concordancia.-Cods. Comms. arl.s..

ParI.. 1229; Fr. 537: L. FI'. 54.8; ArO'. 1706;
01'. 1731.

Art. 270: nego n. 73i, art.627: Reg. n. 738,
art. 178; Decr. n. 821 de 18S~, art. 127.

«";oncol'dancia.-Cods. Comm . art .:
Porto 12-lG pr.; Resp. 1119; Arg. 1709;

1

01', lí~O. .
Xola.-E lá re\'ogado, porcrue as hypo

e 632. lb ca legae ou convencionaes, 1micIls que
exislem. ómeole regulam pela prioridade.

Nota 1397
Al'I. ~o: Reg. n. 737, arts. 626

Rev. n. 8821 de 1882, art. 127.

ReO'. n. 737, art. 625; Reg. TI. 738, art, 4.l
n. 2178; Decr. u. 8821 de 1882. art. 127.
Cu;. Jur. vol. 1, pag, 228; Di:". \Tol. 11.
pago 159 c Acc. 7'emS07' de ~2 de Setem
bro de lB73.-Ga=. .T1tl·., "01. 1, pago 35 ;
Dir., vaI. 1, pag, 47il. .

COl1cordancia.-Cods. Cornm . art .:
Porto 1222: FI'. 580 e 58l; L. FI'. 516;
Holl. 230 e 24.0; Arg. 1702; Dr. 1728.

NO/fI. - A lia parte deste artiao e em 1'e
fer~ncia ao art. 874 deve entender-se como
explicativa e mnplialiva: Decis. em conf,
rIo ln t. do Ad \' . da Côrte de 11 de Ou
tubro de 1860.
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L O que á hypotheca especial reunir o privilegio de· hypotheca
tacita especial ou geral por algum dos titulos especificados no art.
877; 14.01.

II. O que fôr mais antigo na prioridade do registro da hypo·
theca. 1.4.0,"

Art. 885. Apparecendo duas hypothecas regi tradas na mesma
data, prevalecerá aquella que tiver declarada no instrumento a hora
em que a escriptura se lavrou. Se ambas houverem sido apresentadas
para o registro simultaneamente, os portadores dos instrumentos en·
trarão em rateio entre si. 1.4.03

Art. 886. Os credores hypothecarios a respeito dos quaes se não
der contestação, ou que tenham obtido seutença, serão embolçados
pelo producto da venda dos beps hypothecados: a sobra, havendo·a,
entra na massa; e pela falta ou differença concorrem em rateio com os
credores chirographarios. 141041

Es!a é determinada peJa data ou inscri
pçao: Lei hyp., art. ~ § 9; Reg. n. 3453,
arLs. 115 e 116. .

- O credor não fica pela hypotheca inl1i
bido de bypothecar de novo o immovel,
cujo valor exceder ao da mesma hypolbeca,
mas nesle caso, realiz1!,ndo-se o pagamento
de qualquer da diVidas, o immovel per
manece l1ypothecado ás re tantes. não ó
em parle, ma na sua totalidade: Lei bTI).
art. 4 . 7; Reg. n. 3453, ar!. 241.

- Entretanto deve-se fazer applicação da
dispo ição do artigo como privilegios nã,o
com[Jrehenclidos na lei hypolhecaria.
Vide Not. 1376

Nota 1.401.
Art. 270; Reg. n. 737, art. 627; Reg. n.

738, art. 178; Decr. n. 8821 del882, art. 1l&7.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Porto 1:146 n .1 e 3; Resp. 1119.

Nota 1.402
Art. 270; Reg. n. 737, arl. 627; Reg.

n. 738, a1't. 178; Decr. n. 8821 de 1882,
al't. U7.

Concordancia.-Cod . Comms. arts. :
Porto 1246 n. 2; He p. 1119; Arg.1709;
Oro 1720.

Nota f4D3
Art. 270; Reg. n. 737,art. 628; Av. de

26 de Setembro de 1850; Reg. n. 738,
a~t. 178; Decr. n. 8821 de 1882, art. 127.
.Noto 1400.

Concordancia.-Cods. Comms.art.:
Port. 1M6 n. 2; Resp. 1119 e 1121; Arg.
1709; Dr. 1720.

Nota.:--O numero de ordem do Proto
collo é que delermina a prioridade do ti
tulo. ainda que os outros tiLl110S ejalll
por alguma razão e pecial (ar!. 152) an
teriormente registrado : Lei byp., art. 9
§ 4; Reg. n. 3453, art. 46.

- Quando duas ou mais pessoas con
correrem no mesmo tempo, os Ululo
apresentaàos terão o mesmo numero de
ordem: Lei hyp., art. 9 §5; Reg. n. 3153,
art.47.

-O mesmo tempo quer dizer de manilii
das 6 ás 12 horas, e de tarde, das 12 ás
6 horas: Lei hy·p., art. 9 5; Reg. n.
3.1.53, art. 48.

- Não se dá prioridade enlre os titulo'
que têm o mesmo numero de ordem.

Quauto, porém, á transcripções que li
verem o mesmo numero de ordem, prefi·
ri.rá aquella cnjo titulo rór mais antigo
em data: Lei hyp .• art. 9 § 6; Reg. n.
3453, art. 49.

Nota i404
Art. 860; Reg. n. 737, art. 627; Reg. n. 738,

art. 178; Decr. n. 8821 de 1882, art. J1i.
Concordancia.-f:ods. Comms. arts.:

Porto 1248; FI'. 539; L. FI'. 552; Hesp.
1120 e 1121; Holl. 861; Arg .. 1710· Or.171~.

Nota - Vide Not. 1363. - Na conformI
dade dos arts. 886 e 890 do Codigo do
Commercio, deduzir-se-ha do productq dos
ben hypothecarios a quantia sU~~lentc
para a satisfação por inteiro da dIVIda 3
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Art. 887. Quando acontecer que o credor hypothecario nada
receba dos bens hypothecados por serem absorvidos por outro que deva
preferir na mesma hypotheca, entrará no rateio como credor chiro
graphario .•40 ..

Art. 888. Se antes de liquidado definitivamente o direito de pre
ferencia de algum credor privilegiado ou hypothecario, se proceder a
algum rateio, será contemplado na qualidade de credor chirographarioj
e a quota qne lhe pertencer, ficará em reserva na caixa, para ter o
destino que pela decisão final do processo deva dar-se-Ihe. O mesmo
se praticará a respeito de outro qualquer credor mandado con
templar provisoriamente nos rateios ou repartições (art.s. 860
e 861) .•406

Art. 889. Os credores que tiverem garantias por fianças serão
contemplados na massa geral dos credores chirographarios, dedu
zindo-se as quantias que tiverem recebido do fiauor j e este será

fazenda publica, se para tanto der es~e
producto, ficando, porém, con ignada na
caixa até que o poder com pelen te declare
se a mesma fazenda tem direito de pre
ferencia como credora privilegiada.

Paragrapho unico. Não obstante a dis
posiÇão deste artigo, a quota que caberia
á razenda publica, e fór contemplada na
qualidade de credora cllirographari~, erá
ati reita no ca o de proceder- e a algum

rateio, ficando em re erva na caixa a dif
ferença, no termos do art. 888 do Cod.
do Comlll. : lnstr. de 20 de Novembro de
1863, art. 7 queacompanbaram oAv. n. 520
da me ma data.

Nota i40S
Reg. n. 737, art. 630 j Reg. n. 738, art.178.
Concol·dancia.-Cods. Comms.art .:

ParI. 12-19 j Hesp. 1120 e 1121; Arg. 1711.

Nota i40G
"11'1. 847: Reg. n. 737, art. 636; Reg. n.
138, alto 178; Av. n. 520 de 1863; Vecr.
n. 2l de 188l, art. 127-Not. 140.1.

Concol'dancia.-Cods. Comms. arts.:
Porto H47; li'r. 543; L. Fr. 556; Hesp. 1130;
Arg. 1712; 01'. 1733.

Nota. -O art. 888 do Cod. do Comm. e
eutande sómenle com relação á massa

dividenda ou chlrograpbaria, em prejuiz
rios direitos do. credores privilegiados e
hypotbecarios, cuja prelação róI' contestada
pelos administradore da. ma sa fali ida.
nem inhibe que fique em caixa qua.ntia
u1Iiciente para seu pagamento até que s

divida o selldireilo de prefel'encia, poi que
lal procedimento dimana da natureza da.
by-potlleca, e é c'Jnforme ao me mo Codigo,
art . 8GO, 861, 866,873 e outros : Ass. n. 10
de 9 de Julho de 1857.

- As acçõe rrue nascem das contesta
çõt's dos credi tos não são executadas pela
lórma ordinaria. Decididas as causas em
ultima instancia. não se faz a penhora.
Appensam- e a senlenças aos auto prin
cipaes da quebra, ondeosadmini traoore
as attendem em virtude da qualificação já
reita, ob ervando-se a regra dos arts. 888
do Cod. Corom. e 16iJ~ 4° d,) Reg. n. 738,
e no ca o de all1da nao e lar feita a quali
ficação, fazem-na os administradores, at
tendendo então aos credores na fÓI'ma dos
jn1gado .

Póde baver reluctancia por parle do
admini tradores quando se dá opposiçâo
capricbo a, porém na destituição tem o
juiz o meio de re olvere sasdifficuldades;
Dr. Holl. Cav. ln(onn. sobre o Proc. da
falJencia.

O credor, que e diz prisllegiado, masque
não recorreu em tempo da decisão que o
classilicou,como cllirograpbario, não póde
pretender que se reserve elll caixa a ditTe
rença entre ua quota ou rateio e aquantia
integral de eu cr dito: Acc. da ReI. da
Côrte de 24 de Fevereiro de 1880.-Dir.,
vol. 22, pag. 102.
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consIderado na massa por tudo quanto tiver pago em descarga do fallido
(art. 260) . •4.'"

Art. 890. Os credores da quarta classe têm todos direitos ignaes
para serem pagos em rateio pelos remanescentes que ficarem depois
de satisfeitos os credores das outras classes . •"o8

Art. 891. enhum credor chirog'raphario que se apresentar ha·
bilitado com sentença simplesmente de preceito, obtida anteriormente
á declaração da quebra, tem direito para ser contemplado nos
rateios . •4.0

Art. 892. O credor portador de titulo garantido solidariamente
pelo fallido, e outros co-obdgados tambem fallidos, será admittido a
representar em todas as massas pelo valor nominal de seu credito, e
participará das repartições que nellas se fizerem até seu inteiro paga·
menta (art. 391) . •4 ••

Nota 1407
Reg. n. 737, art. 631; Reg.n. 738,arl.I78;

Decr. Il. 8821 de 1882. ar!. 127.
Concol'dancia.-Cods. Comms. art .:

Port. 1252; Fr. 538 : L. FI'. 54A ; Hall. 879;
Wurt. 1106; Arg. 1715; Dr. 1736.

Nota 1408
Reg. n, 737. art. 632; Reg. n. 738, art. 178;

Av. n. 5:.10 de 1 63, art. 7°; Decr. D. 88'21
de 1 82. art. 127.-1YO(S. 1393 e 1-10l.

Coo 'ol'dancia.-Cods. COlllms. art .:
Porl. L2-.I.: He p. 1132 : Arrr. 171G.

Sota.-A preferen ia. egundo o no so
dir iLo cinl dá-se entre credore chiro
~raphari(, . re"oland a prioridade da dala
rio debito : Lei de 2·1 de Junho de 1771, 42.

Nota 1409
Reg. D. 73, art. 17 ; Decr. D. 8821 de
'2.art. 127.
.:.\To/a.-Pelo rlireito civil dá- e o me mo:

Lei de 22 de Junho ri 1761, tit.5, L4 e
Lei de 20 Juuhu de 1774 ., 33, 34 e 43.

- Excepto. luando a sentença é fundada
e111 escl'iptura pubJie11.

- . enlença de p7'eceilo e diz a que
lUDdada na confissão da parle.

- Para er o credor adlllitlido a concurso
é e eDcial que apr ente no juizo da
preferencia Oluniclo dealcronsdos titulo da
di\Ída. ao quae compete a as i"nações d
10 dias (art. ~,l7), ou elltença ollida contra

o execuLado, sem depeDdencia de penhora
He". n. 737, art. 612.

- '" Fica enteDdido que não se coo i
dera simpLesmeDte de preceito a sentença,
que, alem da conil ão, se fundar em
instrumeDto pu-blico ou particular : Reg.
u. 737, art. 633.

Nota 1410
Reg. n. 738, arts. 178 e 187; Decr. n.

882L de 1882, arL. 127.
Concordancia.-Cods. Comms. arl .:

Porto 1253; FI'. 53!; L. FI'. 542 ; Hall. 198 e
878 ; Wurt. 11 06; AJ'g. 171íl; 01'. 1700;
Chi!. 1522.

-Na Inglatel'l'a, no caso em que dons
devedore co-obJ'i~ado - joint liboltllC(
e. tão em fatleDcia. ua respvnsahilidade
I'e pectiva mantem-se nos termos de na
obri"ação, 3 'lssim se repre enta Da respe
ctiva falJencia. Ocredor poderá se apre cn
tal' ás duas fallencias pela importancla
integral de seu credito, Jiscali ando a COrte
que a ua parte no dividendos não exceda
a mesma imporlallcia. O - as ignees-da.
II ua fallencia regu larão segundo as fOI-ças
de cada um activo a parte contributiva de
cada. um dos co·obrigados.

Nota.-O aceitante deletra de cambioqne
não paga DO dia de veDcimento, porqueveio
a faltir nãopódeapre entar- eama afal
li la ele sacailor exiglDdo a quota que este
delx~r de pagar aos portadores: Rev.. n.
9143 de 10 de Outubro de 1877.-DIT.,
vol. 14, pag. 466.

- Ao portador de letras com direilo de
fazer-se repres.entar em toda a masX
falJidas eco-obrigados olvente pelo VaJOI
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Da rchabilitação dos fallidos
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Art. 893. O.fallido que tiver obtido quitação plena de seus cre
dores póde pedít· a sua rehabilitação pel'ante o Tribunal do Commercio,
que declarou a quebr::t .4'"

nominal ele seu credito até inteiro pag,L
menta não é applicavel o art. 438 do Cad.
Cumm.: Rev. n. 9092 de 7 de Julho de
l8ií.-DiT., vaI. 13, pago 680 eAce. revisor
da ReI. de Ouro 1'I'8to de 14 de Dezembro
de 1877.-DiT., vol.lG, pago 606.-Not. 6i6.

Nota .1411
Arts. 2 §4 e870; Reg. n. 738, art. 182.

Vide Not. 449.
Con(·ol·dancia.-Cocls. Comms.art .:

FI'. 601, L. FI'. 001 e 605; Hesp. 1168; Holl.
~n; Wurt. 1141; Port. 12lia, 1265, 1267;
Arg. mi; 01'.1737; ClliJ.l528.

- Na Inglaterra não se J'eeonhece a ?'c
habilitaçcio, pai a - bankl'upt taw eOIlr
sotidation aet-não modifica a capacidade
civil ou politica do fallido. Este não se res
labeJ.ece cnão com a opinião de seus com
IlatrtlJtas, endo a classe do eerti{icctdo que
gradua a estima e a confiança que encon
trará no mundo cÓIIJmercial

O que tem um certificado de la classe nITo
ésenau um infeliz,cujos reveze~ olTenderalll
a coragem prudente, a energia bonesta, a
prob!dade conscienciosa; tem direito a sym·
1)~t~Hl, c o commercio inglez honra es a
v,ctunas da grande luta industrial e com
Inerciai, mantendo-lbes o credito que le
vanta do al'atimento e repara os desastres
da fatalidadtL

O fali ido que tem um certificado de 2"
classe não tem ab olntamente desmerecidu
mas não .sonbe oppôr aos contratempos
cOffimercmes essa prudencia, essa solici
tude, es e cllmprimento rigoroso de dever
que salva a honra commercial de faltas
materiaes de uma LllIencia. Este não perde
toda a espemnça de encontrar apoio e
~ncur~o para de novo entregar- e á grande
md.u tna; o credito, porém, será circum
Crtpto a seu respeito, visto que carrega com

uma falta.
32

O que telll um certificauo ele 3" elas'c
está perdido: seu caracter commercial nau
fragou na cata lrophe de seus negocios
e a estima do commercio se lhe afasta.

'ão ba senão um meio que a tolerancia
da lei ingLeza não interdiz: éa mndanç<'ICle
oome I Se o certilicado o cbama WillialJl,
elle se cbamal'à Arthur. Assim podcrfL
impunemmte surprebender o credito o a
conliança, e conseguir;\ pela astucia o que
por sua reputação não seria pos ivel obter.

l'ia rll~lalerra, poi , não ba ?'ehabilitaçâo
dedireiw, mas de faclo. Agrande morali
dad , o :tllo criterio do commercio inglpíI
exerce sobre i so a sua devida influencia.

Nota.-Entelltlo, diz o Presido do Trib. elo
Comm. da Côrte, em seu BeL. de 20 do Abrit
de 1866, que a pratica adoptad:t pelo Tri h.
da Bahia de adiar a conces ão de rehabili·
tação pelo prazo de 60 dias, fixados em
edit<'les para apre entação de oppuentes
que pos am haver a mesma, ac!optando
proces o do art. 607 elo Co·d. Fr., pódo scr
admitliela e é mesmo alltorisaela pelo art.
894 do nos o Cod., mas uniCilmenle tra
tando- e da inhahilitação do commercianle,
cuja ~uebra foi declarada com culpa: Ret.
do JlIt11ist. da Just. L1e IlI63.

- As cartas de rebabililação pagam oe
emolumentos ao juizes de direito lOS: Dea.
n. 5737 de 1874, ar1.16: aos e cril'àes nada.

-ResoLveu o Trib. do Comm. da Côrte,
em 23 de Abril de 1875, que so extraiam
duas cartas de rebabililação, sempre que
a obtiyerem dois inelil'iduo membros de
uma firma falliLla: ReI. do JIinist. da Just
de 1875.

- A concessão de habilitação é actual
mente da competencia d(lsjnize de direito:
Decrs. n. 2662 de 18i5, art. 1, e n. 63 5 de
18i6, art. 1.

Para resolver duvidas obre rebabilitação
de rallidos con vém provocar sua SOIUI:ão
pelos meio estabelecidos no Decr. n. 6t12
de 1876: Av n. 302 de I 1.

CODIGO CO~Im::nCIAL
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Nota 1413
Reg. n. 758, arl. 1882.-Vide Nols. 1338

e 1411.

Nota 1412
Reg. n. 738, art. 182.-Vide Not. 1338.
Concordaocia.-Cods. Comms. arl .:

Port. 1268; Hesp ..1171; FI'. 605; Holl. 8~:1;
Belg. L. 3, T. 2-2; Wurt. 1144; Arg. l'i21;
01'. 1741; Cbi!. 1528 e 1529.

Art. 894. A petição deve ser instruida com a quitação dos cre·
dores e certidão do cumprimento da pena, no caso de lhe ter sido imo
posta. uu Se a quebra comtudo houver sido julgada com culpa, está
no arbitrio do Tribunal, procedendo ás averiguações que julgar conve
nientes, conceder ou negar a rehabilitação. 2U3

- A carta de rehabiJitação de commer- Dr. Orlando expende aquelle auctor lima
ciaute paga 4$ de sello fixo: Decr. n. 8946 opinião, que, a nosso ver, não é juridica.
de 1883. Tab. B § 7 n. 3. A' pags. 146 a 150, o1Jserva o Dr. Rilleiro

Questão.-A. ?'ehabiliLaçào do (allido que o fallido concordalario não depend,' da
é prerogativa de '11m negociante matri· rormal rehallilitação para que pos a livJ'e e
culado? A rehabilitação compete a todos os legalmente commerciar' mas temo como
commerciantes que se acbarem nas circum- verdadeira a opinião dos que su tentam
stancias deste art. e do 895 do Lod. e no que a concordata, por si sõ, não importa
caso do Reg. de quebras (n. 738), art. 182: rebabililação} tbese que procuramos su .
Ass. n. 13 de 9 de Julbo de 1857. _ tenlar no artIgo que inserimos neste mesmo

Questão.-O (allido q1te tiVer a q1ti- numero na parte Dout1'ina, fi pag.2:'5.
taçat3 de 2/5 de seus C?'edo1'es, póde?'eqlwre1' - Rehabt1itaçào do (allido. A concor
ou ser l'ehabilitado? Não, salvo o ca o do data legalmente lJomologada não rebabilila
art. 870-: a im tem decidido os Trihs. do ipso (acto o negociante faUido. O princl
Comm. da Babia e Côrte- Vid. Ret. do pio em contral'io, estabelecido no Aviso
lIlinist. da J1ISt. de 1862-e Not. 1359. de 10 de Julbo de 1863, é absurdo e tem

Questão.-A concQ1'dancia?'eha1,litita? .trazido confusão e enlbaraços ,na pl·atica.
O Av. n. 811 de 1863, declal'OLl que o fallido Basta a ttender-se que a concessão da con·
casual concordalario, não eslando com- cordata não induz necessariamente qui·
prebendido na exclusão geral do art. 2° tação dos credores; póde ser revogada ou
do Cod. Comm., lambem não incorre no annullada; e sómente quando fôr julgada
interdicto e labelecido na dispo ição n. 4 cumprida ser satisfeita a quitação e;\igida
do cilado artigo: esta decisão foi tomada pelo art. 893 do Cod.-Conselheiro Ole
em virtude de Re. de Consulta do Con- gal'io.-Di1"., voll,pag. 20.
selho de E tado. Questão.-póde-se ?'ehabilitar o {II 1-

No parece que adoulrina do Av. não lido-morto? No parece que sim, apezar
é aceitavcl; são terminantes os arts. 8,0 do silencio do Cod. a respeito, tamhelll
e 893 deste Cod.: n'aqueUe, como ne te, o Cod. FI'. (O de lflOi) nada dizia acerca
exi&e-Se quitação plena ao [allido. A con- desta questão, e a jurisprudencia franceza,
comala é obra da maioria dos credores entrelanto, nao vacillava. São tambem
(are.. 847), e ~ão deve depender dessa m1ldos os Cods. Resp., Wurt. e Port.
matO?'ta o modificar-se as regras da reha- - O Cod. noll., art. 892, e a Lei Fr.,
bililação definitiva tão exp'l'essamente nos art. 614, sao expressos, porém.
ciladús artigos. Uma vinva,íilllos, parentes, amigo, di oe

O pagamento integml aos credores da MI'. Uenouard na camara dos deputados,
massa é uma verdadeira condiçãO de Q1'dem honram quando querem restabelecer em
publica, independente mesmo da vontade toda a ua pureza a memoria daquelle que
do credores: o concordatario pela con- falJio. Uma semelhante tentativa uppõe
cOl'dala nem obriga todos o sellS credores a probidade a mais corajosa, e merece o
(art. 8(2), nem deixa de e tal' em uma e - Teconhecimento publico
pecie particular de fallencia, ou modificação
della (arts. 8.19 e 902), vi to que, a C<'lda
momento pMe ser a concordat':!. revogada.
A rehabililação é que unicamente póde
apagar o vesligios da fallencia: a concor
data não: que SImplesmente modifica esse
estado.

- O Dr. Annibal, Obs., esla qnestão
diverge de nossa opinião. O illu tre Dr.
Silva Costa, na Bibliograpbia da Rev. l1w.
de 1870, pago 374, diz: «Ha entretanto al
gumas ob ervaçôes do DI'. Hibeiro que não
nos parecem orthodoxas, assim sobre a
~ot. 1411 da 2· edição das annolaçôes do
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Art. 895. O fallido de quebra fraudulenta não pôde nunca ser
rehabilitado . •4.4

Art. 896. Da sentença da concessão ou denegação de rehabilitação,
não ha recurso. Todavia poderá reformar-se a sentença que a houver
negado no fim de seis mezes, apresentando a parte novos documentos
que abonem a sua regularidade de conducta.•4U~

Art. 897. Rahabilitado o fallido por sentença do Tribunal compe
tente, cessam todas as interdicções legaes produzidas por efi'eito da
declaração da quebra.•uG

(;Oucordancia.-Cods. Comms. arls.:
PorI. 1266; FI'. 609 e 613; L. F. 612; Resp.
!l7l a 1173' Wurt. 1143. § 3; Arg. 1719;
01'. 1"139; Ch iI. 1528 diff.

-Este Cad. (§ 2°) diz:- Todo conde
mnado pMe ser rebahilitadu (j annos depois
de baver cumprido sua pena, se tiver se
conduzido com regularidade de conducta.

Nota.-Deve ser ouvido sobre a rebabi·
lilação requerida o Promotor Publico: Reg.
n. 738, art. 4.1 n. 2; Decr. n. 1597 de 1855,
arL. 67.

Questão.-Fica ao (l;l'bit1'io do Tri
bunat conceder 01b negar 1'ehabititação?
Quando o fali ido é casual, não é facultativa
essa allribuição; provado o pagamento in
legral dos credores, nada mai~ resta que
conceder a re.habiliLação. Se o fa lIido é cul
poso, parece que o Tribunal póde recusar,
vi to que põde esla1:lelecer uma syndicancia
sohre a regularidade da vida e costumes do
falUdo - procedendo as averiguações que
julgar convenientes.-No so Cad., assim
dispondo, aparta-se da doutrina geralmente
seguida:-O Cod. .F. (de 1807) dava lagar a
essa intelligencia, e, por exemplo, BouLay
Paly, das Fallencias, n. 655; Dalloz, valo 8,
pago 288, seguiam essa opinião, actual
mente sem o menor fundamento. Os ele·
mais Coeis. (da Concordo ) guardam si
lencio a respeito, ou antes não fazem de
pender neste caso a rehabili tação do ban
carroteiro simples que - do cumprimento
da pena e do pagamento integral dos
credores.

Nota 1.41.4
Art,893: Reg. n. 738, ar!. 182; Ass. n.13

de 9 de Julbo de 1857.-Vide Not. 1411.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

PorL. 1264; FI'. 612; Lei FI'. 612; Hesp.
1770; Wur1.1l43; Hall. 89<1; Arg. 1720; 01'.
1740; Cbil. 1527.

Nota.-E' mister que a quebra framIu
lenta tenba sido jlllgada no plena1'io: Av.
n. 472 de 18i2.-Vide Not. 1291 e Rel. do

Alinist. da Just. de 1873, pago 30l, que
transcreve es e Av. e a informac<10 dada
pelo Preso do Trib. do Comm. da Côrte
sobre a Consulta elo Pres. do Trib. do Com 111.
de Pernambuco, que adopta nossa opinião,

- Outros até enlendem que, cumprida a
sentença por quebra fraudulenta, tem o
faLlido direito a requerer a rehabilitação.

Nota 1.41.5
Reg. n. 738, arls. 41 n. 2 e 182.
(.;oncol·dancia.-Coels. ComlTIS. art .:

Port.1269j FI'. 610; Lei}!'r. mo; Hall. 898;
Belg. 4; Wurt. 1147; Arg. 1725; Oro 1745;
Cbi!. 1532.

- O Cad. FI'. (de 1807) e o Belg. não
admitlem a reproducção do requenmento
de rebabilitaçãu quantia registrado: aLo FI'.,
porém, lixou o pl'azo de um anno. .

J:i ota. - lia reClUSO, sem eJTeito sus
pensivo, para o conselbo de Estado:
Decr. n. lb97, art. 8 in fine. Está, pois, re·
vogada a primeira parte do nosso artigo,
Para as Relações: Decrs. ns. 2662 de 1885.
ar!. 4; n. 6385 de 1876, ar!. 4.

Nota 1.41.6
Ad. 2§ 4 e826' Reg. n. 738, art. 18 D.U

e 99; Decr. n. 1597 ele 1855, art. 6 § 3°.
Coucol'daucia.-Cods. Com ms. arts.:

ParI. 1270; FI'. 614; Lei FI'. 613; Resp.
1174; Hall. 899; Wurt. 1147; Arg. 1727;
01'.1747; CIlU. 1533.

No/a.-Daqui vem dizer o Alv. de 13 de
'ovpmbro de 1756 23-que os fali idos de

boa fé e reput:am civilmente mortos para
deixarem de pagar as suas dividas e alcan
ces, e resuscitados para tornar a negociar.

- Os rebabilitados de quebra culpo a
não podem valar, nem ser votados nos
collegios commerciaes: Al'I. 14 do T. uno ;
Decr. n. 696 de 1850 art. 3°, :L' p.

-Tambem entendo que, em vista do
art. 2 § 4 e do art. 897 do Cad. do Comm"
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TITULO VII

Das moratoJ.'ias

Art. 898. Só pMe obter moratoria o commerciante que provar
que a sua impossibilitlade de satisfazer ele prompto as obl'Ígaçóes con·
trahirlas, procede ele accidentes extraordinarios imprevistos, ou de força
emaior (art. 799), eque ao mesmo tempo verificar por um balanço exacto
e documentado que tem fundos bastantes para pagar integralmente a
todos os seus credores, mediante alguma espera. •41'7

Art. 899. O Tribunal do Oommercio do distl'Ícto do impetrante,
quando o requerimento se ache nos caso previstos no artigo antece
dente, ponerá expedir immeciiatamente uma ordem para sustar todl)~

os procedimentos executi vos pendentes, ou que de futuro contra elle se

nenhum commerciante falLido póde com
mel'ciar senão depois de rehabilltado, na
fórma prescripta no art. 893, por ser este
o unico meio de 01 ter rehahilitação, esta·
helecido pelo mesmo Codigo: ReI. do Preso
do Trib. do Comm. da Côrte, de ~o de Abril
de 1863 no Rel. do Míllist. da Just. do
me nlo aono.

Nota 1.417
Art. .J.-Vide Nots. 1'l31, l'lOl e 1327.
,,:oncordancia.-Cods. COIllIn·. arts.:

Porl. ]27:2; Hall 900 a 902; Wurf ]]50 e
1151; Ilelg. L. 3. T. 3-2 e 3; Arg. ln8;
ar. 1718.

- Os Cods. FI'. e Hesp. não tratam da
mm'atoria, ou a não reconl1ecem; o Cad.
Nap. porém, art. 121-1, concedeu ao juizes
a faculdade ele conceder alguma mora·
toria no pagamento de uma obrigação.
O Carl. Fr.art.157dizalé quenenl1urnjulz
poderá conceder mura para o pa~amento

de uma letra de cambio. Entretanto, Pal'
eles u., n, 18a (e a Côrte de Colmar,22 de
Novemhro de 1855) entenele que mesmo elll
mat ria commercial, pertence ao juiz con
cedeI' em con ideração á posição do deve·
dor e com toda reserva, prazos moderados
para o pagamento, e sobreslar a execução
de liligencias con en'ando-se as cou as no
m~>mo estaelo,"Em todo o caso, não é isto

-ullla moratoria-qualificada como a do
Cad.

Nota.-No civel nno lia moratorias,desde
que a lei de ~o de Junho de 1771 § 19 abolia
a pri ão elos devedure .

-O requerimento de um commerciante
não matriculado, pretendendo obto,' mora
tarja, é u ma vCl'daueira e furmal declaraç;io
de fallencia: Av. de 8 de Julho de 1851.

- Não tem lagar a concessão de mora
toria elepoi da publicação da sentença da
abertura da falleDClh: Av. n. 31 de 18j9.

-A mOl'atoria é uma das llrerogalivas
de commerciante matriculado: Decr. n.
1597, ar!. 2,

- Sãu isen tas do sello porporcional:
Deer. n. 8916 de 1883, art. 10 n. 8.

- iio, porém, sujeita ao sello fixo de
4$: DeCl', n. 8916 cit., Tab. B. § 7° n. I.

-Concedida a moraloria não é licito er
qualificada a fallencia do indiciado como
culposa ou fraudulenl.a: Acc. da ReI. da
CÔrte de 23 de Fevereiro de 1870.-l/cU.
Jltl'. de 18i3, pago 312. .

- Quanto a nós, e ta jurisprudencia lião
deve manter- e: a concessão da moralona
é a to admini trati \'0, não póde induzir à
qualificaçàu da falJencia como casual, sell~o
a jurisdicção criminal independente, lIaO
devendo-se-ll1e crear em baraços parao de·
cobri mento da verdade. - Vide um bcllO
artigo na me ma Rev" pago 5.

- OCaD . alegaria, Di?'., vaI. 1, pago 8,
pensa do mesmo mudo.



CODIGO COMMERClAL 50l

intentem, até que definitivamente se determine a moratoria.•'U8 E quer
esta ordem se expeça, quer não, o Tribunal nomeará log'o dous dos
credores do impetrante, que lhe pareçam mais idoneo , para verificarem
a exactidão do balanço apresentado á vista dos livros e p'apeis, que o
mesmo impetrante deve facultar-lhes no seu escriptorio; e com a
nomeação mandará ao juiz de direito do cúmmercio, a que pertencer,
que chame á sua presença, em dia certo e improrogavel, a todos os seus
credores que existirem no districto de sua jurisdicção para respon·
derem á mm'atoria, devendo o chamamento fazer-se por carta do
escrivão, e por editaesou annuncios nos periodicos.•4'"

Al't. 900, Reunidos os credores no dia assignado, que não erá
nem menos de dez, neúl mais de vinte do que o em que a ordem do
Tribunal tiver sido apresentada ao juiz, e lida a informação dos cre
dores syndicantes, que 111'a deverão remetter com antecipação, serão
os mesmos credores e o impetrante ouvidos verbalmente por si ou por
seus procuradores; e, reduzidas a termo a contestação e a resposta,
tudo em acto snccessivo, o juiz devolverá todos os papeis com o sen
parecer ao Tribunal. .42Cl

O Tribunal, ouvido o fiscal, concederá ou negará a moratoria,
como julgar acertado; podendo, antes da decisão final, mandar proceder
a qualquer exame ou diligencia que entender necessaria para mais

Nota f4f8
Reg. n. 738, art. 4l n. 2.
Concol·dancia.-Cods. Comms. art .:

Porl. ]271 a n71; Holl. 905; Wurt. 1152
61155; Arg. 1730; 01'. 1750.

Notu.- ão os Tribunaes do Commercio
os competentes para conceder moraLorias :
Reg. n. 738, art. 18 n. 14; Decr. n. 11197,
arLs. 6 § 2, 7 e 8 n. I.
. :- E' actualmente da competencia do
JUlze de direilo:Decrs. ns. 2662 de 1875,
art. 1. n. "l, 6885 de 187Ci, art. I, n. 2.

-A moratoria. á visLa do art. 963 do
C.od. COIllI11., só 'poderá ser concedida pelo
11'1bu.nal do Thesouro Nacional, pelo que
~espelLa à divida aciiva da nação, na con
lormidade do art. 2 § 9 do Decr. n. '136 de
20 ~e N0:.rem]:)ro de 1850; mas esla dis
po 1ç;10 nao obsta á concessão da mora
laria de que tmtao art. 898 e segs. do cit.
Codigo: art. 9 das lnslr. do Av. n. 521 de
1863.-Vide Not. 1427.

Nota i4' 9
Reg.n.737, art. 21§9; Reg.n. 738,

art. 4.1. n. 2.

Concol'dancia.-Cods. Comms.arls.:
Porto 1275; Holl. 903 e 90!'i Wurt. 1152;
Arg. 1731 e 1732; 01'. 1751 e 752.

Nota 1420
.Reg. n. 737, art. 21 § 9; Reg, n. 738,

art. 41, n. 2.
Coucordancia.-Cods. Comm . arls.:

Port. 1276; Holl. 908 e seg ; Wurt. 1153;
Arg. 1733; 01'. 1753.

Qnestão.-Um só procwl"ador póde
?'cp?'esenlur mais de Uln credor? Os que
pen'am qne si11l, entre outro argument.' ,
alfirmam que a disposição do art.· 841 do
Cod, é direito excepcional, derogatorio do
direito commum; é uma excepção aos
principios que regem o mandato, Iimjta a
ua liberdade, e, portanto, lJão se póde

applicar por analogia a ca o não prevI. to.
E o ca o da moratoria não é imprevi to.
porque o legislador o previo e regulou nos
arts. 898 a 906 do Cod. -que a mO'l"atoria
diifere muito da concordatn, pois quo
aquelJa tem por fi m el'itar a fali ellcia, de
que resulta a me ma concordata: vide
Jomal do C01n?lle?'cio da Côrte de 6 de
Juuho de 1875, que transcreve uma p'etição
que ao Trib. do Comm. dirigio o Iliustro
Cons. Libcrato Ba,roso, como procurador
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cabal conhecimento do verdadeiro estado do negocio; sendo necessario
para a concessão que nella convenha a maioria dos credores em numero,
e que ao mesmo tempo represente dous terços da totalidade das dividas
dos credores sujeitos aos effeitos da mOl'atoria .•4OH

Art. 901. Não póde, em caso algum) conceder-se moratoria por
maior espaço que o de tres annos.•422

O espaço conta-se do dia da concessão da moratoria.•423

Art. 902. Concedida a moratoria, o Tribunal nomeará dous dos
credores do induciado para que fiscalisem a sua conducta durante a
mesma mOl'atoria; e esta será revogada a requerimento dos fiscaeR, ou
ainda de algum outro credor, sempre que se provar, ou que o impe
trante procede de máfé e em prejuizo dos credores, ou que o estado de
seus negocios se acha de tal sorte deteriora.do, mesmo sem culpa sua,
que o activo não bastará para solver integralmente as dividas pas
sivas.•424

Nestes casos o Tribunal, revogada a lllOl'atoria, procederá imme·
diatamente a declarar a fa.llencia, continuando nos mais actos ulte
riores e eonsequent~s .•42ti

de mais decem credores do Banco Nacional.
Não teve solução es a queslão, mas a

pratica faz applicação do art. 842.

Nota i42i
Reg. n. 737, art. 21, 9 j Reg. n. 738, art. 41

n. 2. -Vide Not. 1418.
Concordancia.-Cods.Comms. arts.:

Porto 1276 j \Vurt. 1156; Hall. 914 e segs. j
Arg. 1735; ar. 1755.

Nota.-Vide Not. 1359.- Ião é preciso
que e apresenle a maioria dos credores
em numero, mas que ejam representados
os 2/3 da totalidade das dividas dos cre
dare sujeitos aos eITeitos da moratoria:
OIT. do Preso do Trib. do Comm. da COrte
de 24 de Oulubro de 1854 do jJ[inist. da
J1bst. -Not. 1317.

-((Que do art. 900 se supprimam do pe
riodo ullimo as palavras-sendo llece sario
para a conces ao, etc., até o firn-termi
Jlando o período nas palavras-verdadeiro
estado do negocio. endo as mOI'atorias
um favor especial a que tem direito ocom
lllerciante matriculado, favor muito dif'le
rente do da concordata, pois que dadas
certas circumstancias, póde ser concedido
mesmo contra os outros dos seus credores,
nã,o me parece e tal' de accordo com este
fim essa final disposição, cuja suppressão
peço, e que é justamente a mesma do arl.
84.7 sobre as concordatas.»-Rel. do J!.linist.
da Just. de 1852.

Nota 1422
Concordància.-Cods.Comms. arls..

Port. 1277; Hall. 915; Arg. 1736; Oro 1756;
Wurt. 1157; Belg. 8.-Todos lixam o prazo
de um aono.

Nota 1423
Concordancia.-Cods.Comms. arls.:

Porto 1277, I" p.; Hall. 915 §2; Arg.17~7;

Oro 1756.

Nota i424
Art. 849-Not. 1329.
Concordancia. -Cods. Comms.arts.:

Porto 1284 e 1285; Hall. 992; \VuJ't. 1163;
Belg. 14 e 15; Arg. 1737; Oro 1757.

Nota i425
Art. 807.
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Port. 1286; Hall. 923; Wurt.1l64jArg.1738;
01'. 1758.

Nota.-Revogada a moratoria, procedeJ'â
o ju.iz do commercio â declaração da fal
lencia: DecI'. n.1597 de 1855, arts. 23 e 24.
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Art.903. O efi'eito da moratoria é suspender toda e qualquer exe·
cução, e sustara obrigação do pagamento das dividas puramente pes
soaes do induciado; mas a moratoria não suspende o andamento ordi
nario dos litigios intentados ou que de novo se intentem; salvo quanto
á sua execução. ""'~G

A moratoria não comprehende as acções ou execuções intentadas
antes ou depois da sua concessão que procederem de creditos de
dominio, privilegiados ou hypothecarios, nem aproveita aos co-obri
gados ou fiadores do devedor. ""'''':f

Art. 904. O devedor que obtiver mOl'atoria não p6de alheiar, nem
gravar de maneira alguma seus bens de raiz, moveis ou semoventes,
sem assistencia ou autorisação dos credores fiscaes. A contravenção a
este preceito não s6 annulla o acto, mas p6de determinar a revogação
damoratoria, se assim parecer ao Tribunal, á vista da gravidade do
caso. """8

Art. 905. A moratoria em que deixar de cu.mprir-se alguma das
formalidades prescriptas neste Oodigo, a todo o tempo pôde ser annu1
lada. "11"9

Art. 906. Da sentença do Tribunal do Oommercio que negar mo
ratoria só ha recurso de embargos pela forma determina.da no art. 851;
haverá, porém, o de appellação para a Relação do districto nos casos de
concessão, no efi'eito devolutivo s6mente. ""'30

Nota i426
Reg. n. 737, art. 577 3.
ConcOl·dancia.-Cods.Comms. arts.:

POl't.l281; Holl. 918; Wurt. 1160; Belg.H;
Arg. 1743 j 01'. 1763.

.Nota.-As moratorias homologadas por
IrJbunaes estrangeiros só serão obrigato·
nas para os credores residen tes no Brazil,
que houverem sido citados para nelles to·
marem parte, e depois de receberem 0
cumpr;t·se: Decr. n. 6982 de 1878, art. 20.

A moratoria suspende a execução e não
o andamento dos litigios in ten tados, ou
que de novo se iutentam contra o executa·
do: Re\'. n. 93-13 de 26 de Fevereiro de
18i9.-Dir .• vo1. 19, pago n.

Nota i427
Art. 852; Reg. n. 737, art. 577 ~ 3; Av.

n.520 de 1863.Cod. art.9.-Vide Not. 1418.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

ParI. 1282 e 1283; Boll. 919 a 921; Wurt.
1160 a 1162; Belg. 13; Arg. 1744; 01'.1764.

Nota i428
ArI. 902.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

PorI. 1280; Hall. 916 i Wurt. 1158; Belg.10;
Arg. 1741; 01'. 1761.

Nota i429
Art. 818.

Nota i430
Reg. n. 737, art. 7 § 2; Reg. n. 788,

art. 77jDecr. n. 1597 de 1855, al·t. 69.
Concordancia.-A Lei Belg. de 18de

Abril de 1851, art. 609, não concede recurso
algnm,salvo opposição do proprio devedor.
se, em virtude de impedimento legitimo,
não foi ouvido no caso de revogação da
moratoria.

Cods. Comms.: Arg. 1748; 01'.1'168.
l'iota.-Competeao juizesde direilocon·

ceder ou denegar moratoria : no caso de
concessão tem logarrecurso para a Relação,
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TITULO VIII
Disposições gCl'aes

Art. 907. Das decisões do juiz commissario. haverá recurso de
aggravo para o 'l'ribunal do Commercio, devendo ser interposto no
peremptorio termo de cinco dias, e decidido no primeiro dia de sessão
do mesmo rrribunal depois da sua interposição.•431

Art. 908. As disposições deste Codigo, relativamente ás fallencias
ou quebras, são applicaveis s6mente ao devedor que fôr commerciante
matriculado. H3lO

Art. 909. Todavia na arrecadação, administração e distribuição
dos bens dos negociantes que não forem matriculados, nos casos de
fallencia, 5e guardará no juizo ordinario quanto se acha determinado
pelo presente Codigo para as qnebras dos commerciantes matriculados,
na parte que fôr applicave!. H33

Decrs. n. 1597 de 1855, art. 8 ns. 1 e 4 in
fine; n. 2662 de 1875, arls. 1 ns. :2 e 5;
n. 6385 de 1876, arls. 1 ns. 2e 5.

Nota i43i
Beg. n.738. art .18 n. 15, 99 e 184.
Nota.-O abuso que se introduzio nofóro

pela generalidade da disposição de te ar!.
907, e principalmente da dos arts. 184 do
Reg. n. 738 e "i2 § 2 do Reg. n. 1597, in
terpondo- e aggravo de petição ou instru
mento de todo os despacbo do processo
da fallencia,coll1o fundamento de que todos
etle importam decisão, interrompendo a
marcha de tae~ proces os precisava ser
c;x-tirpado e foi pelo seguinte-Decr. n.194
de 1857-Artigo unico.-No processo de fal
Jencia cabe aggravo de petição ou instru
mento s6mente das decisões em que, não
sendo caso de appeJlaçào, fOI' ad lllillido
a'luclle recurso por lei ou reRulamento
expresso.-Vide Nots. 1259a 1261.

Nota 1.432
Reg. n. 737, arl. 15; Ass. D. 6 de 6 de

Julho de 1857.
Nota.-O processo da fallencia é omesmo,

quer seja, quer não matriculado ocommer
ciante: apenas dá-se um processo summa·
rissimo. quando o commel'ciante não é

mat1'ic1btado, e consla que seu fundo mero
cantil não excede de 10:000$: Decr. n.
1597. arl. 93.

Este Decreto é de 1855, e por isso vê-se a
im perfeição de redacçã.o do nosso artigo,
reproduzido lextualmente no cito art. 15
do Reg. n. ;37, o SOCC01TO ousulJsidioque
póde ser arbitrado ao negociante não póde
aulorizar a redacção do nosso artigo: a
Illoraloria, (rUe é prerogativa do negocianle
mali'iculado menos pMe autorizar a sobre·
dita redacção, visto que seu processo, por
ser mui dilIerente do da quebra, não pôde
ser confundido com aquelle.

- O Dr. Annil;)al, Obs., qualifica de des
cabida a censura :-ba tava combinar este
art. com o seg.. para não ter outra opinião
que a nossa. Quem dirá que a redacção do
no so artigo supporta a do artigo seguinte?

-T. de Freitas, 'r.oml11., pag.12!7, adopta
como propria, esla. critica.

Nota 1433
Art. 908; Reg. n. 737. art. 16; Av. n. 207

de 1852; Ass. n. 6 de 6 de Julho de 1857.
No ta.-Se o cOllllllerciante não fôrmatrl'

culado, não excedendo de 10:000Sseu fundo
rnercantil,ojuiz commeJ'cial deplano vIJrbal
e swmrna?'iamente procederá, ordenando
o inventario. á.avaliaçãó, venda edep~sJto
dos bens ou seu preço se"? dependencla de
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Art. 910. Os direitos e responsabilidades civis dos credores fal
lidos passam para seus herdeiros e successores até onele chegarem os
bens daquelles, e não mais.•"34 .

Art. 911. Os menores herdeiros dos fallidos, sendo legalmente
representados por seus tutores ou curadores, não gozam de privilegio
algum nos casos de quebra, e a respeito delles tem applica~ão o disposto
no art. 3Fí3 .•413:>

Art. 912. O presente Codigo so principiará a obrigar e ter exe·
c.ução seis mezes depois da data da sua publicação na Côrte.•43G

Art. 913. A contar da referida época em diante, ficam derogadas
as Leis e disposições de direito relativas a materias do commercio, e
todas as mais que se oppuzerem às disIJosi~õesdo presente Codigo.•43'7

apposição de seBos; e successivamente á
inquirição das testemunbas,intel'rogalorios
Ccxames necessarios,qualificando a quellra,
c seguindo·se o concurso das prererencias
com cuja decisão, salvo os recursos legaes,
termina-se a causa: Decr. n. 1597, art. 93.

Nota 1434
Concordancia.-Cod. Comm. Port.,

arl. 1143.
Nota.-Este artigo está deslocado: sen

logar era em um dos Ululo aulcrivres.

Nõla 1435
Reg. n. 737, arls. 594 2 e 679.

Nota 1436
Art. 456, Reg. n. 737, arls. 611 e 7.12

Av. n. 293 de 1855 ;Áss. n. 12 de 9 de JUlllO
de 1857.-Vide Not. 6;)3.

l'iota 1437
Reg. n. 737, arts.2 c 743.
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. Decreto n. 917 do 24 do Outubro de 1890

TITULO I

Da natu1'eza e declaração da fallencia

1.- O commerciante, sob firma individual ou social, que sem
relevante razão de direito (art. 8°), dei:x:a de pagar no vencimento
qualquer obrigação mercantil liquida e certa (art. 2°),entende-se falo
lido.

§ 1. o' Caracterisa-se tambem o estado de fallencia, embora não
haja falta de pagamentos, si o devedor:

a) realizarpagamentos usando de meios ruinosos e fraudulentos i
b) transferir ou ceder bens a uma ou mais pessoas, credoras ou

não, com obrigação de solver dividas vencidas e não pagas;
c) occultar-se, ausentar-se furtivamente, mudar de domicilio sem

sciencia dos credores, ou tentar fazeI-o, revelado esse proposito por
actos inequivocos ';

d) alienar, sem sciencia dos credores, os bens que possue, fazendo
doações, contrahindo dividas extl'aol'dinarias ou simuladas, pondo os
bens em nome de terceiros ou commettendo algum outro artificio frau·
dulento; .

e) alienar os bens immoveis, hypothecal-os, dal-os em antichrésesJ

ou em penhor os moveis, sem ficar com algum ou alguns equivalentes
ás dividas livres e desembargados, ou tentar praticar taes actos, reve·
lado esse proposUo por actos inequivocos ;

f) fechar ou abandonar o estabelecimento, desviar todo ou parte
do activo;

g) occultar bens e moveis da casa; .
h) proceder dolosamente á liquidações precipitadas;
i) não pagar, quando executado por divida commercial, ou ,u.flO

nomear bens á penhora dentro das 24 horas seguint~ á ci'tação illlclal
da execução";
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J) recusar, como endossador ou sacador, prestar fiança no caso
do art. 390 do Codigo Commercial ;

k) não evitar o concurso de preferencia em execução commercial
(art. 609, § 2° do Reg. n. 737 de 25 de Novembro de 1850.)

§ 2." Dividas civis podem concorrer com obrigações mercantis
para constituir o estado de fallencia; mas só por si não autorisam a
declaração deUa...

Nota i
Arts. 72 e 141; Cod. Comm., art. 797.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg.1379; Besp. 874; Mex. 945;ltaL 683;
Delg. 437j Boll. 76!1; ChiI. 13~5 e 13,12; Or.
1:>23j FI'. 437 e Lei de 4 de Março de 1889,
arl . 1 e 2; Purt. 692; Roum. 695; Rus.
1380j Lei ingleza de 4 de ~larço de 18 9,
art. 4j Lei Ausl.-Hungara de 25 de Dezem
bro de 1868; Lei AlI. de 10 de Fevereiro de
1877, §94.

-Inglaterra.- 'ão é uma instituição es
pecial a fallencia para os commerciantes,
poisrefere·se lambem aos nãocommercian
te ,salvo as mulheres, que sómente ficam
sob tal regimen quando exercem o com
mercio, separado d'aquelle de seus maridos.
Anles de 1870, a organi ação matrimonial
recusava á mulher uma capacidade dis
tincta, e sómente em Londres, o cosllUl/ne
autori ava a mulheraa.gir como reme sole.

A lei ingleza provê sobre as pe([Uenas
lallencias, não excedentes de 300S: arts.
l2l e 122.
-Hespanha.~Â par da fallencia appli

cada aos commerciantes existe a fallencia
civil parao não commerciantes.-Concnl'
so de acredo?'eS: esla in Lituição é regida
pelos arls. 1130 a1.317 da Lei de Enj!hicia
mento Civil e pelos arls. 1914 a 1920 do
Cad. Civ.

-Dinamarca.-Tambem a falJencia se
applica aos não commerciantes.

-Suecia e Noruega.-Dá- e o mesmo.
.-Auslr~a-Bungria.-A fallencia é !lJ'ga

n~sada para os commerciantes pela lei de
2~ de Dezembro de 1868 e para os ncio
commerciantes pelo Cod. do Pmc.

-AlIemanha.-A lei de 10 de Fevereiro
de 1877, ~onCIWSOl' dnllng, em grande parle
reproduZllldo a lei Pru ia na de 8 de
M~io de 1855, ad mitt' a fallencia para o
llao con~merciaotes, em di tinguir entre
alalIencJa do comrnerciante e do não com
merciante.

- Na França e ltalia.- Mui tos au tores
se Ima!1ifestam contra a lei de fallencia,
exc UStVa, para os commercian te .A lei ub·
mctlcndo o commerciante fallido a medida

especiaes, quanto á sua pessoa ebens, esla
belece uma excepção ao principio de igual
dade diante da lei, igualdade que é uma
rlas condiçõe esseDciaes de unja boa jus
tiça. Todos o cidadãos de um mesmo Es
tado devem ser submellidos igualmente á
applicação das leis e receber por igual sua
prolecção, uma vez que todos. ão chama
dos indi tinctamente, na medida dos eus
meios, a contribuir para os encargos do
Eslado.

A lei ingleza provê sobre as pequenas
fallencias, não excedentes de 300 L: Arts.
UI e 122, .

Nola.- A sociedades anonymas não são
sujeitas a falienciaj são, porém, os eu
repre entantes e socios respon aveis pelos
crimes que como laes commetterem contra
a propriasociedade, ou contra terceiros: Dec.
n. 434 de 1891, art. 166.

-Tambem.não são as sociedades de cre
dito real.

VerUicada a lU olvencia, a requerimento
do Tbe ouro Publico ou das Tbesouraria •
aos qnae os credores devem participar a
falta de pa"amento, o juiz do civel do do
micilio, procedendo ás diligencias neces a
rias, decretará a liquidação forçada da so
ciedade.

De te de pacbo haverá aggravo depelição.
Decretada a liqoidação [orçada, será o

estabelecimento confiado a uma adminis·
tração pro isoria, composta detre portado
res de leh'a bypothecarias e de dous accio- .
nista nomeado pelo juiz: Decreto n .169 A
de 1890.-Vid. Decr. n. 370 de 1890, art.346
e seg: 't" d' --Ficam uJeI o a JUl'l ICçaO commer·
cial e á faUencia todo os as igualario de
e[feilo comrnerciaes, comprehendidos o
que contrahirem empre timos mediante
hypotbeca ou penbor agricola, por oroma
'uperior a 5:000$000: Decr. n. 169 A, cit.,
an. :20; Decr. n. 370 cit, art. 380.

-O devedor não commerciante, que se
constituir em insolvencia, occnHando ou
albeando malicio amente seu bens ou si
mulando divida' em fraude dos seus cre
dores legitimos, será punido com a pena da
pri lio celIuJar de 6 mezes a 2 annos; Cod.
Pen., art. 33li.
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Art. 2. o Consideram-se dividas liquidas e certas:
a) as indicadas no art. 247 do Decreto fi. 737 de 25 de Novembro

de 1850 ;
b) as obrigações ao portador (debenttwes) e os respectivos coupons

}1ara pagamento de juro~ emittidos pelas sociedades commanditarias
por acções (arts. 32 e 41 do Decreto n. 164 de 17 de Janeiro de
1890);

c) os bilhetes de ordem pagaveis em mercadorias Cart. 379 do
Decreto n. 370 de 2 de Maio de 1890);

d) os Wa1Tants (Decreto n. 1746 de 13 de Outubro de 1869, art.
10 § 6.0) ;

e) os recibos dos trapicheiros (art. 88, n. III do Codigo Commer·
cial); .

f) os cheques (Decreto n. 3323 de 22 <le Outubro de 1864) ;
g)as notas assignadas pelos corretores, que nas vendas ã prazo

(art. 26 do Decreto n. 806 de 26 de Julho de 1850) ficarão pessoal·
mente obrigados si nellas não houverem sido indicados os nomes do
vendedor e do comprador nos precisos termos dos arts. 48 e 58 do
Codigo Commercial (Decretos n. 2733 de 23·de Janeiro de 1861 e n.
882 de 18 de Outubro de 1890);

h) as contas, mercantilmente extrahidas de livros de commerciante
com as formalidades legaes intrinsecas e extrinsecas, e verificada
judicialmente por peritos nomeados pelo juiz commercial em petição do
credor.

§ 1. 0 As contas assim verificadas consideram-se vencidas desde a
data do despacho do juiz na petição, em que o credor requen~r o exame
em seu:; proprios livros ou nos do devedor, que, si recusar apre·
sentaI-os, seja qual fôr O motivo, será havido por confesso.

§ 2. o Os autos do exame, depois de julgado procedente e sem
recurso algum, serão entregues á parte, independentemente de tra·
lado, para delles usar como e quando lhe convier."

Art. 3. o A falta de pagamento das dividas, a que se refere o
artigo antecedente, ficará. plenamente provado com a certidão do pro·
testo interposto perante o competente oEficial publico encarregado dos
protestos de letras (art. 375 do Decreto n. 737 de 25 de Novembro de
18õO) .

§ 1. o Quando os titulos de di vida não forem os instrumentos a que
se refere o art. 370 do Decreto n. 737 de 25 de Nôvembro de 1850,
o acto do protesto, que poderá serinterposto em qualquer tempo depois

Nota 2

Arl. MI. Vid. ot. 607 do Cod.-Art. 152 § 5do Reg. n. 737.-Dir., vol. 61, pago 557.



CODIGO COMMERCIAL 509

do venciment<5 da obrigação, será lavrado em livro especial, aberto,
numerado e rubricado pelo juiz do commercio, e deverá conter:

r. Declaração da hora, dia, mez e anno da apresentação do titulo
ao official do protesto;

I r. Por extracto o titulo da divida.;
III. Oertidão de intimação ao devedor para pagar ou dar a razão

de não pagar, a resposta dada ou declaração de nenhuma ter sido dada j

IV. Assignatura da pessoa que protestar;
V. Data do dia em que o protesto fôr inteTposto e a daquelle em

que se tirar o instrumeuto, o qual deverá ser assignado pelo protes
tante, subscripto pelo official publico e por este entregue dentro de
tl'es dias, sob pena de responsabilidade e de satisfazer perdas e damnos.

§ 2. o No primeiro dia util de cada semana o offieial dos protestos
l'emetterá ao juiz do commercio e ao curador das massas fallidas rela
ções dos prote tos interpostos durante a semana precedente, indicando
a respeito de cada protesto a data, o nome, côgnome e domicilio das
pessoas, que o fizeram, e daquellas contra quem foi feito, a data da obri·
gação, seu valor, a data do vencimento e os motivos da recusa de pa
gamento.

§ 3.° Essas relações Rerão entregues mediante recibo; devendo as
que o juiz receber ser archivadas e semestralmente encadernadas,
ficando sob a guarda do escrivão do juizo do commercio que o juiz
designar, se houver mais de um.

§ 4. o A' vista das relações dos protestos, o curador g'eral das
massas fallidas, verificaudo se os devedores são commerciautes, proce·
derá como entender conveniente, dando conta ao juiz do resultado das
investigações. li

Art. 4. 0 A fallencia será declarada pelo juiz commercial, em cuja
jurisllicção o devedor tiver seu principal estabelecimeuto ou casa filial
de outra situada fóra do Brazil, se não opemr por conta e sob a res
pOllsabili<lade do e.stabelecimento principal (art. 91), á requerimento: ,

a) do devedor, sua viuva ou seus herdeiros;
b) de socio, ainda que commanditario, ou em conta de partici

pação, exhibindo o contracto social;
. c) de credor chirographario ou não, exhibintlo o titulo de divida j

alUda que não vencido;
d) do curauor fiscal de massa fallidas.
§ 1." O credor commerciante sómente será admittido a requerer a

declaração da fallellcia do seu devedor, se mo traI' que tem in cripta sna

Nota 3

Concordancia. -Coeis. Comm , arls.: Ilal. 6 9; Roum. 701; Bci". 413.
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firma ou razão commercial no registro do commercio, pela f6rma indi·
cada no Decreto n. 916 de 24 de Olltubro ele 1890.

§ 2. o Não serão admittidos a requer~r a declaraçã0 da fallencia os
ascendentes, descendentes, conjuge, irmãos, sogro ou sogra, genro e
nora do devedor.

§ 3." Quando a fallencia tiver sido requerida com certidão de
protesto ou protestos por falta·de pagamento, o juiz poderá ordenar
que o devedor dê as razões de não pagamento em 24 horas.

§ 4. o Nos demais casos, será declarada depois de justificado com
instrumentos publicos ou particulares, ou com depoimento de teste
munllas, algum dos factos caracteristicos do estado de fallencia, citado
o devedor, sua viuva ou seus herdeiros, quando presentes. Estando
ausente ou havendo herdeiros menores, será nomeado um cnrador ad
hoc, que assistirá a justificação e reqnererá por petição o que fôr a bem
dos direitos dos curatelados.

§ 5: o Ojuiz, quando j nlgar conveniente, interrog'ará odevedor."
Art. ó." O devedor que faltar ao pagamento de alguma divida

commeroial cleverá, no preciso termo de cinco dias, contados do ven
cimento, apresentar ao juiz do commercio declaração datada e assig·
nada por elle ou seu procurador em que exponha as causas do fallimellto
e estado de seus negocias, acompanhada:

a) do balanço exacto do seu activo e passivo, com os documentos
probatorios on instrumentos que achaT a bem;

b) dos livros, no estado em que se acharem i
c) da relação nominal dos credores commerciaes e civis i
d) do contracto social ou' da indicação de todos os sacias e sua qua·

lidade, e dos respectivos domicilios, quando a sociedade s6 existir ou
tiver existido de facto.

§1. o No activo não serão incluidas dividas, as quaes pelo lapso de
tempo possa ser opposta pelo devedor a excepção de prescrípção ; de·
vendo apresentar a relação dellas em apartado com as necessarias expli·
cações

Nota 4
Cad. art. 807; Decr. n. 1334de 1893, art. 26

n.l e 27 n. 7.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Ar~. 1387, 138; Hesp. 874; Mex. 945, 952:
Ilal.68,1 e sego Belg. 4.12 e' Lei de 25 de
Março de 1876, art. 49; Hall. 761, 768; Chil.
13!4j Or. 153!, 1510; Fr. 437. '140: Porto 692:
R011m. 606 e seg.; ]ns. 1389; Ingl. (Lei de
1889) art. 5: 92 e seg.; Lei AlI. (de 188/)
§§ 96 e seu. e205 e sego

-Na Allemanha, Áustria, Hungria, Por·
tugal, Hespanha. Rep. Argentina, Rep. do

Oh ile e na Inglaterra, a faJlencia, como
entre nós, actualmente, não póde ser decla·
rada ex-otficio.

Nota.-A camaracommercial compete:;:
processar e juJgaras fallencias e liquirtaçao
forçadas que ficam sendo equiparadas as
devalor ine timavel: Decr. n. 1334 de 18Y3,
art. 26 n. I.

-O de pacho de declaração de fallencia,
perante o Tribunal Civil e Criminal do
c1istriclo federal pcrteI1Ce a respectlv.a. ca·
mara commercial, e não a seus JW1.CS
singulares ex-vi do Decr. n. 1334 de 1893,
art. 27 n. 7: Acc. do Trib. Civ. e Cnm. de
15 de Julho de 1893-Dir.,voJ., 62,pag.535.
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§ 2. 0 A declaração será entregue pelo juiz ao escrivão, a quem
fõr distribuida, com os documentos e livros, e que os encerrará imme·
diatamente.

§ 3.o Si o dev.edor fôr uma firma social e a declaração não tiver
sido feita por todos os socios iuclusive os commanditarios, não se tra
tando de sociedade em commandita por acções, poderá o juiz, antes de
proferida a sentença, ouvir por 24 horas, os que lião a tiverem assig-
nado. G ,

Art. 6. 0 Praticadas as diligencias necessarias, o juiz, noprazo de
24 horas, proferirá a sentença declarando ou não aberta a fallencia, e
publical-a-á immediatamente em mão do escrivão.

Paragrapho unico, A sentença declaratoria de fallencia:
a) indicará a hora da abertura de fallencia; entendendo-se, no

caso de omissão, que o foi ao meio dia;
b) fixarà o termo legal da falleucia á contar da data em que se

tenha caracterisado esse estado; não podendo, porém, retrotrahil-a á
época que exceda de 40 dias da data do primeiro protesto por falta
de pagamento, da declaração do devedor ou do requerimento para a
justificação;

c) nomearà dous ou mais syndicos para a arrecadação e adminis-
tração da massa fallida; I

d) poderá decretar a pnsão preventiva do fallido;
e) ordenará as diligencias extraordinarias, que o caso exigir. o

Art. 7" Antes da sentença da declaração da fallencia e emquanto
se proceder as dilig~ncias preliminares, poderá o juiz ex-officio, ou
a requerimento do curador fispal das massas fallidas ou do justificante,
decretar o sequestro dos livros, correspondencia, titulos e bens do de
vedor, para salvaguarda do activo, nos casos do art. 10 §' 1.o ...

Nota 5
Cad. art. R05.
Concordancia.-Cods. Comms. aI'ts.:
Arp3 0,1388 a 1390; Resp. 871; Mex.951,

W~, 1416; !tal. 686; Belg. 440, 441; Hall.
í65; Chil.1315, 134.6; Or.1535, 1536; Fr. 438,
409, Lei de 4 de Março de 1889, aI'ts. 2 e 23 ;
Por!. 697; Roum. 698, 691).

-Ql1asi todos os Cods. marcam o prazo
~c 3 dias; menos a Hesp. que designa 2-l

d~ras; o Port lO dias e a ci t. Lei FI'. 15las. •

Nota 6
CC~d. art. 806; Decr. n. 848 de 1890, aI't. 302.

Oncol'dancia.-Cads. Comms. arts.:
Arg. 1396j Mex. 14211 e seg.; ltal. 691 a 704;

Belg. 442; Hall. 769; ClJil. 1319, 1350; Dr.
1545; FI'. 440 e 442, Lei de 1889, art. 4' Porto
706,7I'!;Roum. 703: Rus. 1394.; lngl. (Lei de
1I.l83) arl . 7, 43; All. (Lei de 1887\ ~§ 67. 100,
107 e 112.

-Na llalia nãorelrolrahe-sea 3annos; na
Belgica e AJlemanba além de 6 mezes; na
França á tempo indefinido; a 3 mezes na
Inglaterra; Portugal l nem menos de 30
dias, nem superior oe90

Nota 7

Cad., art. 811.
Concordancia.-Cods. Cornrns. arts.:

Rus. U03, Lei I~J~l. de 1889, art. fi e segj
Lei All. de 1877, SS 112, 113.
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Art. 8. o O devf\dor poderá, emquanto se proceder as diligencias
anteriores á declaração da fallellcia, allegar, por petição) e provar em
um triduo quanto seja necessario para excluil-a, e depois de declarada.
embargar a sentença ou aggravar.

§ 1.o Como relevantes razões de direito serão considerados
(art. 1. 0

):

a) a falsidade,
b) o pagamento,
c) a novação,
d) a prescripção,
e) a materia do art. 588 du Oodigo Commercial e do art. 2ó2 do

R\lgul. n. 737 de25 de Nuvembro de 1850
§ 2. 0 O aggravo não suspenderá a arrecadação nos bens, nem

outras diligencias assecuratorias dos direitos dos credores.
§ 3." O:; embargos não terão effeito suspensivo; si forelllrece·

bidos e julga.dos provados, o que terá lugar no prazo improrog1l.velde
vinte dias conta.dos da data da publicação da sentencia, será tlld ore·
posto no autel'Íor estado, cessando todas as 'medidas provisorias.

§ 4. o Da sentença que julgar ou não provadoS' os embargos haverli
aggravo, mas só de instrumentos no primeiro caso.

§ 5." Julgados proV1.dos os embargos, dado provimento ao ag·
gravo ou não declarada aberta a fallencia, o justi.ficante, que houver
dolosa on falsamente reli ueddo a declaração da fallencia, será na mes·
ma sentença condemnado ao pagamento de perda~ e dalllnos, que serão
liquidados na execução perante ojuiz, que a tiver proferido. li

Art. 9. o A san tença pela qnal deixa.r de ser declarada a faIlencia,
não fará caso julgado, e della caberá aggravo...

Art. 10. A morte do devedor ou a cessação do exercicio do com·
mereio, a dissolução e liquidação da sociedade, não obstam a decla·
ração da. fallencia; sendo necessario, porém, que algum facto, que ii

caracterise, se tenha verificado em vida do devedor, ou que a falta de
pagamento se verifique depois de sna morte.

§ 1.0 Em todo o caso, não poderá ser declarada a fallencia depois
de um anno do fallecimento do devedor, nem de dous da cessação do
exereicio do commercio.

Iloum. ,Oli; Lei Ingl. de 1883, art. 101;
Lei Ali. de 1877, §§ 100 e 101.

l\ota 8
Cod. at'L 808.
COllcol·dancia.-Corls. Comms. al'ts.:

Arg. 1398 a 1400 ; Hesp. 88f> ; Ha\. 693; Belg.
413; Holl. 791; Chi!. 1357, 1388, 1389.01'.
1ó64 e sego ; Fr. 580; POI't. 69:1, 708,709;

Nota 9

COd.,31't. 907: Dec. n. 1917 de 1857.
Coucordancia .-Cods. Comllls.arls.:

Holl. 791; Cbil. 1379. Lei 1ngl., art. 101
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§ 2. o A viuva e os herdeiros do devedor represental-o-ão tão
sómente para os efi'eitos commerciaes, antes ou depois de declarada a
fallencia . •0

Art. 11. Um resumo da sentença declaratoria da fallencia será,
dentro de duas horas depois de publicada em mão do escrivão, affixado
por edital á porta do juizo commercial e da casa de negocio do fallido ;
do que se lavrarà certidão para ser junta aos autos e publicada pela
imprensa, onde houver.

Paragrapho unico. No resnmo serão omittidas todasas diligencias
que forem do segredo de justiça; o que ojuiz declarará na sentençit. ••

Art. 12. Não será declarada a fallencia, mas ficará suspensa, defi·
nitiva ou provisoriamente, si o commerciante. sua viuva ou seus her
deiros:

a) antes do protesto por falta de pagamento de alguma obrigação
mercantil requerer moratoria ;

b) tiver feito com credores algum itccordo ou concordata extra·
judicial pela fórma indicada neste decreto;

c) dentro de dous dias, depois da interposição do protesto, reqnerer
a convocação dos credores para fazer-lhe cessão de bens, pela fórma
indicada neste decreto.

Paragrapho unico. O commerciante que não tiver a firma ou r~zão

commercial inscripta no registro do commercio ficará inhibido de pre
venir a declaração da fallencia por qualqt1er dos modos deste ar·
tigo.•,.

Nota iO

Coà. , art. 807.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 1382 e 1383; Mex. 946; lta!. 690, 712,
743; Chil. 1343, 1404; Fr. 437, 481; Porto
693; Lei. Ing., art. 125.

Nota.-O Dr. G. Autran annotando este
arl. diz « A. disposição deste aLt. em sen
fi.na! carece de reparo. Segundo a legisla
çao IDgleza não se pôde abrir fallencia ao
morto, mas no caso de morte do fallido,
como tal declarado por sentença, prosegue
o.respectivo Processo. E era esse o princi
PIO consagrado no nosso antigo direito
(Cod. Comm. art. 807 in fine).»

Manliesto equivoco, nenhuma, nem ou
tra cousa: quanto ao Cad. a disposição é
expre sa e nunca se deu a menor duvida:
quan~o a lei ingleza é certo que tal era a

d
doutrma no regimen da lei de 9 de Agosto
e 1869, o que está revogado pela lei vi

gente de 25 de Agosto de 1883, art. 125.
33

Nota ii

Cad. art. 812.
Concol'dancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 1397; Ilal. 697 ; Belg. Lei de 20 de
Julho de 1883, art. 10 ; Hall. 787 ; Chil. 135;
01'. 1563; Fr. 442. Lei de 4 de )larço de
1889, art. 4; Porto 714; Roum. 70fl, 710;
Rus. 1379; Lei lngl. art. 20 § 2.

Nota i2

Arts. 8° § 1; 79 § 1, 89 e 131.
Dec. n. 916 de 1890.
Concordancia.-Cod. Comm. arts. :

Arg. 1463, 158,J.; Hesp. 871, 898: Mex. 988;
lta!. 819, 827, 8ilO; B"elg. 509 e sego ; Hall.
835, 900; Chi]. 1380, 14M; Dr. 1750; Fr.
507; Porto 730; Roum. 802, 843; Lei lng.,
20§ 2.

CODIGO COMMERCIAL
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TITULO II

DolS eiTeitos da declaração da fallencia

SECÇÃO I

Quanto á pessoa do fallido

Nota 1.5

Art. 13. O nome e cognome do fallido serão publicados pelaim·
prensa, na Junta ouna Inspecção Commercial, que fará as devidas an
notações no registro do commercio, e communicará o facto ás Alfandegas
e Mesas de Rendas, à Associação Commercial, ao presidente da Junta
dos corretores, á administração ou agencia do Correio e dos Tele·
graphos.•3

Art. 14. O fallido não poderá afastar-se de seu domicilio !lem
licença do juiz, ouvidos os syndicos e o curador fiscal; deverá assistir
a todos os actos e reuniões, fazendo-se representar por procurador,
quando occorrer justo motivo e obtiver licença do juiz, e prestar todas
as informações ao juiz, aos syndicos e ao curador fiscal, auxiliando·os
deligentemente. t.<&

Art. 15. A correspondencia do fallido será pelos agentes do Cor
reio e do Telegrapho entregue ao curador fiscal, que a abrirá em pre·
sença do fallido, ou de pessoa por elle autorisada, a quem entregará
a que se referir a assumpto alheio á fallencia. t.G

Art. 16. O fallido poderà ser preso si faltar ao cumprimento dos
seus deveres, oppondo embaraço ás funcçôes do syndico e do curador
fiscal, occultando-se, ou de qualquer outro modo encobrindo a exis
tencia de bens, demorando a arrecadação, não exhibindo os livros,

IOr. 1587 j Fr. 475; Porto 741; Bouro. 71li
Nota 1.3 Rus. 1395; Lei Ingl., arts. 4,21,102; Lei

Cad., art. 812. Allemã., §§ 92 e 93.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 1397; !tal. 697; Hall. 787; Chil. 1550.
Or. 1663; Fr. 442, 613 Lei de 1889, art. 4;
Porto 714; Roum. 7~OÀ' Hus.1379. LeiIngl.
acts. 18, 20, 23; LeI !l., §§ 68 e sego

Nota 1.4
Cad., art. 8'22.
Concol'dancia.-Cods. Comms. arts.:

ltal. 698; Belg. 482; Hon. 789; Ch iI. 1394;

Reg. n. 738, art. 157 n. 4.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 1<J96 . Ital. 749 ; Belg. 478; Hall. ?07 j
Chi!. 1350i O~. 1~62; Houm. 762 ; LeI [D'
gleza., ano 26; LeI A!l. § 111.
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recebendo quaesquer quantias por dividas activas, praticando algum
acto prejudicial á massa ou que motive acção de nullidade, subtrahindo
documentos, ou desviando a correspondencia que dever ser entregue ao
curador fiscal. tG

Art. 17. O fallido ficará privado do exercicio dos direitos poli·
ticos, segundo a Oonstituição da Republica, e sujeito ás restricções
e!'tabelecidas nas leis fiscaes e aduaneiras, não podendo:

a) votar, nem ser votado, nas eleições dos membros das Juntas
Dommerciaes;

b) exercer as funcções de corretor, agente de leilões e trapicheiro,
interprete do commercio, avaliador, perito ou arbitrador em assumptos
commerciaes .

§ 1. o Em caso algum ficará privado de exercicio do direito de
habeas-corpu,s.

§ 2. o A fallencia não afi'ectará o exercicio do poder marita.l e do
patrio poder, nem a administração dos bens proprios e particulares da
mulher ou dos filhos.

§ 3. o O exercício da capacidade de direitos ê garantido ao fallido
em tudo quanto não se referir directa ou indirectamente aos interesses,
direitos e obrigações da massa fallida

§ 4. o Os contractos, que celebrar, e as obrigações, que assumir,
ficarão inteiramente alheios á massa e não poderão ser annullados, si,
por occasião de celebraI-os ou assumil·as, tiver sido denunciado pelo
falUdo oseu estado, ou delle tiver conhecimento a outra parte contra·
ctante. t7

SECÇÃO II

Quauto aos bens e contractos

Art. 18. O fallido fica de pleno direito privado da administração
dos sens bens e dos que adquirir durante a fallencia.

Nota 16
Cod., art. 827.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

~br~. 1396 j ltal. 695; Belg. 453; Holl. 789;
11. 1393 j Oro 1576; Fr. 476 j Port.712;

Rovu.m. 708; Rus. 1395 j Lei Ing!.: art. 69.
- Id. Lei de 1869, art. 6; Lei All., § 93.

Nota 17
À
t
rts. 17,103; Consto Fed., art. 71; Cod.,

ar . 826. Dec n. 848 de 1890, art. 45.

Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
Arg. 140i, 1403; Hesp. 878 . Mex. 962, 9{\3,
972; nal. 699' Belg. 444 j Holl. 770' Chi!.
1359 e sego j Oro 1546; Fr. 143 j Porto 700 ;
Roum. 712; Rus. 1399; LeI Ingl., art. 32
e sego

NoLG.-Não serão admittidos a agenciar
negocios nas aHandegas e mesas de rendas,
sob qualquer pretexto, ainda a titulo de
caixeiro de casa commercial - os fallidos,
cuja fallencia tiver sido qualificada de frau
dulenta: Consol., art. 165 § 10.
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Nota 20
Art. 17.

Nota 21
Not. ao art. 68; Cod., art . 439,440 j Reg.

n. 737, al'ts. 577, §§ 5, 578 ~ 2.
Concordancia. - Lel Ali. §~ 4.6 e

sego

Nota i9
Cods., Nots. 463 e 491.
«..:oncordancia.-Si o rallido fór co

proprietario pro indeviso de uma cousa

Nota i8
Arts. 67 e 142 j Cod. arts., 811 e 826.
Concordancia.-Cods. Comms. arts. :

Arg. 1402, 1403, 143 1: Besp. 878 : lI1ex. 962
963, 972; Ital. 699, 733 á 737; Bel~. 444, 466
470, 471 ; Holl. 770, 787, 793 ; Chl!. 1359 e
sego ; 01'. 1567; FI'. 443, ~55; Porto 700;
Boum. 712. Bus. 1399; Lel Ingl., arts. 32,
44,53 j Lei Ali., § 5.

Paragrapho uníco. Não serão arrecadados:
a) os bens que o fallido tiver adquirido com a clausula de não po

derem ser obrigados por dividas, as pensões, ordenados ou outras quan
tias a que tiver direito a titulo de alimentos, aposentadoria, reforma,
jubilação, ou que a esses forem equiparados por lei; salvo o consenti·
mento do fallido e de sua mulher ;

b) 08 vestuarios do fallido e de sua familia, e a mobília e utensílios
necessarios aos usos da vida;

c) o dote da mulher estimado, quer vendition'ls causa, quer taxa·
tionis, e os bens proprios della;

d) o peculio dos filhos, salvo oprofecticio ;
e) os rendimentos dos bens dos filhos menores, salvo se forem

avultados e depois de satisfeitos os encargos do patrio poder e as pres
tações de alimentos, que os filhos são obrigados a fazer aos paes. t8

Art. 19. Si o fallido fizer parte de alguma sociedade como socio
solidario ou commanditario em commandita simples, elia se reputará
dissolvida (art. 335 n. II do Codigo Commercial); e em sua liquidação
intervirão os syndicos e o curador fiscal com os poderes do art. 353 do
Codigo Commercial. t9

Art. 20. Os commanditarios, commissarios e procuradores do fallido,
exercerão, ainda depois de declarada a fallencia, seus poderes até revoo
gação expressa pelos syndicos eo curador fiscal, a quem prestarão contas.

Paragrapho unico. Para o fallido cessa' o exercicio do mandato,
commissão ou procuração ....

Art. 21. As contas correntes com o fallido consideram-se fechadas
no dia da declaração da quebrai prevalecendo de pleno direito ares·
pectiva compensação. lO"

Art. 22. A faliencia não resolve os contractos, cuja execução os syn·
dicos e ocurador fiscal promoverão, se os julgarem convenientes à massa.

§ 1.0 Nas vendas a entregar em prazo certo., tendo por objecto
valores ou mercadorias, cuja cotação, curso ou preços correntes,

determinada, ou se elle fize'[' parte de ~llJa
sociedade, ou outra associação, a partiLha
ou a liquidação terá lugar independente·
mente do processo da fallencia § 14.
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possam ser annotados (art. 33 do Oodigo Oommercial e Decreto n. 6132
de 4 de Março de 1876, Decreto n. 6635 de 26 de Julho de 1877), a
operação se resolverá no direito ao pagamento de differença, segundo o
valor no dia da entrega.

§ 2" Os contractos não inteiramente executados dão direito a per
das e damnos contra a massa. ~~

Art. 23. A declaração da faIlencia torna exigiveis todas as dividas
passivas do fallido, commerciaes e civis, observadas as regras do des
conto pela taxa legal, quando outra não tiver sido estipulada.

§ 1" As obrigações ao portador (debentures) , emittidas com pro
messa de premio e reembolso, sendo uma a taxa da emissão e outro o
capital nominal reembolsavel a longo prazo e á sorte, concorrerão á
fallencia pelo capital da emissão, accrescentado da differença entre os
juros pagos e a taxa de 6 %, quando o juro estipulado fôr inferior,
desde a emissão até a data da fallencia; e sobre essa quantia se con
tarão QS juros legaes até final embolso.

§ 2. o A exigibilidade não comprehende as obrigações condicio
naes; estas entrarão em rateio, sendo, porém, o pagamento differido
até que se verifique a condição.

§ 3. o Não serão attendidas as ClallSulas penaes.
§ 4. o A prescripção ficará interrompida; s6 a quitação ou are·

nuncia exonerará a massa e o fallido.
§ 5. o Os co-obrigados com o fallido em divida não vencida ao

tempo da faIlencia darão fiança ao pagamento no vencimento, não pre
ferindo pagal-a immediatamente.

E ta disposição procede s6mente no caso dos co-obrigados simul
tanea, mas não successivamente. Sendo a obrigação successiva, como
nos endossos, a falIencia do endossado posterior não dá direito a
accionar os endossatarios anteriores antes do vencimento. ~3

Art. 24. Oontra a massa não correm juros; si elIa não chegar para
opagamento do principal, salvo os das obrigações ao portador emito
tidas pelas sociedades commanditarias por acções e das dividas garan
tidas por hypotheca, antichrése ou penhor, até onde chegar o producto
dos bens dados em hypotheca, antichrése ou penhor, incluido o agri
cola. 2<&

Nota 22
Decr. n. 1359 de 1893.

Nota 23
Alt. 2; Cod. J art. 831.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.~

frg. 1413 e sego ;Hesp. 883; Mex. 974; Hal,

0
/01; Belg. 450: Holl. 778; Chil. 13'l7 e seg.;
r. 1557; Fr. 444; Port. 710; Roum. 714 ;

Rus. 1396; Lei Ingl, art. 40 §5 di{f.; Lei
AlI. §§ 13, 58 á 60.

Nota.-A taxa legal é de 6 ./.: Leide2~

de Outubro óe 183'2, art. 3.

Nota 24
Cod., art. 829; Decrs. n. 165 Ae n. 370 de

1890.
Concordancia.-Cods. Comms. arta. i

Arg. 1413 e seg.; Resp. 884; Mex. 976,
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Art. 25. Todas a,s acções pendentes contra o devedor e as que
houverem de ser intentadas posteriormente á fallencia, só poderão ser
continuadas ou intentadas contra os syndicos e o curador fiscal, que
aliás não poderão intentar, seguir ou defender acção alguma em nome
da massa, sem autorisação da com'missão fiscal, quando houver, ou do
juiz, emquanto aquella não fôr nomeada.

§ 1. 0 O fallido poderá intervir como assistente e constituir á sua
custa advogado e procuradores.

• §2. o As acções que disseremrespeito ao estado pessoal, ao poderma·
rital e ao patrio poder, correrão com o faIlido j podendo intervir como
assistente o curador fiscal. stG

Art. 26. As execuções de sentenças proferidas em acção pessoal,
que ao tempo da declaração da faIlencia 00 moverem contra o fallido,
ficarão suspensas até a verificação dos creditos, não excedendo de 30
dias, sem prejuizo dequaesquer medidas assecurat0rias já verificadas.

§ 1. 0 Si a execução descender de reivindicação, proseguirá sem
suspensão com os syndicos e o curador fiscal.

§ 2. 0 Achando-se já em praça com dia definitivo para arrema·
tação, fixado por editaes, far-se·ha arrematação dos bens j entrando,
porém, para amassa o producto. stG

Art. 27. E' garantido, no caso do art. 198 do Codigo qommercial,
o direito de retenção, salvo a resolução do contracto, bem como nos de·
mais casos previstos na legislação commercial (arts. 96,108,117,156,
189 e 632 do Codigo Commercial).

§ 1.o O credor goza do direito de retenção sobre os bens moveis
e titulos, que se acharem á sua disposição por consentimento do'de
vedor, embora não esteja vencida a divida, sempre que haja connexi·
dade entre esta e a cousa retida. Entre commerciantes tal connexi·
dade resulta de suas relações de negocio.

§ 2. o O direito de retenção não se póde exercer de modo contrario
ásinstmcções do devedor, pem coutra a estipulação sobre uso determi·
nado da cousa. .

§ 3. o Si o devedor entregou como propria ao credor cousa perten·
cente á terceiro, o direito de retenção póde ser opposto ao terceiro,

977; Ital. 700: Delg. 451; Hall. 778; ChU. Chil. 1360 e seg; 01'. 1547, 1549; Fr. 443, Lei
1372;Fr. 445 j Part. 710; Raum. ?l3; Rus. de4de Marça de 1889, arts. 5e 21; Port.
1396 ; Lei lngl., art. 40 § 5; Lei AlI. §§ 55 700, 701; Raum. 712; Leilngl. M e sego
e sego

Nota 25
Cod., arl. 830.
Concordancia.-Cads. Camms. arts.:

Arg. 1402 e seg.: Resp. 978; Mex. 962 e
seg.; !tal. 699 e seg. ; Belg. 444; Hall. 770;

Nota 26
Cad., art. 830.
Concordancia.-Cads. Camms. ar's.:

Al'g. 1387, 1412 j Resp. 883' l\tex. 983; Hal.
699, 701 i Belg. 452; Hall. 771; ChiJ. 1365,
1366; Or. 1547, 1549; Fr. 444, 445; ParI.
710; ROl] m. 712; Lei lngl., art. 40.
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provada a boa fé do credor, salvo a reivindicação no caso de perda ou
furto.

§. 4.· Si a massa não remir a cansa retida o credor como o pigno
raticio, a excutirá, ficando equiparado a este para os devidos ef
feitos ,1:'7

SECÇÃO m

Dos aotos nullos e annullaveis

Art. 28. Serão nullos de pleno direito, independentemente de
acção de nullidade :

a) os actos, operações e pagamentos feitos pelo devedor depois da
decretação do sequestro ou da declaração da fallencia publicada nos
termos do art. 11, umo. vez que tenham relação directa com a massa,
ou se refiram aos bens, que devam ser arrecadados. .

b) os pagamentos feitos ao commerciante fallido, depois de publi
cada a sentença da declaração da fallencia.

§ 1.o O pagamento da letra de cambio ou bilhete á ordem não será
repetido contra quem o recebeu, quando este, segundo o direito cam
bial, poderia perder seus direitos contra os co-obrigados por não haver
recebido o pagamento.

§ 2.· Â. restituição do valor cambial poderá ser exigida do ultimo
obrigado na ordem do direito regressivo (art. 422 do Codigo Commer
daI) ou do terceiro por conta de quem o valor foi creado, quando o uI·
timo obrigado ou esse terceiro, no momento da emissão do titulo, tinha
conhecimento de que estava decretado o sequestro ou declarada a fal
lencia. 108

Art. 29. Cousideram-se nullos de pleno direito, mas s6mente á
beneficio da massa, tenha ou não o contractante conhecimento do
estado do devedor, seja ou não intenção deste defraudar os credores:

a) todos os actos e alienações á titulo gratuito, salvo obediencia á
lei, ou si referir-se a objectos de valor até 36ü;fpüüü, desde dous annos

Nota 27
Decr. n. 434 de 1891, art. 24; Decr.

n. 149 B de 1893.
Concordancia.-A dos arts. cits.

Nota 28
Cod., Not. 360 e art. 827 j Reg. n. 737 de

1850, arts. 682 a 684.

Concordancia.-Cod . Comms. arts. :
Arg. 1408 e seg.; Resp. 880; !tal. 707,709;
Belg. 445 e seg.; Holl. 773 e seg.; ChU.
1373; Oro 1552 e seg: Fr. 446 e seg.;
Roum. 720;Port. (Civ.) 334e seg.; Leilngl.
47 a 49; Lei All. §§ 6 e seg., 22 e sego
e 27.

A Lei Au t.-Hung. de 16 de 1I1arço de
188,1 extensamente se occupa de assumpto
desla secção. -Vide Fremonl & camberlin,
Cod. des liquidations et failliles.
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antes do termo legal da fallencia, façam ou não parte de contractos
onerosos;

b) os pagamentos de dividas não vencidas, feitos dentro do termo
legal da fallencia, quer em dinheiro, quer por meio de cessão, transfe
rencia, endosso, venda, compensação (menos a. que se opéra por etreito
do contracto de conta corrente) ou outro qualquer meio de solução de
obrigações;

c) as hypothecas em garantia de dividas contrahidaB anterior.
mente ao termo legal da fallencia, ou outra qualquer garantia real, in
clusive a retenção, si fôrem celebrados dentro do termo legal da fal
lencia;

d) a renuncia á successão, legado ou uso fmcto, feito até dous ano
nos antes do termo legal da fallencia ; salvo si a esse tempo o devedor
não exercia o commercio i

e) a restituição antecipada de dote, ou a sua entrega antes do
prazo estipulado no contracto ante-nupcial;

f) as inscripções de hypothecas, onus reaes e penhor agricola, e
as transcripções de transmissões intm" vivos por titulo orenoso ou gra
tuito dos immoveis susceptiveis de hypotheca, feitaB após a decretação
do sequestro ou declaração da fallencia :

§ 1.o A falta de transcripção ou inscripção dá acção pessoal ao
comprador para haver o preço até onde chegar o producto do immovel,
e ao credor, para ser admittido á massa como chirographario.

§ 2. o A nullidade será decretada embora para a celebração do
acto tenha precedido sentença executoria, ou ena seja consequencia
de medida assecuratoria para garantia da divida ou Beu paga·
mento.

§ 3. 0 Annnllado o acto, fica de pleno direito rescindida a sentença,
que o motivou, e a consequente execução. ~D

Art. 30. São annullaveis sómente em beneficio da massa:
a) os actos á titulo oneroso entre o fallido e o conjuge, antes ou

depois do casamento, ou entre o fallido e seus parentes e afins na linha
recta e na collateral até ao 2 0 grão, sempre que resultar ou tiver resul
tado prejuizo aos credores, e se provar que o contractante não igno
rava na data do acto o designio do fallído ou o seu estado de fallencia j

b) todos e qnaesquer actos, seja qual fôr a época, em que tenham

Nota 29
Art. 6; Cod., 827; Decr _n. 165 A; n.169 A

de 1890; Uecr. n. 370 de 1890. '
Concordancia.-Cods. Comms. arts.;

Arg. 1408 e seg. i Hesp. 880; !tal. 707, 709
:lo 711; Belg. 445 e segj Holl.773 e sego j

Ch ii. 1373 e seg.; 01'. 1552 e seg.; FI'. 446 e
seg.; Roum. 721 i Lei lngl. 47 a 49.-Cod.
Por!. 721 e seg. ; l'Iiex" 973 e seg. ; Rus.1432;
Lei Ali. § 25.

- Os actos praticados anteriormente aos
6 mezes preceden tes á abertura da falIencia
não poderão ser annulJados senão pelo mo
tivo da cessacão de pagamentos já conlle·
cida: § 26. •
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sido feitos, sem que se possa allegar prescripção, prova.ndo-se fraude
de uma e outra parte contractante. 30

Art. 31. Podem serannuilados os actos ou contractos, em que se
der omissão de formalidade, que, segundo a lei, fór necessaria para
adquirir, conservar ou fazer valer direito, ou cujo cumprimento deve
ria ter lugar por ordemjudicial em prazo determinado, provando-se em
qualquer dos casos que houve proposito de prejudicar credores. 31

Art. 32. A nullidade ou a annullação póde ser requerida:
a) contra todos aquelles, que figuraram no acto como contra·

ctantes, ou que por effeito do acto foram pagos, garantidos ou bene
ficiados;

b) contra os successores causa mortis das pessoas acima indicadas,
até a concurl'encia da quota hereditaria do legado ou usofructo j

c) contra seus successores :
I. Si tiverem conhecimento no momento, em que se creou o seu

direito, da intenção do fallido de prejudicar os credores;
II. Si o direito originou de acto nuUo nos termos dos arts. 28 e 29;
III. Si estiverem nas condições do art. 3D-a.
d) contra os successores causa '1'Iwt·tis das pessoas indicadas no

paragrapbo anterior ns. I, II, III até a concurrencia da quota bere
ditaria do le~ado ou usofructo. 32

Art. 33. Os bens deverão ser restituídos em especie com todos os
llccessorios; mas, não sendo possivel terá lugar a indemnisação. 33

Art. 34. A. restituição dos fructos, incluidos os que se deixarem
de perceber, é devida no casode má fé, connivencia, fraude ou conhe
cimento do estado do devedor; em todo o caso, sel-o·á desde a propo
situra da acção, e comprehenderá os pendentes ao tempo da acquisição.

§ 1. o O donatario de boa fé restituirá sómente na proporção
d'aquillo com que se achar augmentado o seu patrimonio por etreito da
doação.

Nota 30
Cod., art. 828.
(;oncordancia.-Cods. CGmms. arts.:

Arg. 1408 e seg.; Hesp. 880, 881; Mex. 978
eseg.; lta!. 70'7, 708; Belg. 445 e seg; Hall.
773 e seg.; Cbi!. 1376; 01'. 1552 e seg.;
RIo.um. 721; Rus. 14.56; Lei Ingl. 47 a 49;
.el All. § 24.

":' ão annullaveis todos os actos que o
fallldo tever praticado durante 10 annos
~recedentes a abertura da faUencia com o
11m de prejudicar a seus credores, ba
vendo sciencia da outra parte CaD tra·
~~nte: Lei Aust.-Ilung. de 16 de Març.o de

84, art. 2.

Nota 3i
Reg. n. 737 de 1850, al't. 68J.
Concordancia.-Anterior.

Nota 32
Reg. n. 737 de 1850, art. 686.
Concordancia -Lei AlI., § 33'

Nota 33
Cad., art. 881' Reg. n. 737 de 1850, art. 625.
Concordancia.-Cods. Cororos. arls.:

Â.l'g. J503, 1501, 1508; He p. 908 e se".;
M:ex. 999; Ila1. 803, 804; Delg. 566' HoYI.
230, 210; Chi], 1513; Oro 172B; FI'. 575, 576;
Houro. 815 e seg.; Lei AlI., . 30.
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§ 2. 0 A massa restituirá o que tiver sido prestado pelo contra.
ctante, salvo si do contracto ou acto não auferiu vantagem; e nesse caso
o contractante será admittido como credor chirographario.

§ 3. 0 No caso de restituição de pagamento, o credor reassumirá
seu estado anterior de direito, e participará dos dividendos, si chiro
graphario.

§ 4.° Ficasalvo aos terceiros de boa fé, acção de perdas e damnos
a todo tempo contra fallido. 3a

Art. 35. A nullidade póde ser allegada por acção ou embargo na
execução.

§ 1.0 A acção de nullidade e qnaesquer outras intentadas contra
a massa serão sempre summarias e processadas:

a) perante o juiz da fallencia, prorogada a sua jurisdicção ;
b) a appellação será recebida em ambos os etfeitos ;
c) qualquer credor poderá intervir como assistente.
§ 2: 0 A' acção de nullidade não poderá ser opposta compensação

ou reconvenção.
§ 3. o E' permittido o uso do interdicto jmudatorium, que con·

siste em fazer entrar a massa na posse dos bel: s alienados.
§ 4. o Nas questões de fraude, ou má fé, o juiz não ficará adstricto

ás regras de direito quanto á prova; mas decidirá conforme sua livre
e intima convicção, fundamentando, comtudo, a sentença com os
factos e razões que motivem a decisão. 31"i

TITULO III
Dos actos consecutivos á declaração da faUencia e da concordata

Art. 36. Os syndicos, com assistencia do curador fiscal das
massas fallidas, arrecadarão os bens do fallido, lavrando o escrivão
no cartorio termo de fieis depositarios e administradores, que por elIe
será assignado, cUJll1lrindo-lhes :

a) dar toda a publicidade á declaração de fallencia pelos meios
que julgarem convenientes;

Nota 34
Concordancia. -Anterior. - God.

Civ. Porto arls., 495 e sego

Nota 35
. Cad.• arta. 439, 440 j Reg. n. 737 de 1850,
arts. 103,187, 237, 577 § 5, 686.

Concordancia. - O direito de re·
querer a annullação prescreve por ~m
anno a contar da abertura da (aJIeoGla:
J.ei A1J.,§ 34..
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b) por si on por pessoa quedesignarem, ter em boa guarda os bens,
papeis e documentos do fallido, podendo incumbir á este a guarda dos
immoveis e mercadorias,

c) arrecadar os bens particulares, que estejam fóra do gyro com
mercial do fallido, requerendo ao juiz o que para esse fim fôr neces·
sario;

d) vender em hasta publica por intermedio do leiloeiro, ou, onde
não o haja, do porteiro dos auditorias ou de quem suas vezes fizer,
respeitadas as leis aduaneiras, os generos e mercadorias de fltci! dete
rioração ou que não se possarnguardar semrisco ou grande despeza, ou
vido o fallido e, no caso de opposição, precedendo autorisação do juiz i

e) diligenciar o a.cceite de letras e a cobrança de quaesquer dividas
activas, nomeando cobradores, advogados, procuradores, com salarios
préviamente ajustados, passando as respectivas quitações ~

f) praticar todos os actos conservatorios de direitos e acções do
fallido (arts. 277,387 e 453, do Codigo Commercial);

y) realizar ~s entradas de acções de companhias, de que o fallido
fôr subscriptor ou accionista;

h) proceder ao levantamento do balanço, inventarias, exames de
livros, ou verificaI-os, quando apresentados pelo fallielo, auxiliados por
peritos de sua confiança e sob sua responsabilidade;

i) com autorisação do juiz remir penhores e antichréses ;
j) praticar todos os actos de administração ;
k) propôr todas as acções tendentes a completar e indemnisar a

massa.
§ 1.o As quantias provenientes da venda de bens e mercadorias,

da cobrança de dividas ou de qualquer outra procedencia, serão reco
lhidas a um estabelecimento bancaria, da confiança dos syndicos e sob
sua responsabilidade; despendendo os syndicos e curador fiscalsómente
oque fôr estrictamente necessario ao preenchimento de suas funcções.

§ 2. o Os syndicos ficarão responsaveis por d.olo e fal ta, devendo
empregar toda. a diligencia como se fôra em seus proprios negocioso

§ 3. 0 Divergindo os syndicos, desempatará o curador fiscal; não
havenuo accôrdo o juiz resolverá como entender, e sem recurso
algum. 86

Art. 37. A' requerimento do fallido, e sob informação do curador
fiscal e dos syndicos, poderá ser autorisada pelo juiz a continuação do
negocio do fallido sob a direcção de pessoa por elIe indicada e directa

Nota 36
83~Od., arts. 812, 817, 818, 833, 834, 836,

;.( 839.
....oncordancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 1438 e seg. ; Mex. 1420, 1488; !tal.

703, 744, 7ó3; Belg. 479,487; Holl. 7G7,
793,798, 806; 809, 810, 813, 8]4, 853; ChiL
1409, 1419; 01'. ló63, 1594 e eg.; FI'. 489
e seg., Lei de 4 de Março de 1889, art. 4;
Porto 703; Rouro. 757 e seg.; Rus. 1412 a
seg.; Lel ALI. §§ 29, 113 e seg., 121
e sego
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fiscalisação dos syndicos, que deverão nomear os prepostos encarre·
gados do escriptorio.

§1. o As compras e vendas serão feitas a dinheiro de contado, salvo
antorisação especial dos syndicos para que possam ser effectuadas a
prazo não excedente de 30 dias, e serão escripturadas em livros espe·
ciae sabertos, numerados, rubricados e encerrados pelo curador fiscal
ou por um dos syndicos gratuitamente.

§ 2. o Essa autorisação poderá ser cassada pelo juiz sob represen·
tação do curador fiscal ou dos syndicos.

§ 3.° As dividas e obrigações por effeito dessa autorisação serão
consideradas da massa e não da fallencia. 37'

Art. 38. Dentro de 20 dias contados da publicação da sentença
de declaração da fallencia, reunir-se·hão os credores sob a presidencia
do juiz, presentes o curador fiscal, os syndicos e fallido ou seus repre·
sentantes.

§ 1.0 Os credores por dividas commerciaes ou civis serão citados
por edital, publicado pelo menos tres vezes no jornal official e em
outro de maior circulação, indicado pelo juiz.

§ 2." Os credores ausentes em lagar sabido e com o qual haja
communicação telegraphica ou telephonica serão avisados por esse
meio ou, conforme a distancia, por carta registrada com recibo de volta.

§ 3. o Os credores ausentes poderão constituir procurador por tele·
gramma, cuja minuta authenticada ou legalisada, deverá ser apresen·
tada ao expedidor, Clue na transmissão mencionará essa circumstancia.

§ 4." E' licito a um só individuo ser procurador de diversos cre
dores. A procuração póde ser feita por instrumento particular, sendo
a firma reconhecida por tabellião ou escrivão da fallencia ou por dons
credores commerciantes conhecidos pelo balanço.

§ 5." Quaesquer que sejam os termos do telegramma, ou daprocu
ração, entende-se que o procurador ficará habilitado para tomar parte
em todas e quaesquer.deliberações, si tiver sido feita menção da firma
do fallido.

§ 6. 0 Serão consIderados representantes legaes dos credores para
todos os effeitos :

a) os prepostos, feitores, gerentes e quaesquer outros represen·
tantes, uma vez que tenham poderes para administrar, ainda que care·
çam da faculdade de alienar.

Nota 37
«":oncordancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 1436; ~lex. 1420 j !tal. 750, 798; Belg.
477; Holl. 797; Cbi!. 1398; Fr.470j POI't.
720; R011m. 763; Rus. 1511 j Lei In~l.,
arts. 57, 64.

Nota. -O disposto neste artigo, espeoial
para o processo de quebra, não é appli·
cavei á liquidação forçada das sooiedades
anonymas: só aos credores compete resol·
ver sobre seus interesses, devolvida como
lhes é a massa pela liquidação: Aco. do
Trib. Civ. e Crim. de 4 de Maio de 1893.
Dú·., vaI. 63, pag. 369.



CODIGO COMMERCIAL 525

b) quaesquer procuradores ad negotia, embora não estejam espe··
cificados poderes para a fallencia. 38

Art. 39. Reunidos os credores, proceder-se-ha á chamada por lista
organisada pelo curador fiscal e pelos syndicos. Contra a inclusão ou
omissão poderá reclamar qualqner credor on o fallido.

§ 1. o Si não fôrem dados por verificados os creditos, nomearão os
credores não contestados uma commissão de dous ou tres membros para
proceder ao devido exame; podendo suspender-se a reunião por algumas
horas, ou adiar-se para dahi a dias, não excedendo de oito, indepen·
dente de nova convocação pela imprensa.

§ 2. 0 A commissão apresentará em resumo porescripto sua opinião
sobre as contestações offerecidas, e depois do debate o juiz admittirá
ou não os credores contestados a tomar parte nas deliberações, ficando
salvo a qualquer credor o direito de promover pelos meios ordinarios a
exclusão do admittido, e ao contestado o de requerer sua admissão.

§ 3. 0 Antes da reunião dos credores poderão elles habilitar-se a
tomar parte na deliberação, apresentando seus titulos ao curador fiscal
e aos syndicos, com reclamação por petição para o juiz.

§ 4.° Os credores por'titulos ou obrigações ao portador deposi
tal·os-hão em mãos dos syndicos pelo menos dous dias antes da reunião,
sob pena de náo tomarem parte nas discussões e deliberações, nem
serem attendidos para o calculo de maioria. 39

Art. 40. Verificadas os creditos, o curador fiscal e os syndicos
apresentarão o balanço, o inventario, o exame de livros, e fará o
curador fiscal succinto relatorio sobre as causas que determinaram a
fallencia, informando,sobre o procedimento do faUido antes e depois da
declaração da fallencia, de modo que os credores possam formar juizo
sobre a boa on má fé, a culpa ou dólo, com que procedeu.

Paragrapho unico. Ofall ido, ou sen representante, poderá oppôr
as reflexões, quejulgar a bem de seu direito, e o juiz ou qualquer cre·
dor interrogaI-o. <1.0

Nota 38

Cod., arts. 812, S!l2.
Concol'dancia.-Cods. Comms. arts.:

R~s. 1449, 1484 j Lei Ingl., al'ts. 15, 20;
Lei FI'. arts. 9,12; Lei AlI., §§ 126 e sego
Concord. seg.

Nota 39
Cod , art. 846.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

,A!g' 144.3 e seg.; Jlfl1x. 1437 e seg.; ltal.
o e seg. j Belg. 496 e seg.; Holl. 815 a

817; Chil. 1439 e seg.j 01'.1614 a 16l7; Fr.
491 e seg; Porto 714 j Roum. 771 e seg. ~

Rus. 1484 a 1486 j Lei Ingl. 15, 37 j Lei AI!.,
§§ SO, 129 e sego

Nota 40
Cod., art. 845.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 1459; ltal. 764; Belg. 506; Holl. S05 e
seg.; Cbil.1450; 01'. 1619 a 1621; FI'. 498,
506; Porto 714 e seg.; Roum. 774 e seg.;
Rus. 14.62 e seg.; Lei Ingl. 16,79; Lei AI!.,
§§ 1ló, 133 e sego
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Art. 41. Qualquer que seja o parecer do curador fiscal e dos syn·
dicos, o fallido, ou seu representante poderá apresentar a proposta de
concordata, apoiada ou não anteriormente pelos credores. U

Art. 42. A concordata será proposta sob uma das seguinte8
fórmas:

a) por abandono.
b) por pagamento. 4,.

Art. 43. A concordata por abandono consistirá na adjudicação de
todos os bens presentes da massa ou de parte delles aos credores para
solução do passivo, e importará completa desoneração do devedor, que
ficará livre dos efi'eitos commerciaes, civis e criminaes dafallencia.43

Art. 44. A concordata por pagamento consistirá na manutenção
do devedor na posse da massa pelo tempo accordado para o pagamento
dos credores nos termos propostos e aceitos.

§ 1.0 Esta fórma de concordata não desonera o devedor, não o
liberta dos efi'eitos civis, commerciaes, e criminaes da fallencia, sinão
depois de decorrido o tempo accordado e de satisfeitos os termos do
accõrdo, salvo si ror cumprido dentro do prazo concedido pelos cre·
dores.

§ 2. 0 Durante esse tempo e para o effeito da responsabilidade do
fallido, -no caso de não ser cumprida a concordata, será considerado
depositario de bens da massa com poderes de disposição e adminis·
tração. 4

<&

Art. 45. Para ser válida a concordata deverá ser concedida por
credores que representem no minimo 3/4 da totalidade dos creditos
reconhecidos verdadeiros e admittidos no passivo, com exclusão dos
credores da massa e de dominio (reivindicantes), separatistas, privile·
giados e hypothecarios. .

§ 1. o A proposta de concordata poderá ser a.presentada com decla·
ração escripta e assignada pelos credores, devidamente authenticada,

Nota ·4i
Cod .• art. 846.
Coucordancia.-Cods. Comms. atts.:

Arg. 1463; Resp. 898; Mex. 988; Ital. ao;
Befg. 509 e seg.i,.Roll. 835 e eg.; Cllil. 1455;
Fr. 50! e seg.; J:'Ol't. 730; Ronm. 843 e seg.;
Lei lngl., 18, ~3; Lei Ali. § 160.

Concordancia.-Ant.
N()ta.-As concordatas são sujeitas a

seUo proporcional: Decr. n. 1264 de 1893,
Tabella A n. 23.

Nota 43
Concordancia.-Cods. Comms. arI5.:

Chi!. 1478; Fr. 504, Lei, art. 15.-Anl.

Nota 42
Nota 44

Concordaucia.--Cods. Comms.ar!S.:
Arts.. 75 e 76; Decr. n. 848 de 1 90, art. Arg. 14 3; Re"p. 906; Mex. 996; !tal. 8.J3j

302' Decr. n. 1334 de 1893, arts. ~6 n. 1 e 27 Befg. 523; Chi!. H 6; 01'. 1648; Fr. 510'
n. 7. 1 floum. 856; Lei lngl. 18, 23.
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concedendo-a; nesse caso a importancia dos creditos por elies repre
sentada será apurada para a. formação dos 3/4 da totalidade dos cre
ditos nos termos deste artigo.

§ 2: Si os credores, cujos creditos não fôrem contados para a
formação dos 3/4, quizerem tomar parte na deliberação da concor
data, aceitando-a ou rejeitando-a, ficarão equiparados aos chirogra
pharios.

§ 3. o Os credores contestados, quando em acção regula.r fôrem
julgados legitimos, não ficarão sujeitos aos efi'eitos da concordata.

§ 4." Os credores por titulos não mercantis, si não se tratar de
fallencia de sociedade, ficam sujeitos aos effeitos da concordata. 4&

Ârt. 46. A concordata será aceita ou rejeitada na mesma reunião.
Paragrapho unico. Não havendo credores dissidentes, a concor

data, quando aceita, considera-se homologada para produzir todos os
seus efi'eitos jurídicos; si, porém, houver credores dissidentes, o juiz
assignar-lhes-ha o prazo de cinco dias para formularem seus embargos
em auto apartado, observando-se o seguinte:

a) dos embargos terão vista por 48 horas o fallido e o curador
fiscal;

b) conclusos os autos ao juizo em 24 horas, assignará 10 dias para
a prova;

c) finda a dilação, que correrá da publicação do despacho em cal'
torio ou em audiencia, serão, sem mais aliegações, conclusos os autos
para sentença;

d) a appellação, commum a ambas as partes, serà recebida s6 no
effeito devolutivo. 46

Ârt. 47. A concordata cumprida importa qnitação ao fallido e
consequente rehabilitação; salvo quanto a esta, se no juizo oriminal
houver elie sido condemnado. 4.,-

Art, 48. A concordata por pagamemto poderá ser rescindida:
a) por má fé do devedor concordatario ;

Nota 45

C
Arts. 67 e seg.; Cad., arts. 847, 852,853.

oncordancia.-Cods. Comms. arts.:
Arg, 1471; He p. 901; l\Iex. 991; llal. 833;
Belg. 512: Hall. 841; Chil. 1463; Oro 1635;
FI'. 507; Port, 730 e seg.; Bonm. 896; Lei
[ngl. 18, 23; Lei Ali. § 169.

I!rota._ Parece não carecer para con·
ces ão da concordata} o fallido ter sua
firma ou .razão social mscripta no registro
commel'cl~1 do. Decr. n. 916 de 1890: pois
que t~l eXlgeUCla não se fez expressa,com o
em oatros casos.-Not. 86.

Nota 46
Art. 76 § 3; Cad., art. 850.-Vid. Dir.,

vaI. 61, pago 600.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 1471 a 1473 e 1476; Hesp. 902a905; ltal.
83~ a 836,810,?-842; Belg. 518; Hall. 841,84.8;
Chil. 1463, 14/8, 1486; Or.1637; Fr. 507,509,
516, 520: ParI. 730, 743; Boum. 846,853; Lei
Ing1., 1823; Lei Ali' §§ 170, 714.

Nota 47
Concordancia.-Cod . Comms. arts.:

Arg. 1480; lia!. 8·H; Belg. 519; Chil. 1484;
Dr. 1654; Lei AlI. §§ 183 eseg.
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b) si por culpa ou negligencia do devedor, ou por caso fortuito,
o activo da massa se deteriorar, de sorte que não possa satisfazer o
accôrdo celebrado. <aS

Art. 49. Para o effeito da rescisão da concordata nomeará o juiz
dentre os credores dous, que, conjunctamente com. o curador, fiscali·
sem o seu cumprimento.

Paragrapho unico. Essa commissão poderá requerer em qualquer
dos casos do artigo precedente a rescisão da concordata. Da petição
terá vista, para nella responder, o concordatario I por 48 horas, e com a
resposta ao juizjulgará, dando aggravo para o superior competente.··

Art. 50. Rescindida a concordata, proseguirá a fallencia nos ter·
mos da liquidação do activo e passivo. G.

Art. 51. A concordata por pagamento, definitivamente aceita,
induz:

a) a entrega da massa ao devedor para liquidaI-a, como entender,
sob a fiscalisação da commissão, de que trata o art. 49;

b) a prestação de contas dos syndicos. Gt.

Art. 52. A contas dos syndicos serão prestadas por petição do
cumentada, da qual o juiz dará vista ao fallido e a commissão fiscal
para nella responderem. Com a resposta o juiz julgará, dando aggravo
para o superiol' competente.

Paragrapho uníco. O julgamento das contas não isenta aos syndicos
das rel:lponsabilidades provenientes da administração da massa G"

Art. 53. A concordata por abandono induz:
a) a formação do contracto de união j

b) a prestação de contas na fõrma do artigo antecedente. G3

Art. 54. O devedol', que para a obtenção da concordata tiver
occultado ou desviado bens, simulado passivo, feito concluio com algum

Nota 48
Art. 118; Cod., art. 849.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Al'g. 1482eseg,: Besp. 906; Mex. 996; !tal.
842,8.13; Belg, 523; Boll. 850; Chi!. 1-185 e
seg.; Dr. 1646; FI'. 520; Roum. 855; Lei
Ingl. 18.

Nota 49
Concordancia.-Cod~.Comms. arts.:

!tal. 44; Belg. 526; Cllil. 1492; FI'. 522; 525;
Roum. 855 e seg.

Nota 50
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 1491; \ta!. 844; Belg. 526; Coil. H86,

1492; Dr, 1652; FI'. 522; Roum. 857; Lei IngI.
18; Lei Ali. § 187.

Nota 51
Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Arg. 1480; na!. 841; Delg.519; Coil. 14 G:
01'.1645; FI'. 519; Roum. 854; Lei lngl" 82;
Lei Ali. § 177.

Nota 52
Concordancia.-Ant.-Lei lngl. 78:

Lei AlI. § 78.

Nota 53
Concordancia.-Á do arl. 42.
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ou alguns credores ou por qua.lquer outro modo viciado o consentimento
dos credores, poderá a todo tempo ser condemnaclo em acção ordinal'i:"
ao pagamento integral da divida e' seus juros; e, não estando ainda
cumprida, a concordata por pagamento será rescinrlida.

Paragraphe: unico. O credor, que nas deliberaçõe sobre a con·
cordata transigir com o seu voto para obter vantagens, para si, per·
derá em beneficio da massa a importallcia do eu credito, bem como
quaesquer vantagens que llIe possam provir de semelhante trans
acção. Ii~

Art. 55. A concordata, embora negada, póde ser opposta em tor10
equalquer estado de fallencia, ainda quando já esteja formado o con
tracto de união; fazendo o devedor á Slla custa as despezas da convo·
cação dos credores. .

§ 1. o Para ser decretada pelo juiz a rennião dos credores, deven\
o fallido apresentar com a petição a proposta.

§ 2. o Os credores serão convocados por editae~, na fórma do
art. 38 § 1·, publicados pela imprensa oito dias, no minimo, antes da
reunião, indicando·se em resumo os termos da proposta.

§ 3." Observar-se·lIa quanto fôr applicavel o disposto neste ti·
tulo. lili

Art. 56. Rescinclidá a concordata, a massa passiva compor-se· lIa
elos credores da fallencia pelo que lhes fõr devido do principal primitivo
e dos que tiverem contractado com o fallido depois da entrega da
massa.

§ 1. o Os credores da segunda serie serrw pagos pelo producto dos
bens arlquiridos á titulo oneroso depois da entrega da massa com re
cursos estranhos a esta, concorrendo com os da primeira nos demais
bens.

§ 2. 0 Fóra desse caso os credores chirographarios de ambas as
series serão tratados em pé de igualdade.

§ 3." E' licito aos credores da 2a serie põr ii. disposição dos ela p.
n. sornma necessaria ao pagamento da concorda.ta para excluil-os do
concurso. liG

Nota 54

ConcorcJancia.-Cods.Comms.arts. :
Arg. J.I77; fie p. 899; Mex. 989; HaI. 812,
~6G; Belg. r'12, 575; HolI. 841; Cbil. 11515.
1179; 111'. 50;, 597; Roum. B16; lei lu"l., l •
~a. ·18 (de fi de Agosto d l869. art. 14): Lei
Ali. : .162, IBl, 213 e pune com multa até
Ire~ Ulll mal'Cvs e prisão até am anno.

3-1

Nota 55
Concordancia.-Cods. Comms. arl .:

lI~sp. 89. : 1I~1. 30.: Be.lg: 5Ll9 e c~;..CII~~
1~;:lJ; foL 501; Porto 730, Rourn. l:S43, LCI
lngl. 48.

Nota 56
Con<'oT'cJ:ulcia.-Cods. Comms. :lrl. :

lIal. Hl7l, '13, 15, Uelg. 523; eh i I. 14 6; ~·r.

5l0; Boum. 856 e seg.· Lei rngl. 4 .
CODIGO CO~:llEr.CU.L
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Art, 57. De todas as reuniões se lavrará acta circumstanciada,
que será sujeita á approva ção dos credores, assignada pelo jniz, curador
fiscal, syndicos, credores (qnerendo) e pelo fallido. G..,.

TITULO IV

Do couLl'uclo de união

Da liquidação elo activo e do passivo

Art. 58. Não se apresentando proposta de concordata, sendo rejei·
tada, ou não havendo numero para votaI a na reunião, a que se refe·
rem os arts. 38 e 39, ficará constituido o contractó de união dos cre·
dores, que elegerão dous ou mais syndicos para a liquidação defiiútiva
da massa e uma commissão fiscal de tres membros, com funcções COD

sultiva e deliberativa.
Paragrapho unico. Os syndicos e os membros da comm1ssáo fiscal

serão credores ou não; eleitos, porém, por votação nominal, que repre·
sente mais de metade do valor do passivo. Não havendo maioria abso
luta, em segundo escrutinio prevalecerá a relativa. G8

Art. 59. 03 syndicos assumirão a administração da mas 11, e
reputar-se-hão investidos de plenos poderes para todas e quaesql1er
operações e actos da liquidação, para demaudar e ser demandados. li9

Ârt. 60. Os syndicos com antorisação da commissão fiscal:
a) procederão á venda de todos e quaesquer bens, moveis, semo·

ventes, immoveis, direitos e acções, pela fôrma indicada no art. 36d
•

b) poderão transigir sobre as dividas e negocios da ma sa, e

Nota 57
Ç,oncordancia. -Cods.Cornms. arls.:

ILa!. 835; Delg. 515; FI'. 509; Roum. 845.

Nota 58

Cad. arls. 855 c 56.
Coucordaucia.-Cod . Comm .3rls.:

Ârg.1519·Ila1.793e eg.; Belg. 509; HoU.
851; Chi!. 14.98; 01'.1655 e seg.; Fc. fl29; Lei

de 4. de Março d 1889, art. 19; Porto 726;
Roull1. 806; Lei Ing. 20; Lei Ali ..§; 70
difl·., - Syndico nomeado pelo Tribunal
-79,80.

Nota 59

Cod. art. 856. .
Concordancia.-Cods. Comms.arls.:

Âl'g. 1438; Mex. 1120 e seg.; Ital. 718, 7!l3e
eg.; llelg. 4.87; Cbil. 14.14; 01'. 1659:

FI'. 4. 90; Porto 703; Roum. 806 e sego Lei
Jng. 5.1; Lei AlI., § 157.
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c) vender toda a ma8SB/ activa a qualquer pessoa, ainda que seja o
proprio faUido. .

§ 1.0 Recusada essa autorisação, os syndicos poderão recorrer ao
juiz, que decidirá sem recurso, ouvindo ou não o fallido.

§ 2. o Além dos modos acima indicados, todo e qualquer outro de
liquidação do activo será permittido aos syndicos com autorisação da
commissão fiscal, e licença dojuiz, que ouvirá o fallido, e decidirá sem
recur o.

§ 3. o A venda dos bens immoveis independe de intervenção ou
outorga da mulher do fallido. GO

Art. 61. Os syndicos, examinada a escripturação e revisto o ba
lanço, organisarão a relação dos credores com as observações, que tive
rem, convidando-os pelos meios convenientes a exhibir seus titulos e a
dar explicações] quando necessarias; o que será notado na mesma
relação.

Paragrapho unico. Da entrega dos titulos pelos credores da6LO
recibo aos portadores, que o exigirem, e mediante elie os restituirão
depois de examinados e notados. Gt

Art. 62. Submettida a relação dos credores ao exame da com·
missão fiscal, procederá esta com os syndicos á classificação dos cre·
ditos, que será apresentada em juizo e annunciada por edital.

§ 1. o Dentro' de 10 dias, contados da publicação dos editae , os
credores, classificados ou não, poderão reclamar o que 101' a bem do seu
direito.

§ 2.0 Findos os 10 dias, e sob informações dos syndicos e da com
missã.o fiscal, a qual será prestada no prazo que fór designado, o juiz,
ordenadas as diligencias que entender necessarias, inclusive a audi
encia do reclamante, proferirá sentença classificando os creditos.

§ 3. o Os credores, que se julgarem prejudicados com a sentença,
poderão aggravar de instrumento para o superior competente, ou pro
PÔl' as acções, á que se julgarem com direito, contra a massa.

§ 4. o Emquanto penderem as acções, serão provisoriamente con
templados os reclamantes como credores, fixtl.ndo o juiz a cota, que
para o eventual pagamento se deva reservar. Gil

Nota 60
Concordancia.-Cods. Comms. art .:

Arg. 1438; Mex. 1420 e seg.; !tal. 748,793 e
seg.; Chi!. 1416; 01'. 1660 e seg., FI'. 487;
\loum. 810 e seg.; Lei Ingl., 21,56, 57.

Chi!. 105; 01'. 1660 e eg.; Fr. 491, 49.1,
4\16; PorL. 713, 716.

Nota 62

Nota 6i Concol'llancia.-Cods. Comms.arts.:
Ar". 14J5, U59, 1460; Mex. 1437; !La!. 7flB

Concorllancia.-Cods. Comms. arts.: seg.; Chi!. 1:1a9, FI'. 491; Porto 713 e
Arg. 14-13; nal. 758; 761; Belg. 4.96, 500; eg.· Boum. 823; Lei Ingl., 58.
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Art. 63. Os syndicos apresentarão todos os mezes, com informa·
ção da com~issão fiscal, conta demonstrativa do estado da liquidação
e das quantias em caixa.

§ 1.0 O juiz poderá ordenar dividendos, sempre que o rateio seja
superior a 5 %, notando-se as quantias pagas nos respectivos titulos
ou creditos e lançadas em uma folha, que os credores assignarão.

§ 2. o O saldo final á favor da massa, depois de deduzicJ.as as CURtas
e mais despezas e de paga aos syndicos e á commissão fiscal a pOrCI\ll
tagem que fôr arbitrada pelo juiz, e os adiantamentos que houverem
feito, determinará o ultimo rateio. .

§ 3. o Si dos livros do fallido ou por d'ocumento attendivel con tal'
que existem credores ausentes, o juiz, sob informação dos syndicos é
da commissão fiscal, poderá ordenar se reservem os dividendos, que
lhes tocarem.

§ 4. o Os dividendos não reclamados serão depositatlos nos cofres
dos depositos publicos por conta de quem pertencerem.

§ 5. 0 Si acontecer que, pagos integralmente de capital e juros os
cr.edores, fiquem sobras, serão restituidas ao fallido ou a seus legitimos
representantes, observado o disposto no paragrapho anterior.

§ 6. o Si o fallido fôr sociedade, o juiz nomeará um liquidante para
procedera distribuição das sobras. 63

Art. 64. Finda a distribuição, os syndicos prestarão as contas de
conformidade com o disposto no art. 52. G4

Art. 65. Os syndicos e os membros da commissão fiscal poderão
ser àestituidos á requerimento dos credores, representando a. maioria
dos creditos, sem allegarem causa.

§ 1.0 Dando-se caqsa justificada, a destituição poderá ser àem·e·
tada ex-officio, á requerimento de qualquer credor ou da commissão
fiscal e dos syndicos .

§ 2. o Do despacho, que decreta ou não a destituição, ha aggl'avo
de instrumento.

§ 3. o A destituição importa a perda do direito á porcent.agem.
§ 4.o A 8ubstituição do syndico e da commissão fiscal será feita

provisoriamente por nomeação do juiz e definitivamente pelos credores

Nota 63
Art. 148, Cod. art. 869.
Concordancia.-Cods. Comms., arts.:

Arg. 1441, Ital. 755; Belg. 561; Chil. 14~8;
01'. 1672; FI'. 560; Roum. 822; Lei Ingl.,
89; Lei All. § 77-

Nota.-Q Dr. G. A.utran em a noto 59re·
para que a lei deixara arbiLl'io ao Juiz

quanto a décretação de porcentagem ao;
syndicos e commissão fiscal: a leitura do
art. 148 faz desapparecer o reparo.

Nota 64
Cod. art. 868.
COllcoI'dancia .-Cods. Comms. arls.

Ch!I.. 1508; 01' ..1675; FI'. 537; Roum. 809
LCl Jngl. 78; Lei Ali., § 78.
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ou em reunião, peja fôrma do art. 58, paragrapho unico, ou nor decla
ração authentica de voto, escripta e assignada. GIõ

Àrt. 66. E' prohibido ao juiz, aos syndicos, á commissão, ao
curador fiscal, peritos avaliadores e mais officiaes da justiça, compl'ar
por si, ou por interposta pessoa, quaesquer bens da massa, sob as penas
do art. 146 do Oodigo Oriminal (art. 232 do novo Oodigo Penal-Decr.
n. 847 de 11 de Outllbro de 1890). GG

TITULO V

Dos credores da Inassa e dos da fallencia

Ârt. 67. São credores da massa, e serão pagos de preferencia a
todos e quaesquer outros:

a) os de despezas, salarios, custas, Mn6rarios, commissões,
fornecimentos referentes á arrecadação, administração e distri
buição da massa fallida e á sua segurança, guarda. conservação e
defesa;

h) os de despezas com molestia e funeraes do fallido, depois de
declarada a fallencia ; -

e) os de alimentos do fallido, quando autorisados.
Paragrapho unico. Sio activo fôrinsufficiente, os syndicos não terão

direito á .repetição de qualquer pagamento effectuado. 417

Concordancia.-Cods. Comms. arts :
Arg. 1496 e seg.: Hesp. 518, 90S a 9HJ

·Civ. 1921 a 1929; Mex. 998 a 100Si llal. 771
a 797-Civ. 1956 a 1963, 2007 e seg .. \ Belg.
537 a 560; Holl. 198, 852 e seg.· Chu. ]520
a 1525-Cív. UV.,4,tit. 41; Dr. 1714:a 1735;
Fr 546 a 56!, Lei de 1889, art. 22, Nap.
2101 a 2105, 2134 e seg.; Porto 720, Ci.....
878 e seg.; Boum. 784 e seg.; Rus. 1474 e
seg.; Lei 1ngI. 40, 125, 15~; Lei AlI., art.
50 e sego .

- -enhum Cod. faz classificação seme-
• lhante a nossa-em credores da massOr

reivindicanles-separatistas-eda fallencia.
Comm. Chi!. A Lei AlIeman classifica em credores da

massa e da fallencia.
Odireito Romano fazia classi ficação se

melhante: credores, reivindicantes, ou se
paratistas, ex-jure dominii-credores sepa
ratistas ex-jure crediti-e credores da
massa: lIIackedey, Inst. do Dir. Rom.
§El774e sego

Nota 67
Art. 142; Cod. arts. 876 e 878; Reg. n.737,

arts. 621 e 622.

Nota 66
Cod.., art. 863.
ConcOl'dancia. -Cod.

al't. 1666.

Nota 65
Cod. art. 858.
Concordancia.-CocJs. Comms. arts,:

Arg. 1426; ltal. 714, 720: Chi!. 1413, 1435;
F 8,463, 467; Porto 702, 711; Lei lngl.
8r. 46.
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Art. 68. São credores reivindicantes, qner tenham acção real 01\
rei-persecutoria, quer não, propriedade plena ou ius in 'te:

a) o dono de cousa adquirida pelo fallido, de quem não era o pro
pnetarío ;

b) o dono de cousa em poder do fallido por titulo de deposito, pe·
nhor, antichrése, administração. arrendamento, commodato, usofructo,
uso e habitação ; G')' n

c) os donos de mercadoria emcommissão de compra ou venda, tran·
SIto ou entrega;

cl) dono de cousa, embora fungivel, em poder do fallido por effeito
de mandato, inclusive dinheiro, effeitos de commercio ou titulos a elles
equiparados, endossados sem transferencia de propriedade, ainda não
pagos ou em poder de terceiro em nome do fallido na época da falo
leneia; fi.,. b

e) o dono de cousa furtada, ronbada, extorquida, ou obtida por falo
sidade, estellionato ou outras fraudes; .

j) o dono de titulos ao portador, que forem perdIdos, furtados,
roubados, extorquidos, ou obtidos por falsidade, estellionato ou outras
fraudes, se o fallido fôr quem os achou ou obteve por esses meios, 01\
os recebeu, sabendo a origem viciada da posse;

g) o vendedor de bens immoveis, embora esteJa feita a tradição,
ainda não pag-o do preço da venda, salvo si o tiver creditado ao com·
prador;

h) o vendedor antes da entrega da cousa vendida á credito, si re·
servou á propriedade até o pagamento. ou si a venda á credito foi in·
duzida por dolo do comprador; .

i) o vendedor de cousa expedida ao fallido, SI a este não foi entre·
gue o conhecimento antes de declarada a fallencia ;

iJ a mulher casada pelos ben :
L Dotaes, estimados paraqualquer etreito;
II. Paraphernaes ;
III. Incommunicaveis, sob o regimen da communhão ;
IV. Que não respondam por dividas anteriores ao casamento;
V. Pelas arrhas e doações ante-nupciaes feitas pelo futuro ma·

rido, quando insinua.das ;
k) os :fiJhos menores, legitimos, legitimados ou reconhecidos,

pelos bens castrenses, quasi castrenses e adventicios ;
1) os tutelados c curatellados pelos bens, que lhes pertencerem

e quanto as cousas adquiridas pelo tutor ou curador em seu pr~prio

Nota 67 a

Vid. Di?'., vaI. 65, pago 65.

Nota 67 b

Vid. Di?'., vaI. 65, pag 65.
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nome com bens ou producto de bens dos mesmos tutelados ou euratel
lados;

1n) os herdeiros e legatarios pelos bens da herança ,ou legado;
n) os qne tiverem feito remessas para um fim determinado.
§ 1.0 Não se considera deposito o de dinheiro, quando ao deposi·

tario é permittido fazer uso dene ou empregal-o em operações civis
ou commerciaes, vença ou não jnros, sendo sómente tal qnando tomar
ocaracter de cousa não fungivel.

§ 2. 0 O prodncto da venda de mercadorias em cómmissão de
compra ou venda, que por autorisação do dono fôr creditado em conta
conente, constituirá credito chirographario.

§ 3. 0 A consa, não se offerecendo duvida ou contestação, será
pelos syndicos com autorisação da commissão fiscal, entregue ao
dono na mesma especie em que houver sido recebida pelo fallido, OLl
naquella em que exi"stir, tendo sido sobrogada; na falta da especie, será
pago o sell valor.

§ 4. o O reivindicante pagará á massa as despezas, a que a consa
reivindicada, ou seu producto, tiver dado logar.

§ 5. o A reclamação ou acção"de reivindicação obsta a venda da
cousa reclamada, mas não annuUa a anterior alienação.

§ 6. 0 A reivindicação do val(}r da cousa, quando esta não exista
mais na massa, não autorisa a repetição dos dividendos distribuidos aos
credores. 68

Art. 69. ·São credores separatistas (e.x jW'e crediti):
a.) a fazenda publica, para ser paga dos impostos sobre immoveis,

pelo producto delles ;
b) os que estiverem com o fallido em relações de co-propriedade

ou em sociedade, para que pelos beus que formam a co-propriedade on
a sociedade sejam pagos de seus creditas;

c) os credores e os legatarios da pessoa d.e quem o fallido é her
deiro sobre os bens da herauça, para que por elles sejam pagos com

Nota 68
Cad., a,t . 874, 875, 881; Lei n. 1083 de

!R60, art. 1 § 6; Decr. n. lG5 de 1800, art. 1
S 5.

Concol'dancia.-Ant.-Lei AD. § O.
As reclamações tendentes a reivindicação

contr~ <l: massa ou fallencia, em virtude de
um dIreIto real ou pessoal, são segurados
pela lei que regem a materia fóra do pro
cesso ou fallencia: Lei ci t .. ~ 35.

Nota.-Não é credor re.ivindicante o
porlador de um titulo de cujos termo não
se eVldencia ter sido o dinbeiro dado a

guardar como cou a não fungivel: Acc. do
Trib.Civ. eCrim. de15deJulborlel~91:l.

Di?'., vaI. 63, pago 39.
-O vendedor de bens immoveis que,

n~o obstante constar da respectiva escrip
lura ter sido pago do preço de que dl'u
quitação, receben apenas part delle elll
dinbeiro e parle em letra, qne não foram
pagas, lendo obrevindo a fallen ia ao com
prarlor, é con irlerado credor clJirograpba
rio la massa fali ida e Dão reivindicaLlte ou
de dominio: Acc. d mesmo Trib. e da
mesmadala-Di,·., vaI. 63, pago 35.

-O texto do § ln confirmou a doutrina
que su tenlei, em a Not. 280 do Cad., con
Ira a (0l1s0t. das Leis Civis.
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exclusão dos credores do fallido, salvo si convieram por qualquer modo
no juizo do inventario ou fóra delie para que lhe fossem adjudicados
bens com o encargo de pagar as dividas do de cujus. 00

Al't. 70. São credores da fallencia :
l. Com privilegio sobre ,todo o activo, salvo hypotheca devida·

mente inscripta e anterior á emissão ou em garantia de pagamento do
preço do immovel adquirido depois della :

a) os portarlores de obl'igações (debentures), emittidas pelas sode·
dades commanditarias por acções;

b) os de salarios, on soldadas de feitores, guarda-livros, caixeiros,
agentes, e domesticas do fallido, vencidos no anno immediatamente
anterior á data de declaração da fallencia, tenham ou nãu os titulos de
nomeação registrados ;

c) os de salarios e soldadas de equipagem que não estiverem preso
criptos nos termos do art. 449 n. IV do Codigo do Commercio.

II. Com privilegio sobre determinados immoveis e moveis, salvo
bypotheca anteriormente inscripta:

a) o proprietario e sublocador, nos moveis de uso pessoal, que se
acharem dentro da casa, para pagamento dos alugueis vencidos, e nos
frnctos pendentes a respeito da venda ou fôro dos predios rusticos i

b) os operarios, arti tas, fabricantes e empreiteiros sobre os ob
jectos que fabricaram ou concertaram e dos quaes estão de posse, para
er por elles pagos de seus salarios, fornecimento de material e mais

vantagens estipuladas;
c) os credores pignol'aticios e antichrésistRos e os que têm direito de

retenção na cousa dada em penhor ou antichl'ése, e na cousa retida;
d) na consa salvalIa, o que a salvou, pelas despezas com que a fez

salvar (art. 738 do Codigo Commercial);
e) no navio e fretes da ultima viagem, a tripolação (art. 5G4 'do Co-

digo Commercial) ; -
f) no navio os que concorreram com dinheiro para a sna compra,

coucerto, aprestos ou provisões (art. 475 do Codigo Commercial);
g) nas fazendas carregadas o aluguel on frete, as despezas e ava·

ria grossa (arts. 117,626 e 627 do Codigo Commercial);
h) no objecto sobre que recahiu o empl'estimo marítimo, o dador

de dinheiro á risco (arts. 633 e 662 do Codigo Commercial) ;
i) os que possam invocar em sen favor qualquer dos arts. 108,156,

189, 537, 565 e 632 do Codigo Commercia1 ;

Nota 69
Cad., art. 87 ; Berr • n. 737 de 1850,

nrt. 621. Vie!. Di?'., vai. 65, pago 213, Decr.
n. 221 de 18(1<1, al'l 86.

ConcOl.'dancia.-Ant.-Lci AlI., §::;4.3
e J.4..

Nota.-A disposição do al't. 330 do D~cr.
n. 8t8 de 1890, se applica á elasslO
cação dos creditos das fallencia . revogado
assiro o dispo to no art. 69 A do Decr.
n. 917 de 14 Outubro de 1890, Deer. n. t21
cle 1894.
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J) OS hoteleiros pelas despezfl,s de hotel sobre os objectos do devedor
que estiverem retidos

k) os credores por bemfeitorias sobre o augmento de valor, que
com ellas deram ao objecto ainda em seu poder.

§ 1.. O privilegio prevalece a respeito do preço dos immoveis
hypothecados anteriormente, depois de pagas as dividas hypothecaria e
os creditos provenientes das despezas e cu tas jl1diciaes feitas para
excussão do immovel hypothecado e que serão deduzidas precipnamente
do prodncto do mesmo immovel

§ 2." Os bens dados em penhor ou antichrése e objecto do direit.o
de retenção podem ser remilios á beneficio da massa; e, não sendo po~

sivel remirem-se, os credores serão intimados para os trazerem a leilão,
nos termos do art. 36 d). A sobra, havendo-a, entrará na ma sa; mas,
si pelo contrario não bastar o seu producto, a differença entrará eDl
rateio entre esses credores e os chirographarios.

§ 3." Os privilegiado~ só poderão ser pagos pelo producto do
bens, em que tiverem privilegio até onde chegar sómente e por via de
rateio.

III. Os que tiverem hypotheca legal ou convencional inscripta.
Paragrapho unico. Os Decretos n. 169 A de 19 de Janeiro de 1890

e n. 370 de 2 de Maio de 1890 regularão as preferencias
IV. Todos os mais credores são simples ou chirographarios, com-

prehendidos :'
a) a mulher, pelos bens dotaes inestimados;
b) os credores por hypotheca legal não especíalisada;
c) os credores privilegiados e hypothecarios pelos saldos;
d) os depositantes de dinheiro com o caracter de cousa fungivel.
§ 1.. Os credores, que tiverem garan tias por fianças, 'serão con·

templados entre os chirogTapharios, deduzinclo-se as quantias que tive
rem recebido do fiador, e este será tambem como tal considera.do por
tudo quanto tiver pago em descarga do fallido.

§ 2." No caso de fallencia simultanea de muitos co·obrigados soli
da.rios, o credor será admittido pela totalidade de seus creditos em toda'
as massas fallidas, e os dividendos recebidos de uma da mas as des
carregarão as outras e os co-obrigados solventes até seu inteiro paga
mento.

§ 3.· Os co-devedores solidarios do fallido serão admittidos fi!)

massa pela importancia do que tiverem pago; observando-se, porém, as
regras do direito civil sobre as obrigações solidarias. 70

Nota 70
Cad., arts. 874, 876, 877, 879, 882, 883,

~6, 889, 892; Reg. n. 737, arts. 620 a 627.
tiSl, 632; Reg. 738, art. 187.

Concol'danda.-Ant.-Lei AlI., 10,
,n, 5i, 61.

Nota. - AI qurm compete a tJypotheca
lelJal: Decr. n.169 A de 1 90. art.'iI; Decr.
n. 370 de 1890, arls. 107 e 108.
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Ârt. 71. Não serão considerados credores.
a) o chirographario, que se apresentar habilitaào com sentença

meramente de preceito, isto é, não fundaàa em titulos liquidos e certos,
definidos noart. 10, obtida anteriormente á declaraçãodafallenciaj

b) os credores pela despezas que fizerem com o proce~so ou reco·
nhecimento de seus creditos ;

c) os credores por titulo de simples liberalidade, não incluidas as
doações remuneratorias, inter vivos ou causa mortis. ..,..

TITULO VI

DiSposiç@es relativas ás sociedades

Ârt. 72. Â falleucia de sociedade em nome conectivo de capital
e industria e em commauditas simples ou por acções, acarreta a de
todos os socios pessoal e solidariamente responsaveis.

§ 1.° Â de qualquer ou de todos os socios pessoal e solidaria
mente responsaveis, não produz a da sociedade em nome collectivo, de
capital e industria e em commandita simples ou por acções, si não se
acharem tambem em estado de fallencia, considerando-se porém dis·
solvidas para entrar em liqtúdação.

§ 2." Os socios commanditarios, que, nos t.ermos do art. 314 do
Codigo Commercial, 'se tornarem solidarios, não incidirão nos etreitos da
fallencia, mas responderão in solid'M1n por todas as obrigações sociaes.

§ 3. 0 Na sociedade em conta de participação s6mente os socios
ostensivos e gerentes poderão ser declarados fallidos-. ..-z

Ârt. 73. Os bens da sociedade e os particulares dos socios pes
soal e solidariamente responsaveis serão arrecadados e entregues á
administração do syndicos da fallencia e do curador fiscal.

§ 1.0 Proceder-se-ha separadamente ao inventario dos bens so
ciaes e dos de cada um dos socios, de modo que não se confundam nas
oper&ções de administração e liquidação do activo e passivo. .

Nota 7i
Cad., art. 891; Reg. n. 737, arts. 612,632

e 633.
Concol'dancia.-Ant.-Lei AlI. § 56.

Nota 72
Art. 14]; Decr. n. 434 de 1 91, art. 231.
Concordancia.-Cods. Comms. art .:

Ara. 1384; He p. 923 924, 929; Mex. 948.
ltal 847 a 849; Belg. 440,488 j CbU. 1329;

Oro 1543; Fr. 43, 447; Port. 716; Roum.
60 a 62 e 65; Lei Ingl., arts. 112.e ego
Nota. --As ocicdade e companll.ias a~o'

Dyma não são sujeita a fallenclaj ao,
porém, o eu representantes e socios rc-·
ponsavei pelo crimes que, como tam:,
commettam contra a propria sociedad~.
ou contra tercei.ros : Decr. n. 434 de 1 aI.
art. 166.

- A liquidação forçada substitue a fal·
leucia, ã im itação da Lei lngl. de 7 de Agosto
de 1879.
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§ 2." üs credores particulares dos socios não serão pagos pelos
bens sociaes, nem concorrerão com os credores da sociedade, e só o
serão pelos bens do sacio devedor e pelas sobras do que tiver na so
ciedade, depois de pagos os credores sociaes.

§ 3." Os credores da sociedade só sflrão pagos pelos bens particu.·
lares dos socios, e em concurso com os credores destes, não havendo
mais bens sociaes e apenas pelo saldo das dividas.

§ 4.° Quando uma mesma pessoa fôr membro de diversas socieàa
de com diversos socios, fallindo uma, os credores delta só poderão
executar a quota. liquida, que o socio commum tiver nas sociedades
solventes, depois de pagos os credores destas.

§ 5.° Esta disposição tem logar se as mesmas pessoas formarem
diversas sociedades; faUindo uma, os credores da massa faUida, s6 terão
direito sobre as massas solventes, depois de pagos os credoreR destas.

§ 6.° S6 os credores sociaes tomarão parte nas deliberações refe
rentes ao patrimonio social, mas concorrerão com os credores parti
culares dos socios nas que afi'ectarem o patrimonio individual de cada
um dos f,tlliàos.

§ 7. o No caso de fallir o socio gerente àa sociedade em conta de
participação, é licito ao terceiro, com quem houver tratado saldar
todas as contas que com elle tiver, posto que abertas sejam, debaixo
de distinctas designações com os fundos pertencentes a quaesquer das
mesmas contas, ainda que os outros socios mostrem que esses fundos
lhes pertencem, uma vez que não provem que o dito terceiro tinha co
nhecimento, antes da fallencia, de existir a sOl.liedad,e (art. 328 do
Codigo Comrnercial).

§ 8." Os socios não ostensivos da soc~edade em conta de partici
pltção serão admittidos ao pas~ivo pela parte dos fundos, com que con
tribuíram, si provarem que não foi absorvida pelas perdas conforme a
auota de cada um. 73

Art. 74. Os socios de responsabilidade limitada deverão preen
cher as quotas com que se obrigaram a contribuir, quaesquer que sejam
as disposições do contracto social.

Paragrapho unico. O socio que se despedIr antes de dissolvida a
sociedade ficará. responsavel pelas obrigações contrahidas e perdas ha
vidas até o momento da despedida, que será o da data da respectiva
averbação no registro do commercio (aTts. 338 e 339 do Codigo Com
mercial). ":4

Nota 73
Coo., arts. 292, 350, 811.
Concordancia.-Cods. Comms. art .;

lIal. 817 a 8J9; Holl. 791 j Leifngl., art. 40.

Nota 74
Concoroancia.- ods. Comms. arts.:

He p. 926; !tal. 852 j Porto 7.17; Roum. 86i.
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Art. 75. A concordata por abandono, salvo convenção em con·
trario, não comprehende os bens particulares dos socios, e sómente
póde ser proposta por todos os socios solidarios. 7'6

Art. 76. A concordata por pagamento póde ser proposta por
qualquer dos sacios, e cada qual tem o direito de discutil-a e apresen
tar sllbstitntiva.

§ 1.1) Salvo declaração expressa, uma vez aceita, desonera os
co-obrigados com os fallidos e a estes em todo o caso.

§ 2." Aceita a proposta e homologada, ao socio, que a fez, será
entregue á massa para liquidaI-a, como entender, fazendo seus todos
os commodos e iucommodós, guardado o disposto no art. 51.

§ 3.0 E' licito a qualquer dos socios oppôr embargos á concordata
nos termos do art. 46, observando-se o mesmo processo.

§ 4. o A rescisão da coucordata ná o aifectará senão o socio concor
datario, a quem a massa foi entregue. 7'6

TITULO VII

Da classificação da faUencia e dos crImes que della decorrem

Art. 77. O processo criminal contra o fallido correrá em auto
apartado, distincto e independente do commercial ; não po<lerá, porém,
ser iniciado, antes ele declarada a fallencia. 7'7'

Art. 78. E' competente para qualificar a fallencia, o juiz que a
declarou. .

§ 1. I) O eurador tiscal promoverá perante elle o processo contra o
fallido, seus cumplices e mais pessoas culpadas com relação á fal·
lencia.

§ 2." A petição inicial preencherá os requisitos da denuncia
exigidos pelo Codigo do Processo Criminal, e será instffiida com o

Nota 75
Art. 42.
Concol'daneia.-Cods. Comms. arts.:

Arl{. 1607; Hesp. 928; Mex. 10Z2 e eg.;
IlaI. 853 e seg.; Belg. 5.30; FI'. 531; Porto
719; lloum. 866.

Nota 76
Art. 42.
Concordancia.-Ant. --Lei All. 196.

A cQncordata não poderá ser oITel'ecida
sinão sob proposta de todos os aSSOCIados
pessoalmente obri~dos, relativamente a
seus outros bens; Lei. cH., § 200.

Nota 77
Reg. n. 738, arts. 102 e sego
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

He'p. 895 e seg.; !tal. 694 e seg., 855;
Cbil. 1aUj FI'. 455, '159; Porto 761; Rouro
707,868; 01'. 1603.
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relataria e mais documentos que tiverem sido exigidos na primeira.
reunião dos credores. e com certidão da sentença da declaração da
fallencia.

§ 3.· Âutoadas essas peças, o processo será o da formação da culpn.
nos crimes communs, c)m todos os recursos e garantias indivicluaes
estabeleciélas no Codigo do Processo Criminal e mais leis.

§ 4.· Qualquer credor poo.erá. e o promotor publico deverá, re·
querer o que fôr a bem da justiça. .

§ 5." As autoridades po1iciaes remetterão ao iuiz processante os
mqueritos a que procederem durante o summario.

§ 6.· .Findo o interrogatorio 0.0 fallido e produziéla a defesa no
snmmario, o curador fiscal é o promotor publico emittirão parecer sobre
a qualificação da fallencia .

§ 7. o Conclusos os autos ao JUIZ, este poderá ordenar as dili
gencias que julgar necessarias e, cumpridas, qualificará a fallench
casual ou. culposa, ou fraudulenta; nos'dous ultimos ca~os pronuncianí.
os indiciados, dando-lhes recurso para o superior competente. 78

Ârt. 79. A fallencia será qualificada:
a) casual, quando proceder de accidentes, casos fortuitos ou

força maior, on não concorrer circumstancia, pela aual deva ser quali·
ficada culposa ou fraudulenta;

b) culposa, quando occorrer algum dos seguintes factos:
I. Excesso de despezas no tratamento pessoal do fallielo em re

lação ao seu cabedal, numero de pessoas de familias, e especie de ne
goocio;

II. Venda por menos dopreço corrente de etreitos comprados uos
seis mezes anteriores á época legal da fallencia e ainda não pagos, si
foi feita com intenção de retardar a declaração da fallencia ;

III. Empreg.) de meio. ruinosos para obter recursos e retardaI' a
declaração da'fallencia;

IV. Abuso de aceites, endossos e rasponsabilidade de mero favor;
c) fraudulenta, quando occorrer algllm dos seguintes factos:
1. Despezas ou perdas ficticias, falta de justificação do emprego

de todas as receitas j

II. Occultação no balanço de qualquer somma de dinheiro, de
quaesquer bens ou titulo, inclusão de dividas activas pagas ou pre
scriptas ;

III. DesvIO ou apphcação de fuudos ou valores, de que seja de
positaria ou mandatario ;

Nota 78
Cod.. arts. 06 esego ; Cod. do Proc. Cri m ..

arL 79.

Concordancia.-Cods. Comm . arts.:
Arg. 1388; Resp. 875, 877; Mex. \151, VIVi
e ea.: !taJ. 6&1, 687, 688, 69<1 e eg.; Chi!.
134-i; FI'. <140: Porto 69<1 a G96 i Roum. 697.
G9l!, 709; 01'. 1605.
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IV. Vendas, negociações Oll doações feitas, ou dividas contra·
hielas, com simulação ou fingimento;

V. Compra de bens em nome de terceira pes 011., ainda que con
juge, ascendentes e descendentes e irmãos;

VI. Falta pelo menos do Diario, ainda sem as formalidades legaes,
uma vez que tal omissão não induza fraude ou intuito de prejudicar
os credores'

VII. F~lsificaçãoou truncamento do DiaTio ou do Copiaclot;
VIII. Falta de archivamento e lançamento nq, registro do com·

mercio, dentro de 15 dias sub_equentes á celebração do casamento
(a?-t. 31 do Codigo Comme1-cial), do contracto aute-nupcial, sendo o
marido commerciante ao tempo do casamento; desse contracto e dús
titulos dos bens incommunicaveis da mulher, dentro de 15 dias subse·
quentes ao começo do exercicio do commercio, qnanto ao contracto
ante-nupcial, e, dentro de 30 dias subsp.quentes á acquisição, quanto
aos referidos bens; e dos titulos de acquisição de bens que não pos am
ser obrigados por dividas nos prazos aqui indicados;

IX. Perdas avultadas em jogos de qualquer especie, e sob qual·
quer fôrma, inclusive os chamados da Bolsa;

X. O of:ficio de cOI:retor on agente de leilões, embora tenha o
fallido deixado de exercer taes funcções, uma vez que a fallencia pro·
ceda do tempo em que as tiver exercido;

XI. O exercicio do commercio sob firma ou razão commercial,
que não podesse ser inscripta no registro.

Paragrapho unico. As regras da camplicidade estabelecida no
Codigo Penal prevalecerão em toda a sua extp.nsão e effeitos uo caso
de fallencia fraudulenta. "'.. .

Art. 80. Incorrerá nas penas de fallencia clllposa, salvo a fraude,
caso em que serão applicadas as da fmudulenta:

r. O fallido, que, depois da declaração da fallencia. ou do sequestro,
praticar algum acto nuHo ou annullavel ;

II. O fallielo, que tiver os livros escriptlll'ados de fôrma a diJi·
cultar ou tornar obscura a verificação ou aliquidação, quer do activo.
quer do passivo;

III. O devedor, que no prazo legal não se declarar fallido, si da
omissão resultar que fique fóra da influencia da época legal da. fal
lencia algum acto, qne denko dessa época seria nuHo ou annul
hwel;

Nota 79
Arts. 81 n. 7 e 9; COl!. arts. 4, 798 a 804;

Coil. Pen., art., 21, 64 e 336.
Concol'dancia.-Cods. Comms. art .:

Arg. 112, 1546 a 1551; De p. 886 a 893 ;

Mex. 955 a 960; ltal. 856 a 861; Belg. 573 e
seg. j ChiJ. 6<1, 1330 a 1336' Dr. 1525 a 1530
e 1564; Fr. 584 a 586, 591, 594 e 597; POl'l.
79, 735 a 738; Hown. 869 e seg.; Ru . 13 1
a 1885 j Lei Ing!. 163 e sego (e Lei d~ 9 de
A~osto de 1869, arts. 11 e 12); LeI AI!.,
§§ 209 e sego
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IV.. O fallido, que, occultando-se, ausentando-se, não compare·
cendo, negando informações ou esquivando-se de auxiliar os yndicos u
o curador fiscal, crear embaraços de qualquer especie ao andamentu
do proeesso commercial;

V. O conconlatario e o que tiver obtido moratona, SI por negli·
gencia, descuido ou algum outro acto de culpa, concorrer para a de·
terioração da massa e consequente resci ão da concordata e declaração
de fallencia...o

Art. 81. Incorrerá nas penas de fallencia fraudulenta:
I. O devedor, que por meio de fraude on simulação obtiver mora·

toria, concordata preventiva da fallencia, ou o beneficio da ces ão de
bens; .

II. O devedor, que obtiver moratoria, concordata ou cessão de bens,
prevalecendo-se de algum facto, que qualifica de fraudulenta a fallencia;

III. Qualquer pessoa, inclusive guarda-livros, que se mancomlllu
nar com o devedor para fraudar os credores ou o auxiliar para occul
tal' ou desviar bens, sejaqualfôr a sua especie, quer antes, quer depois
da declaração da fallencia.

IV. Qualquer pessoa, que se apresentar com credito simulado;
V. Qualquer pessoa, que occllltar ou recusar aos syndicos ou

curador fiscal a entrega de bens, creditos ou titulos que tenha do fallido ;
a,l!mittir depoi de publicada a declaração da fallencia, cessão ou en
dossos do fallido, ou com elle celebrar algum contracto ou transacção;

VI. O creq.or legitimo, que fizer concerto com o devedor em pre
juizo da massa, ,ou transigir com o seu voto para obter van ageus para
i nas deliberações e actos de concordata, preventiva ou não, ce 'são

de blms, moratoria, quitação e rehabilitação. -
VII. O corretor, que intervier em qualquer operação mercantil

do fallido, depois de declarada e publicada a fallencia ....
Art. 82. Os crimes, de que tratam os arts. 79 b até 81 serão jul

gados pelo juiz de direito criminal do di tricto da séde do estabele
cimento do falliclo, e por dous adjuntos deputados da Junta Commer·
cial, sorteados pelo juiz na vespera do julgamento, e de cuja suspei
ção conhecerá o mesmo juiz de direito.

§ LU Nos logares que não fôrem séde de Junta Commercial, mas
onde houver Associação Commercial, esta, de seis em seis mezes, ele
gerá, dentre os seus membros brazileiros, 24 jurados, e dous destes,
sorteados' de vespera pelo juiz de direito, com elles procederão como
adjuntos ao julgamento, observado o disposto ~obre suspeição.

Nota olJ
Cod., art. SOl.
c.:oucol'dancia. - Allt. -Lel' !U§ 210. ."1 .,

Nota 8t
Art. 79 n. 10' Cad., arL. S02.
Concordancia.-Aut.-Lei All.,§212.
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§ 2.° Nos demais logares, ojulgamento competirá exclusivamente
ao juiz de direito.

§ 3.° A suspeição será opposta por petição. Ouvido o recusallo
por 48 horas, elar-se-ha ao recusante igual prazo p~ra prova, findo o
qual, o juiz julgará, sem recurso. Si a sentença reconhecer a suspei
ção. será, elo mesmo modo, sorteado outro adjunto. 8Z

Art. 83. A fórma do processo do julgamento será a do Decreto
n. 70fT de 9 de Outubro de 1850.

§ l.0 Quando o julgamento tiver de ser proferido pelo juiz de di·
reito com os dons adjuntos, deputados. da Junta Commercial ou mem·
bros da Associação Oommercial, farão elles conferencia secreta e lavra·
rão sentença conforme o voto da maioria.

§ 2.° Da sentença poderão appellar o réo e o promotor publico,
nos eífeitos regulares. 83 . .

Art. 84. A sentença criminal conuemnatol'1a em fallencia frau·
dulenta, on por crime a e1la equiparado, além dos effeitos estabelecidos
no OOlUgO Penal, produzirá:

a) o de annulJar a quitação dada ao fallido ;
b) o de rescindir a cOlleordata por pagamento, preventiv& ou DflO,

ainda não cumprida, e a mOTatoria ;
c) o de annullar, independente de sentença civil ou commercial J

os actos criminados e de obrig-ar á restituição dos bens a que se refe·
rirem. 84 .

Art. 85. O curador fiscal, os syadicos e os membros da cOillmis
silo fiscal, ficarão sujeitos á responsabilidade civil e criminal pejos actos
que praticarem -em opposição aos interesses a seu cargo, sendo equi
paradospara os effeitos da penalidade aos empreg'ados publicas ....'"

Nota 82
Decr. n. 596 de 1890, arts.4 e s~. ;DecT.

n. 1030 de 1 90, aLt. 102 § 1°.
Concol·dancia.-Cods. Comms. art .:

FI'. 035; lJelg. (Lei de 25 de 1\1arço de 18,6)
12 e 49: Lei lngl. o COlmty COlllrts e a
London COlwt of Bank7'1~ptcy;Boum. 934
e sego

Nota. - Os crimes de faUencia são -pro
ces ados pelo Juiz de Camara que o pre
sidente designar e por e tes julgados com
dous deputados da Junta Commerciai, que
sorteará na "espera do julgamento: D.ecr.
11. 1030 de 1 90, art. 102 § 1.

Nota 83
Heer. n. 73'7 de 1850, art. 652; Lei n. 562

rle 1850, art. 2; Decl'. n.81 de 1890,art.31l:
Decr. n. 1030 de 1890, a1'1. 4 n. 1.

(:oncordancia. -Corls. Comms. arls.:
Del~. 463; Fr. 635; Roum. 931 e seg.; Lei
lngl. 104.

Nota 84

Art. 90; Corl. Pen., art. 09.

Nota 85

Cod. Peno a1't. 207 e sego
Concordancia .-Cods. Comms. arls.;

Arg.1426j Ila\. 7'14: Beler. 459; Chi!. 14,~5;
FI'. 467; Roum. 757; Lei Ingl., 82; 01'.1663:
Lei. AlI., § 76.
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TITULO VIII
. Da rehabilitação do fallido

545

Art. 86. Cumprida a concordata, ou obtida dos credores a quita
ção plena, poderá o devedor, cuja fallencia tiver sido qualificada casual,
Oll absolvido de accusação por fallencia culposa, fraudulenta, ou por acto
a. ellas equiparado, requerer, com folha corrida, ao juiz commércial da
f'allencia a rehabilitação.

§ 1.0 O fallido condemnado que fôr declarado"innocente, nos ter
mos do art. 86 do Codigo Penal (Decr. n. 847 de 11 de Outubro de
1890), poderá tambem requerer a rehabilitação.

§ 2. o O cnmprimento da pena por effeito de fallencia culposa ou
de acto a ella equiparado, não impedirá a rehabilitação, si o fallido se
mostrar digno de obtel-a.

§ 3. o O fallido condemnado por fallencia fraudulenta, ou acto a
ella equiparado, só depois de cinco annos de cumprimento da pena
poderá requerer e obter a rehabilitação, si provar ter pago etrectiva
mente de principal e jmos todos os credores. 86

Nota 86
Art. 104' Cad., Í1rts. 893, 895; Reg. n. 'i38

de 1850, art. 182; D cr. n. 1334 de 189~,
art . 26 n. 1 e 27 n. 7.

Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
Arg. 1573, 1575, 1576; Chi!. 1526, 1527: Or.
1738 a 1741; Porto 743-os f1'a1td'ltlentos oão
podem-Resp. 920, 921; Ital. 816; Hall. 983;
Honm.829; FI'. 604,605,612; Belg. 586,
5 7. 591.

.Yota.-A rel1abililaçào que não é prero
galil'ade commel'ciante, ?1wl1'ículado, Ass.
II. 13 de 9 de Jull10 de 1857, pMe ser con
cedida ilquelle me mo que não tiver sua
firma ou razão commercial inscripta no
regi tl'O do commercio. por que o art. 86
não o exige; como o faz no arts. 4 ~ 1
para o credor requerer a declaraçiio de Ial
Jencia de en deverlor: no 107 para a con·
e' iio da mOl'aloria; no 120 para o accordo
extra-judicial e concordata preventiva j no
~31.p~l'a a cessão de bens e liquidação
JndIclal.

- A rehabilitação do fallido morto e ad
nlillida pelos Cods. FI'. art, 61<1 e Bclg.,
arl. 586.
.-As carla de rebabilitação de commer

ClaD te pa~am 'l,llULJU de ello; Decr. n. 1264
de 1 93. '!:abe!. B!ii 7 n. 3.

35

.-:- A_condemnaçiio extin1.ue- e pela relJa
billtaçao: Cod. Pen., art. (2.

- A rehalJililação consiste na reintegra
ção do condemnado em todos os direitos
que houver perdido pela condemnação,
quanrlo rór decJarildo innocenle pelo Supre
mo Tribunal ~'edel'al em consequencia de
revi ão extraordinaria da senlença con
demnatoria.

1.0 A rebabilitação resulta immedia
tamente da senlença de revi ào pa ada
em julgado.

2. o A sen tença de rehabililação reco
nhecerá o direilo do habilitado a uma jusla
indemnisação: que será Itquidada em exe
cução, por lodos os prejuizos solfridos com
a condemnaçâo.

Á Nação ou o Estado, são respon 'aveis
pela indemuisaçã : Cad. Pen., ar~. "86.
Decr. n. 848 de 1 90. art. 9 n. 3.

- O 3° di pue que- (( o fallido condem
nado por fallencia fraudulenta, ou aclo a
ella equiparado, ó depoi de 5 annos de
cumprimento da pena poderá requerer e
obter a rebabililação. i pro' ar [er pago
elJeclivam nte de principal e jUl'OS todos
o credora )) - ma se ,LUles do cumpri
mento da pena róI' elle amnistiado pelo
Con 'res o on indultado pelo poder com
petente, meios de ex.tinguir a condem,
nação?

CODIGO CO UtERCIAL
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Nota 90

.à.rt. 87. O requerimento para a rehabilitação será publIcado por
edital durante 30 dias, e pela imprensa, onde a houver; devendo ser
ouvido o curador fiscal.

Paragrapho unico. Qualquer credor, ou prejudicado, poderá den·
tro dos 30 dias oppor·se por petição á rehabilitação. 8'7

Art. 88. Da sentença que não conceder a rehabilitação haverá
appellação em um s6 effeito.

§ 1. o O fallido, nas condições do art. 86, principio, será decla·
rado rehabilitado; nos demais casos ficará ao prudente arbitrio do juiz
conceder a rehabilitação.

§ 2." A sentença que negar a rehabilitação não fará caso jul·
gado. 88

Art. 89. Declarado rehabilitado o fallido, será publicada a seno
tença pela mesma f6rma porque o houver sido a da declaração da fallen·
cia e communicada ás mesmas instituições.

Paragrapho unico. No registro das firmas ou razões commerciaes
far·se·ha a devida averbação ex-officío. 89

Art. 90. A. rehabilitação faz cessarem todas as incapacidades e
interdicções produzidas pela declaração da fallencia. 9.

TITULO IX

Das fallencias declaradas fóra da Republica

Art. 91. E' competente para declarar a fállencia o tribunal do
domicilio commercial do devedor, ainda que tenha praticado acciden·
talmente actos de commercio em outra nação, ôu nella mantenha

1

Concordancia.-Cods. Comms. art.:
Nota 87 Arg. 1581; Belg. 590 j Hol!. 899; Chi!. 1532;

Cod.,arL. 9'1. 01'.1746; Fr.611.
Coucordancia.-Cods. Comms. arls.:

Arg. 1577; BeJg. 587. 588; Holl. 895, 896;
ChI!. 1529,1531; 01'.1742; FI'. 607, 608.

Nota 88
Nota 83; Cod., arl . 894 e 896. Ar!. 104; Cod., art. 897.
Concordancia.-Cods. Comms. arls.: Concordancia.-Cods. Comms. arls.:

Arg. 1580; Belg. 589; Holl. 898; Chi!. 1532; I Arg. 1582; Hesp. 922{' Chi!. 1533; 01'.1747.
01'.1745,1746; Fr.610. Nota. - Não obs ante a disposição do

texto, o Decr. n. 1359 de 189<1, art. 3 d)
Nota 89 dispõe -«não podem ser corrctores-o

fallidos rehabilitados, <]uando a quebra
Art. 79, n. 11; Decr. n. 916 de 1890, houver sido qUC,llilicada culposa ou fraudu-

trt. 11 ~ 2. lenta.

•



CODlGO COMMERCIAL

,

547

agencia ou filiae~, que operem por conta e sob a responsabilidade do
estabelecimento principal. 81

Art. 92. Tendo o fallido dous ou mais estabelecimentos indepen
dentes em diversos paizes, serão competentes os tribunaes dos respe
Iltivos domicilios. 8,.

Art. 93. Serão exequíveis no Brazil, haja ou não reciprocidade
legislativa ou diplomatica, mediante as formalidades do Decreto
n. 6982 de 27 de Julho de 1878, as sente,nças estrangeiras, que abri
rem fallencia á negociantes que tenham domicilio no paiz onde foram
proferidas. D3

Art. 94. As ditas sentenças, depois de receberem o cumpm-se
dos juizes brazileiros, e 'da publicação do cumpra-se, produzirão na

Nota 9i
Ârt. 100.

.Concol'dancia.-Cods. Comms. arts.:
A.rg. 1385' Mex. 949 i 01'. 1544.

Nota.-Vid. o tralado sobre o direito
commercial internacionaL arls. 35 a 48.
HeI. do Min isterio dos Estrangeiros de
1889.-Vid. Raoul Bloc!>., La faillite en droit
international privé.

Nota 92
No\. ant.; art. 92.

Nota 93
Concordancia.-Lei Ali. § 208.
Nota.-Foi o Governo autorisado a esta

belecer a competencia dos Tribunaes e
forma do pl'Oce so dos crimes commetti
d~s em paiz estr;tngeiro e a regular me
dIante reciprocidadeaexecução das senten
ças civeis dos Tribunaes esh'angeiros: Lei
n. 2615 de Hl75, art. 6 § 2.

- As sentenças estTangeiras, civeis ou
commerciaes, só poderão ser execuladas
no, Brazil, concorrendo os requisitos se
gUintes:

(') N~ falt~ de reciprocidade a qne se refere o
Irt, lo § lo do Decr, n, 698t de 1878, a sentenQ~
.strangeira será exéqulvel se o Governo conceder
rltquolUl': Decr. n. 1777 de 1880. art. 1.

- O U.quatur equivalerá para todos os elfeitos
',o-cnmprn·se-do poder jndiciaria: Deor. n. 7177
Ilt., art. t.

§ 1. 0 Que a nação, a que pertencerem
os juizes ou Tribunaes que as proferirão,
admilta o principio da reciprocidade. 1°)

. 2.' Que venham revestidas da forma
lidades externas necessarias para tornaI-as
executorias, segundo a legislação do res
pectivo Estado.

§ 3." Que tenbam passado em julgado.
§ 4.' Que estejam devidamente authen

ticadas pelo con uI brazileiro.
~ 5.'· Que sejam acompanhada da tra

ducçllo em vulgar por interprete juramen
tado (0): Decr. u.16982 de 1878, art. l.

- As sentenças estrangeiras serão execu
tadas. guardando-se os lermos do Decr.
n. 6982 de 1878, determinada a compe
tencia pelo dispo to no presente Regula
mento: Decr. n. 1334 de 11193, art. 93.

- Os embargos oppo tos nos dias da
penhora ou nosl0 para a entrega da cousa
e a que se refere o ci t. Decr. n. 6982,
art. 8, julgam-se pela mesma forma que os
embargos de êxecutado ou de terceiro:
Decr. n. 1334 cit., art. 94.

- Se a sentença estrangeira tiver de ser
execulada pelo Trib. Civil e Criminal,
compete aCamara Civil o conbecer della,
se pela execuloria nada e puder delermi
nar sobre competencia: Decr. n. 1334 cit.,
art. 95.

- Para baver reciprocidade, basta que a
Nação a que pertencer o juiz ou o Tribunal
que proferio a seo tença dê execução ás
sentenças brazileiras: pouco importando
que a fórma ali adoptada. seja diversa. da
que é aqui obseryada: Decr. n. 1334 cit.,
art. 96.

(') Em vez de juramentado deve eutender·se
omcial: Uecr. n. 119 e 76i de 1890; Consto Fed..
arts. 11 n. 2, 72 §§ 3 n 7, 'l8 e 29.
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Republica os effeitos que por direito são inherentes ás sentenças de
declaração de fallencia, salvo as restricções adiante declaradas. 94

Art. 95. Independentemente do. C'umpra-se, e só com a exhibição
da sentença e do acto da nomeação, em fc'}rma authentica, os syndicos,
administradores, curadores ou outros representantes legaes da massa,
terão qualidade para, como mandatarios, requererem, ·na Republica.
diligencias conservatoriasdos direitos da massa, cobrar dividas, transi
gir, si para isso tiverem poderes, e intentar acções, sem obrigação de
prestar caução judieatum solvi (fiança. ás custas).

§ 1. 0 O procurador que intentar a acção, ou promover os actos
judiciarios, ficará obrigado ás custas.

§ 2. 0 Todos os actos que importarem execução da sentença, taes
como a arrecadação e arrematação dos bens do fallido, não poderão sei'
praticados senão depois que a sentença se tornar executoria pelo.
ewmpra-se, e mediante autorisação do juiz brazileiro, guardando-se as
formulas do direito patrio ..UG .

Art. 96. Não obstante haver sido declarada executoriaa sentença
estrangeira de abertura da fallencia, os credores domiciliados na Re·
publica, que tiverem bypotbeca sobre os bens aqui situados, não ficam
inhibidos de demandar os seus creditos e excutir os bens hypotbe·
cados'

. Art. \)7. A disposição do artigo anterior é applicavel aos credo
res chirographari(}S !lomiciliados na Republica que na data do eWIn

p?'a-se tenham acções ajuizadas contra o fallido. Ser-lhes-ha licito
prosegllir nos termos ulteriores do processo e executar os bens do
fallido sitos na Republica.

Art. 98. A sentença estrangeira que abrir fallencia a commer
ciante, que tenha dous estabelecimentos, um no paiz do seu domicilio e
outro distincto e separado na Republica, não comprehenderá em seus
effeitos o estabelecimento existente na Republica.

§ 1. o Poderão, porém, tornar-se etrectivas medidas assecur~to

rias sobre bens existentes na Republica mediante cartas rogatonas.
que, uma vez cumpridas, serão publicadas por editaes com prazo de
60 dias.

§ 2. o Por este facto, os credores locaes poderão requerer a decl~·
ra-ção da fallencia do estabelecimento situado na Republica, e ser~o

pagos pela respectiva massa de preferencia aos credores do estabeleCI
mento existente no estrangeiro.

Nota 94 Nota 95
Not. ant.
Nota.-Esta disposição dispensa o exe- Nota.-Nem exequattlll', nem cWlllpra-se.

quatuT. segundo o l° alinea.
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§ 3. o Credores locaes são aquelles cUJos credItos deverão ser
pagos na Republica. 9 ..

Art. 99. Havendo pluralidade de concurso de credores, as so
bras que resul tarem a favor do fallido na Republica serão postas á dis
posição dos credores de outros concursos.

Art. 100. No caso do art. 91 os credores locaes coucorrerão com
(JS não locaes, que farão valer seus direitos perante o juiz da fallencia.

Art. 101. A lei local regulará a classificação dos creditos. o .. ,.

Art. 102. As concordatas e os modos de pre venir e obstar a de·
claração da fallencia, homologados por tribunaes estrangeiros, só serão
obrig-atorios para os credores re~identes na Republica que houverem sido
citados para nella tomarem parte e depois de receberem o Cttmpl·a·se. o

,,:/

Art. 103. Declarada mais de uma fallencia, as incapacidades e
interdicções do fallido serão reguladas pela lei do paiz onde tiver do
micilio pessoaL

. Art. 104. A rel1abilitação do fallido só produzirá eifeitos, quando
tiver sido declarada por todos os tribunaes,- perante os quaes se proces
sarão as fallencias. os

Art. 105. Havendo tratado ou convenção com alguma nação re
gulando esta materia se observará o que ahi estiver estipulado.

Art. 106. Não são susceptiveis de execução na Republica as seno
tenças estrangeiras que declararem a fallencia do commerciante aqui
domiciliado, sendo brazileiro. 09

TITULO X
Dos meios de prevenir e obstar a declaração de fallencia

SECÇÃO I

Da moratoria

Art. 107. O commerciante, cuja firma estiverinscripta no registro,
antes de protesto por falta de pagamento ne alguma obrigação mel'.
cantil, liquida e certa, e em condições de antorisar a declaração de

Nota 96
CODcordancia.-Lei. AI1., § 207

Nota 96a.
Nota.-Locus regit. actum,

Nota 97
Arts. 107, 120, 131.

Nota 98
Art. 86

Nota 99
Art. 9i.
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fallencia, provando que está na impossibilidade de satisfazer de
prompto suas obrigações por accidentes extraordinarios, imprevistos ou
de força maior, e que não se acha em estado de insolvencia, tendo fundos
bastantes para pagar a todos os credores de principal e juros, mediante
alguma espera, poderá requerer ao juiz commercial, com jurisdicção na
séde do seu principal estabelecimento, a concessão de moratoria.••0

Art. 108. A' exposição das causas do seu estado juntará o com·
merciante:

Ct) seus livros;
b) o balanço exacto do activo e passivo, excluídas daquelle as

dividas a que os devedores possam oppõr a preE.cripção;
c) a conta demonstrativa de lucros e perdas;
d) a relação nominal dos credores, indicando o domicilio de cada um

delles, a natureza dos titulos, e o importe de cada credito declarará;
e) o prazo da moratoria .•0.

A.rt. 109. O juiz encerrará os livros, rubricará o balanço e mais
documentos, que acompanharem a petição, e mandando distribuil·a a
um dos escrivães, si houver mais de um, nomeará um, dous, ou tres,
dos credores para procederem á verificação dos factos allegados e ás
diligencias que fôrem necessarias ..

Paragrapho unico. Logo que lhe ror presente a petição, poderá o
juiz expedir ordem para sustar todos os procedimentos excutivos peno
dentes, ou que de futuro se intentem, até que se determine ou não a
mora.toria. Essa ordem não obstará os protestos por falta de aceite ou
de pagamento .••,.

Art. no. A commissão de syndicancia no prazo, que fór assignado,
apresentará parecer circumstanciado ao Juiz, que, á vista delle, inde
ferirá a petição, ou ordenará a convocação dos credores para delibe-
rarem definitivamente ,

Paragrapho unico. Do despacho que rejeitar in limine a petição,
por não vir instruida com os documentos precisos, e da sentença que
indefiril-a, haverá aggravo para o superior competente .••3

Nota tOO
Cad., art. 898; Decr. n. 1597 de 1855,

art. 2; Decr. n. 848 de 1 90, art. <102 C) :
Decr. n. 91ti delS90; Decr. n. 1334de 1893;
art. 27 n. 7.

CODcordancia.-Cod . Comm . arls.
Arg. 1584' Ilal. 819, 827: Hall. 90); Or.
1748; Porto 730; Houm. 832; Hus. 832, !!40.

Nota tOi
Cad. art. 898.
CODcordaocia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 1585' ltal. 919; Boll. 903; Or. 1749;
Boum.833.

Nota i02
Art. 130 § 2; Cad., art. 899.
Concordancia.-Cods. Comms. arl .:

Arg. 1586, 1587: IIal. 820' Hall. 905'
Or. 1750, 171il ; Porto 7Jl; Roum 835, BiO.

Nota i03
Cad., arts. 900, 906. I
CODcordaDcia.-Cods..Comms.ar S.:

Arg. 1589: Ital. 820, 21; Hall. 905, 911 j

Oro 1753; Port. 732; Boum. 836.



CODIGO COMMERCIAL 551

Art. 111. Os credores serão convocados na fórma do art. 38 para
reunirem-se no dia e hora, que o juiz designar, dentro de 15 dias de·
pois da apresentação do parecer da com missão de syndicancia, proce
dendo-se nos termos dos arts. 39 e seguintes.•u

Art. 112. A moratoria não poderá ser concedida por mais de um
anno contado da data da concessão.....

Art. 113. Negada a moratoria, o juiz declarará aberta a fallencia
do devedor.••6

Art.114. Concedida a mOl'atoria, os credores elegerão, pela fórma
do art. 58, paragrapho unico, uma commissão de dous ou tres membros
para fiscalisar a conducta do indiciado.••'"

Art. 115. O juiz na mesma reunião homologarà a mOl'atoria, á
qUlll poderão ser oppostos embargos, procedendo-se na fórma do
art. 46 .••8

Art. 116. A concessão da moratoria suspenderá as execuções, e
sustará a obrigação do pagamento das dividas mercantis; conti·
nuando, porém, o andamento das acções já intentadas, ou que se
intentem.

Paragrapho unico. A suspensão das execuções e a exigibilidade
das dividas não comprehend6rão as que procederem de creditos não
chirographarios, nem aproveitarão aos co-obrigados ou fiadores do
devedor.••9

Art. 117. O devedor que obtiver moratoria não poderá alhear
bens immoveis, hypothecal-os ou daI-os em antichrése, nem garantir

Nota t04
Cad., art. 899.
Concordaneia .-Cods. Comms. arts.:

Arg. 1588', 1590; Ita!. 820, 821 i Hall. 90-1.,
914 j Porto 730; Houm. 8~3, 838.

Nota t05
Cod., art. 901
Concol·daneia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 1592; !tal. 22; Hall. 915; 01'. 1756,
Port. 730; Houm. 841.-0 2° e ultimo
6 mezes.

Nota t06
Cad., art. 902
Concordaneia.-Cods. Comms. arls.:

Arg.159-1., 1603' !tal. 826' Hall. 906' 01'.1758:Rouro. 840.' , , .

Nota t07
Cad., art. 899.
Coneordaneia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 1593; Ital. 822, 823; Hall. 918 j 01'. 1757;
Roum.8-1.0.

Nota tOS
Cad. art. 900.
Coneordaneia.-Cods. Comms. arts.:

Arg. 1589 ; !tal. 822; 1:1011. 913; 01'. 1755;
Porto 733 j Boum. 840.

Nota 109
Cad. ,art. 903
t.:oncordancia.-Cods. Comm . arls.:

Arg. 1599: !tal. 8.24; Holl. 918; 01'.1763,
Boum.837.
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dividas com penhores ou caução sem autorisação da commissão fiscal
com recurso por petição para ojuiz. ... '

Art. 118. A moratoria será rescindida nos CaSOS em que o poderá
ser a concordata (art. 48), e pela mesma fórma... t

Art. 119. Observadas as formalidades exigidas para a deliberação
sobre moratoria, esta, findo o prazo concedido, poderá ser prorogada
por uma só vez, e por prazo que não exceda de um anno, si durante o
primeiro o indiciado tiver pago 50 % de principal. ttlO

SECÇÃO II

Do accOrdo extra-judicial com os credores e da concordata preventiva

Art. 120. O devedor, com fu-ma inscripta no registro do com
mereio, que, antes de protesto por falta de pagamento de obrigação
commercial, liquida e certa, tiver feito extra-judicütlmente algum ac·
côrdo ou concordata com os credores, representando pelo menos 3{4 da
totalidade do passivo, deverá requerer, sem demora, a homolo~ação

pelo juiz commercial com jllrisdicção na séde de seu principal estabe·
lecimento, e, .obtida ella, não poderá ser declaratlo fallido ..

Paragrapho unico. O requerimento para a homologação deverá
ser apresentado antes dos protestos. tta

Art. 121. O accôrdo ou concordata extra-judicial será assignado
pelos credores e apresentado ao jniz, reconhecidas as firmas, por

Nota HO
Cod., art. 004.
t..:oncordancia-Cods. Comm . ar! .:

Arg. 1597; !tal. 823 j Holl. 916; Dr. 1i61 ;
Roum. 8aB.

Nota Hi
Cod., art. 902.
Concordancia.-Cod . Comms. art .:

Arg. 1604' ltal. 826; Holl. 922; Dr. 17G6 a
1768; Roum. 84.0.

uota H2
Concordancia.-Cods .Comms. art .:

Arg. 1592, dilT. . Holl. 915, difT.j ltal. 8~8.
6 mezes j Roum. 11-6 mezes.

Nota H3
Decr. n. 916 de 1890 j Decr. n. 1334

de 1893, art. 27 n. 7.
Concordancia.-Cods. Comm-. ar! ..

Hesp. 870 e eg. j Porto 730 j Delg. (Lei de 20
de Junho de 1883), art. 1.

-E' ómente a legislação que concerne do
meio preventivo: os Cods. !tal., ROUDI.,
Arg., Chil., lngl. (Lei de 16 de e!embru de
1887.) art. 4; ~·r. (Lei de 4 de Jarro de
1889) art, 2, pre upp6em a declaração
omcial da Callencia.

Nota.-Passado em julgado a sentença.de
homologaçã.o de cOllcordata se tornam In
admissiveis as reclamações de nãu ter~m

COLlcolTielo os' 8/4 da totalidade do p.~ 511'0
e de ler sido Ceita em AlJril e requel'Joo slla
homologação em Junho: Acu. do Trib. c,iv.
e Crim. de 21 de ~iaio de 1 9a.-Dlr.,
\'01. 6il, pag. 37
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petição acompanhada da relação nominal dos credores, indicados o
domicilio de cada um delles, a natureza dos titulos e o importe de
cada credito. U4

Art. 122. Distribuida a petição, publicará o escrivão edital an
nunciando o pedido de homologação e marcando o prazo de 10 dias,
dentro do qual poderá ser feita reclamação.

§ 1.e A reclamação consistirá apenas na arguição de má fé, fraude
ou dolo, do devedor, e será provada em um triduo com citação deste.

§ 2." O juiz poderá mandar proceder por peritos da sua nomeação
a verificação da relação dos credores e da importancia dos crellitos. ut>

Art. 123. Hom,ologada a concordata ou accôrdo extra-judicial, o
juiz confirmará a escolha dos fiscaes, que tiverem sido nomeados pelos
credores, ou nomeará, quando não o tenham sido, uma commissão
fiscal, de dous ou tres membros, escolhidos dentre elles. UG

Art. 124. Da # sentença que homologaT a concordata, haverá
agg'ravo de petição. U'7

Art. 125. Negada a lJomologação, será declarada a fallencia. ti8'

Art. 126. A concordata homologada poderá ser rescindida, de·
lÜarando-se a fal1encia :

a) por má fé do devedor antes ou depois da homologação;
b) si por culpa, ou por negligencia do devedor, o activo da massa

se deteriorar, de sorte que não possa satisfazer o accôrdo cele
brado. U9

Art. 127. A commissão fiscal, ou qualquer credor, poderá reque
rer no caso do artigo antecedente a rescisão da concordata, proce
dendo-se na fórma do al't. 49. ~"'.

Art. 128. A homologação da concordata produzirá o eifeito de
obrigar a todos os credores chirographarlos, e obstará a declaração de

Nota H4 Nota H 7
C~ricordancia.-Lei. Belg.,cit. art. 3, Concordancia.-Lei Belg. cit., art.20.

-Lei Ingl. cito art. 4 e sego

Nota H5 Nota H8
Concordancia. -Lei Belg . ciL,art 5; Concordancia.-Lei BeIg. cit. ,art.I8.

Lei Ingl. cit., art. 9.
Nota.-A reclamacão contra a concordata

deve ser apre enlarla por petição denlro Nota ~ J9
rio decendio edital: Ace. do Trib. Civ. ~ ~
eCrim.de 24 de Maio de 189S.-Di1'.,VOI. 63, Art. 121.
pag. 38. Concordancia.-Lei Belg.,cit"art. 20.

Nota H6
Nota i20I Concordancia.-Lei Belg. cil . ,arl 5 j

ng\. cit., art. 7. Concordancia.-Anlerior.
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falJencia, salvo por falta de pagamento de divida contrahida depois
della, ou si não fôr cumprido o accôrdo. UI.

Art. 129. Durante o processo da homologação não poderá o de.
vedor alienar ou hypothecar seus bens, nem contrahir novas obriga.
ções sem autorisação do juiz, que procederá ás informações necessa·
rias ....10

Art. 130. A concordata preventiva poderá ser tambem reque
rida e processada nos termos do art. 55, nomeando o iuiz uma com·
missão de syndicancia na fórma e para os fins do art. 109.

§ 1. o O devedor deverá instruir a petição na fórma do art. lOS,
declarando os termos da proposta de conéordata.

§ 2. 0 O juiz poderá proceder nos termos do art. 109, p~ragrapho
unico. 1.23 .

SECÇÃO III

Da cessão de bens e liquidação judicial

Art. 131. Ao devedor com firma inscripta no registro do com·
mercio é permittido, antes de interposição de protesto por falta de
pagamento de obrigação mercantil ou \lentro de 48 horas precisas,
depois desse protesto, requerer, para evitaI; a declaração da fallencia,
ao juiz do commercio com jurisclicção na séde do seu principal estabe·
lecimento, a immissão de seus credores na posse da totalidade dos
bens presentes; para que por elles se paguem, e o desonel'em de toda
Il. responsabilidade... 104

Art. 132. A' petição juntará o devedor:
a) seus livros;
b) o balanço exacto do activo e passivo;
c) a relação individualisada do activo e os titulos de propriedade;
d) a relação nominal dos credores, indicando o domicilio de cada

nm delles, a natureza dos titulos e importe de cada credito.
Art. 133. Distribuida e autoada a petição com os documentos,

encerrados os livros e depositados em mão do escrivão, o juiz nomeará

Nota 1.2i
Concordancia.- Lei Belg. cit.,art. 23.

Nota i22
Nota 1.24

Nota 123
Concordancia. - Aos

lidos.

Art. II? Decr. n. 916de 1890.
Concordancia.-Lei BeJg. eH., art. 6. Concordapcia.-Cods. ComlJ!s.arts.:

Arg. 1555jBesp. 870, 871; Belg. 53:>; Chi!.
1477; Bus. 1506; Pr. 541 j L. FI'. (oe 4 de

I
Março de 18891 arts. 1 e 15; Belg. (Lei de20

arts. reCe· de Junho cit.) art.l· Lei lngl. (de 16de Se
tembro de 18Bi) art. 4, difT.
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uma commissão de syndicancia de uous ou tres membros, escolhidos
dentre os credores, incumbindo·a de proceder ás necessarias averi
guações sobre a boa fé. do devedor, e de tomar posse provisoria da massa.

Art. 134. A commissão procederá pela fôrma iudicada no art. 36,
no que ror applicavel.

À.rt. 135. Na reunião de credores, para a qual serão convocados
l1a fôrma do art. 38, a commissão de syndicancia apresentará relato
rio j e, findo o debate, em que poderão tomar parte o devedor e quaes
quer credores, o juiz, verificada a boa fé do devedor, julgar.á defini·
tivamente a cessão dos bens, ficando desde logo os credores immitti
dos na posse delles, ou declarará, no caso contrario, aberta a fallencia,
convertida a pOSE'e provisoria dos bens em arrecadação definitiva, e
prolledendo·se nos termos ulteriores.

Paragrapho unico. Da aceitação da cessão haverá aggravo de
il.lstrumento para o superior competeute.

À.rt. 136. Aceita a cessão, se procederá na fôrma do art. 58;
formado o contrac.to de união, para a. liquidação definitiva do activo
e passivo, como se acha estabelecido neste decreto.

Art. 137. A cessão de bens importa a quitação ao devedor.
§ 1.0 Verificado, em qualquer tempo, que o devedor não procedeu

com lisura e probidade, os dores poderão accional-o para pagamento
integral da divida e seus j os.

§ 2. o As obras da liquidação, depois de pagos integralmente todos
os credores, serão distribuidas como bonificação aos chirographarios
na proporção de seus creditos.

À.rt. 138. A cessão definitiva de bens, impeclindo a declaração da
fallencia, não obsta a formação da culpa do devedor por actos de
fraude praticados em prejuizo dos credores e puniveis segundo ale·
gislação criminal. no

TITULO XI
Disposições geraes

Art. 139. Aos corretores, agentes de leilão, trapicheiros e com·
missarios de transporte, são applicaveis as disposições deste decreto,
com excepção do capitulo; Dos meios de prevenir e obstar a decla
ração de fallencia .....

Nota i25
Cod. Pen., art. 33B. Nota i26

I Concordancia.-Cods.Comms. :lTls.:
la\. 830; Houm. Bot3; Chi\. 1477 j L. Fr. CII., Coil. arls.: 36 eseg., 68e seg.,s", e sego e

ar!. 19 j L. lngl. eil., ou·t, 17.' 99 e sego



556 CODIGO COMMERCIAL

Art. 140. Os devedores por titulo civil, no caso de cessaçã.o de
pagamentos ou de insolvencia, reputar·se-hão insolvaveis, mas não
fallidos. A liquidação do activo e passivo se operará pelos meios com·
muns.•"'....

Art. 141. A liquidação forçada das sociedades anonymas conti
nuará a ser feita segundo o direito vigente. U8

Art. 142. Os credores, á requerimento do fallido ou por proposta
dos syndicos, poderão autorisar a prestação de alimentos ao fallido, a
sua viuva ou filhos menores. U9 .

Art. 143. Todos os prazos marcados neste decreto correrão em
cartorio independentemente de accusação.e lançamento em audiencia,
e serão fataes e improrogaveis.

Art. 144. Só por motivo extraordinario, e convindo os credores,
poderá ser addiada a reunião convocada; funccionará qualquer que
seja o numero dos presentes, e, salvo os casós expressos, a decisão da
maioria dos presentes obrigará os ausentes.

Art. 145. De toda e qualquer reunião de credores lavrará o es
crivão acta circumstanciada, que será assignada pelo juiz, pelo fallido,
e pelos credores, que o quizerem, e junta aos autos.

Art. ] 46. O processo das fallencias prefere, na ordem dos feitos,
a todos outros do juizo commercial ; não tem ferias, salvo os domingos
e os dias d'e festa nacional consagrados á Republica . .,.0

Nota 129

Nota 128
Decr. n. 434 de 1891,arts. 166 e seg.;·

Decr. n .169 A de 1890, art. 13 § 14; Decr.
n. 370 de ]890, :ut. 346; Decr. n. 1334 de
1893, art. 27 n. 7. .

ConcoI·dancia.-Cods. Comms.arts.:
~rg. 1605; Hesp.•9.25, 929; Ital. 849.; Porto

740,748; Houm. 860
Á
' Mex. 1023, d~n.

Lei Tngl. de 7 de gosto de 1862, al't. 79;
Lei Ali., § 193.

Arts.•'- § 1 À e 67 C; Cod., art. 125.
Concordancia.-Cods.ColTJllJ . arts.:

Arg. 1554; ltal. 757; llelg. 476; Holl. 80S;
Cllll. 1405,14:1, 1418: FI'. 474, 530; 01'.
159.\?; Port. 705; Houln. 822; Lei lngl. de
1883, art. 53; Lei AlI., !i§ 11,118 e ego

Nota.- Era prerogativa" de negociante
matriculado: Decr. n. 1597 de 1855, art.2.

-Parece, em vi la do silencio do texto,
que ao comll1erciante que não tem sua

Ifirma ou razão cOlflmercial no regislro do
Nota 127 . Commercio (Decr. n. 916 de 1890, pódeser

Nota 1. prestado alimenlo.
<':oncol'dancia.-Cod.Civ. 1'01'1.1036. N~t&. 130

Nota.- São considei:ados dias de resla
nacional:

I' de Janeiro: consagrado II. commemo
ração da fraternidade uni versaI;

21 de A1:lril, consagrado a com memoração
dos precursores da lndependencia Brazi-
leira, feu~lidos em Tiradentes; _

3 de MaIO consagrado á commemoraçao
da fraternidade dos Brazileiros i _

14 rle Julho, consagrado á commemoraçao
da Republica, da Liberdade e da Indepen
dencia dos povos americanos .

7 de Selembro. consagrado hcommemo
ração da Independencia do Brazil;

12 de Oulubro,consagrado á commemo
raçào da descoberta da America;

2 de Novembro, consagrado á commemo
ração -geral dos morlos;

15 de Novembro, consagrado á comm~:
moração da Patria Brazileira:-Decr. n. laa
B.de1890. .

Idem-24 de Fevereiro commemorahvo,
da promulgação da Constituição da Repu
blica: Decr. n. 3 de 1891.
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Art, 147, .H;mquanto se não prover nas custas JudICIarIaS, as da~

fal1encias serão contadas ná razão de 2/3 das taxas marcadas nll
Decreto n. 5737 de 2 de Setembro de 1874.

Paragrapho unico. Da.s cartas de intimação e dos avisos telegra
phicos ou telephonicos oescrivão nada perceberá, .'H

Art. 148. Os syndicos provisorios, que servirem até a nomeação
dos que definitivamente têm de proceder á liquidação do activo e pas
sivo na massa, perceberão. a commissão marcada no edital do extincto
Tribunal do Commercio de 5 de Setembro de 1855; os syndicos nefini·
uvos a dos administradores marcada no mesmo edital; e os membro:.
da commissão fiscal a do curador fiscal, tudo repartidamente.

Paragrapho unico. Todas as nomeaçõds, que o juiz tiver de fazer,
deverão recahir em pessoas que sejam credoras do fallido, sendo conhe·
cidas; ou seus procuradores; só na falta dellas poderão ser nomeadas
pessoas estranhas. sa..

Art. 149. Salvo disposição expressa de lei em contrado, os cre·
dores poderão tornar quaesquer deliberações á respeitó dos bens da
falleucia, inclusive a renuncia pura ou condiciorral em favor do fallido;
ua viuva ou seus herdeiros; devendo, porém, neste caso ser una·

nime. 133

Art. 150. Sequestrados. ou arrecadados os bens do fallido, si um
terceiro vier dizendo que algum delles é seu, deduzirá ° seu direito em
tres dias, contados da data uo despacho do juiz, juntando titulo de do·
minio e provando no mesmo prazo a posse natural ou civil com efi'eitos
da natural. (Reg. n. 737 de ~5 de Novembro de 1850, arts. :329 e 597).

§ 1. o Autoada a petiçã(), e receb:d t logo por embargos, em
apartado, haverl1 vista o curador fiscal por tres dias, dentro dos quaes

Nota i3i
Art. 63 S2; Decr. n. 88'! de .I8!l2.

Nota i32
Cod" art. 83\1j De 'l'. n. 139 de 1 90.
Concol'danCia.-Lei Ali., '§ 77, 83.

I
, Nola.-Q honorarios devIdo ao curador
local das mas as fali ida são o taxado no
cap. 10 tit. un. da llarte 3' do Decr. n. 5737
de 1874, no que fOr appUcavel j IDa, não
;e~ào contados em dobro ou em tre dobro
seja qual ror a imllortancia do activo na
fallencia~ e a distancia Oll o lagar onde o
mradortlver de a si til' ás diligencia : Av.
ie 3 de Junho de 1890.

-bAo curador elas massas fali idas ómente
ta em cu tas calculadas de accordo com d

arl. 1017 do Decr. n. \117 de 1890: Decr. n.8S'!
de H·!:I2-Nol;. u16.

-E' altribuiçào admjni lraLiva dosjuizes
do commercio arbitrarem commis ão aos
curadores das massas faUidas.

Essa allrj bu iç;lo passou, e.'};-vi do Decr.
n. 1030 de 1890 que organisou a ju liça no
dislTiclo federal, a ser exercida pel() juize
da Camara Comruercial do Tribunal Civil
e CriOJinal.

-Do de pacbo do juizda referidaCamara.
que al'lJilra a referidacommis lio nlio cahe
recurso algum. ArL. 21 (/0 Reg. n. 737 de
1 50: Acc. do Trib. Civil e CrOO. de e
lembro de 1892-Dir., voi. 60, pag. 457.

Nota i33

Nota.-Parece injustificavel o disposto
neste arligo.
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Juntará documentos, e produzIrá qualquer outra prova (testemunhal.
vistoria, exame de livros por peritos nomeados pelo juiz).

§ 2." Findo o triduo, e conclusos os autos, o juizjlllgará.
§ 3. o Si julgar provados os emba~gos, mandará entregar ao 3° em·

bargante os bens reclamados j si não, remetterá o .3° embargante para
os meios ordinarios, onde apurará o seu direito.

§ 4." De qualquer das decisões cabe o recurso de aggravo.
§ 5." Si forem julgados não provados os embargos, ticarão em de·

posito os bens reclamados até final decisão, salvo se forem de facil
deterioração, caso em que serão vendidos em hasta publica (art. 36 d),
depositando-se o producto.

§ 6.° A decisão do juiz não fará caso'julgado para o fim de serem
reivindicados os bens reclamados, e declarados nullos os actos em que
o terceiro embargante tiver fundado sna reclamação.

Art. 151. O deposito de quaesquer dinheiros pertencen.tes á massa
ou a elia contestados será feito em algum banco, que o juiz designar,
em conta corrente simples.

Art. 152. Os herdeiros jamais serão responsaveis além das forças
lla herança. 134

Art. 153. Os menores interessados activa ou passivamente nas
fallencias, quando legalmente representados, não gozarão de privilegio
algum, nem mesmo o de restituição.

Paragrapho uníco. OR representantes legaes dos menores puberes
ou impuberes, sem necessidade de autorisação especial, consideram·se
investidos de plenos e illimitados poderes para transigir, respondendo

.aos seus representados sómente por dolo, má fé ou culpa grave. 13"

Art. 154. O emprego de curador fiscal das massas fallidas, Cl'eado
pelo Decr. n. 139 de 10 de Janeiro de 1890, é de natureza vitalicia.

Paragrapho unico. Onde não houver curador privativo servirá
com as mesmas vantagens o promotor publico. 136

Ârt. 155. Emquanto não entrar em execução o Decr. n. 916
desta data, a inscripção de firma ou razão commercial no registro não
será condição para exercicio de direito, nem produzirá effeito algum
commercial ou criminal.

Nota 134
Noia.-E' llma innovação: 1blt7'a vires /te

reditatis, sah'o o heneficio de inventario. a
.bri~ação do herdeiro pejas dividas do
tinaao.

. Nota i35
Cod., art. 911.
Nota.-Q Dr. G. Autran entende carecer

le reparo e la di po ição justissima: sem
razão-era o nosso direito.

Nota i36

Not. 132.
Nota.-(i'Olcreaao o logar de curador das

massas rallidas jun,to aCamara Commer·
eial: Decr. n. 1030 de 1890, art. 166.

-Foi extincto e le Jogar, cessando a
cOlllmi'sào alltorisada j1p 1n Deer. de sua
creação: Decr. n. 881c1e1892.
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Art. 156. O presente decreto não se applicará aos processos pen
dentes, menos na parte relativa ás concordatas e á qualificação da
fallencia. .

Art. 157. Ficam revogados o Titulo III do Codigo Commercial,
que se intitula -Das quebras- a parte do ReguI. n. 738 de 25 de No
vembro de 1850 -Do P1"OCesSO das queb1'as- e mais disposições em
cúntrario. 1.37

TITULO UNICO
Da administração de justiça nos negocios e causas commerciaes

CAPI'J.'ULO I

Dos Trib~~?utes e Juizo COlnmerciaes

SECÇÃO I

Dos tribunaes do commercio

Art. 1. Haverá Tribunaes do Commercio na capital do Imperio,
nas capitaes das Provincias da Bahia e Pernambuco, e nas Províncias
onde para o futuro se crearem, tendo cada um por districto o da res
pectiva Provincia. 1.438

Nota i37
Nota.-Em vez ele Til1~lo-Parte-que

comprehende os arts. í97a 9Ul.

Nota 1438
Reg. n. 738: Decr. n, 1597 de 11J55.
Nota.-Tambem bavia Trib. do Comm'.

na
t

capital do ilIaranbao': Decr. n. 1597,
ar. ~.

- Foram supprimidos os Tribuoaes e
Conser~'atorias de Com mercio, passnndo as
rcspectlvas allrUmições, com excepção das
~ue ficaram pertencendo aos juizes de di·
IMo) a ser exercidas por J1untas e In
Spec!Orias C071lIlne7'ciaes : Decrs. TIS. \t662
;le 1875, art. 1, e 63d4 de 1836, ãrt. 18.

- Foram creadas-J11.ntas-na Côrte e
cidades de Belém, S. Luiz, Fortaleza, Re
cife, S. Salvadure Porte-Alegre; a j' tem
por disl:ricto de jurisdicf:áo o Municipio
Neutro e províncias do E pi,rilo·S:mto, Rio
de Janeiro, S. Paulo, Paraná, ~ljnas-Ge

raes, Goyaz e i\latto·Grosso i-a 2' as pro
vincias do Pará e Amazonas: -a 3' as do
Maranhão e Piauhy; - a 4' as do Ceará e
Rio-Grande do Norte; a 5' as de Pernam
buco, Parabyba e Alagôas;-a 6' as da Bahia
e Sergipe ;-a í' as (le S. Pedro do Rio
Graude do Sul e an1a Catbarina: Decr.
n. 6384 cit., arts. 1 e '1.

-Nas Provincias que não tiverem J'UITl,tas
baverá Inspectores CorTl1ne7'ciaes, sendo
estes car«os exercidos nas cidades mari
Umas pelos inspectores de Alfandegas ou
pelos administradores de me~as de rendas.
e nas outras cidades pelos io pectores de
tbesourarias de fazenda, sendo a séde das
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Nas Provincias onde não houver Tribunal do Commercio, as suas
attribuições serão exercidas pelas Relações; a, na falta destas, na parte
administrativa, pelas autoridades administrativas e na parte jUdio
ciaria, pelas autoridades judiciarias, que o Governo designar
(art. 27), .430

Inspectol'ias do Piauhy, S, Paulo, PRranil. f 5' EDICÃO
e Malto-Grosso na cidades dR Parahyba, •
Santos, Paranaguá e CorumM: a da ou- -:-A s~prema magi tratura do commercio
tra lias capilae das respectl I'as ProvlfiCla: fOI abolida pelo Decr. de 30 de elelObro
Decr. n. ti38! cit., art. 15 de 1830: a Helaçiío Commercial por Decr. de

-ÁS Juntas Conunerciaes tem a sua séde 23 de Junh~ de 1870, '.
na Capital Federal e nas cidades de llélem, - Os Tnbunaes do CommerclO. conli·
S. Luiz, Forlaleza, Recife, S. Sall'ador nnam competentes para as fallencJas:. a

.Paulo e Porto Alegre: Decl'. n. 596 de 1890 cau~as ~mmerc!ae.s Julgadas pelo .JUIZes
art 1 ' ordmanos, de Direito e Supremo Tnbunal

, " . de Justiça, em grão de revista: Cod, do
- Os dlstrlctos das Juntas CommerCIaes Proc. Civil., art . 34, 1029, 1148 e 1156.

comprehendem: _ Em França, o districto juri dicional
§ L ° O da Capital Federal, o seu mu- como entre nós, dos Tribunae é o me mo

nicipio, e uS E tados do Espirito San lo, dos TrilJunae civis, e onde nào lJa Tri·
Rio de Janeir.o e Mjnas~Geraes. lJunaes, as autoridades civis conhecem

2. ° Ode Miem, os Eslados do Pará e das materias da con petencia commercial.
Amazonas. -Vid. Cod., ar!. G15 e sego

§ 3.° OdeS. Luiz, os Estados do Ma- - a Hespanba dil.-se o mesmo.
ranbão e Piauhy. - O actual Cod. Comm. não traIa da
~ 4.° Oda Fortaleza, os Estadosdo Ceará jurisdicç1io consular, organisada pelo legi .

e Rio Grande do Norte. lador de 1829 e supprimiela ou abolida pela
. 5.° O' do Reci fe, os Estados de Per- lei de 6 de Dezembro de 1868, em seguida

nambuco, ParalJyba e Alagôa . a revolução.
~ 6. ° O de S. Salvador, os Eslado da - a Hungria, cbamam-se os Tribunaes

RalHa e ergipe. de I' instaQcia oe-Cambio, e uma Côrte
>; 7 ° O de S. Paulo, os E. tadús de Sel,temvi'raljulgaem ultima in lancia,em

S. Paulo, Paraná e Goyaz. materia commercial.
§ 8. ° O de Porto Alegre os Estados de - Na Russia,a juri dicção dos Triblloaes

. Pedro do Rio Grande do uI, Santa Ca- comlôrehende a cidade e o di'triclo de que
lbarina e Matto-Grosso : Decr. n. 596 cit., depende: decide em l' instancia, daudo-se
art. 2. appelJação para o Senado ou Côrles supe·

- O serviço a cargo das Juntas Com- ri ol'es: _ .,
merciac é e ladoal: diver os Est:1dos Fe. - Na Pru Sl~, o!'dmal'lamente as call as
deraes o or"ani arão. commerclaes ao Julgadas_ pelos fnhunaes

o ci I' I : ell trelan lo ba coJleglos ou lnllllJ1aeS
em dilIerente' cidade com di fl'ercntes pdilos
de sua orgalli"ação especial, que longo e

Nota 1439 fa lidioso seria noticiar.
, - -a Hollanlla, foram abolidos o Tri-

R ~37 t 8 TI 38 bUllae da COl1JlIlcrcio : a jl1l'i dicrão CII'IIn :g8!J~' I ,ar. j ego n. 7 , arls. conhece da materias commel'ciap,s, c ua
Lei de 1838 dispõe que o poder judicia!io

Çoncordancia.-Cods. r.ol1Jms. aTt.: ~erá exercido :-1', por juizes de canta~;
Porto 1001,1007 pr. e ]810; Ir.r. 615,616 20, por Tribunaes de districto; 3° porTrI
e 640 ; ne p. t178 e 1179 . Wurt. 808 e 809 i bunaes ou Côrtes provillciae ; 40, por urna
Ilung. p. 2' T. ]5-1 e 2; Rus. 962. Côrte suprema, que fôrma um 3' gráo de

- Em Portugal o poder judicial em ma· jurisdicção.
lerias commcrciaes compõe-se de um su- - Na Allemanha com excepção da pro
rr~mo magislrado, de uma relação ou vinciíls Rhenanas as conteslaçãe. com
TI'IlJunRI Commerciallle JustiÇ<'\ em 2' e ui· merciaes ão julaadas, quer por tnhunae
lima in lancia, e de Tribunae de Com- civis ordinarios,o quer por tribunae elfi
mercio ordio<1rios, ou juizo commercial em . que o elemento commercial se acba le.~I·
primeira illstanc'a. ) perado pelo elemenlo ciyil, quer por
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Art. 2. O Tribunal do Commercio da capital do Imperio será com
posto de um presidente lettrado, seis deputados commerciantes, ser
vindo um de secretario, e tres supplentes, tambem commerciantes ; e

outros em que o elemtnto commercial não
intervem senão em fórma de consulta.

- No Chile, que precedeu a Respanha e
a Italia, foram sUllprimidos pela lei de 26
de Junho de 1866, creando-se juizes espe·
ciaes em .Santiago e Vatparaizo para co
nhecerem de que tões commerciaes.

- Na Italia, tambem foram supprimidos
pela Lei de 25 de Janeiro de 1888.

- la Republica Oriental, tambem foram
supprjmidos pela de 26 de Maio de 1865.

- Na Belgica, os tribunaes do com
mercio conhecem das causas commerciaes
e nào da execução de seus julgados, sendo
ua alçada de 2500 fr.: Lei de 25 de Março

de 1876, arls.12, 14e 16.
O processo ante os trihunaes se faz sem

o ministerio dos procuradores (avoués) :
Cod. do Proc. Civ., art. 4l4..

As appellações dos julgamentos dos tri
bunaes do commercio são interpostas para
a respectivas COrtes dos districtos em
que tem séde aquelles trihunaes: Cod.,
art. 6a.

Na Inglaterra taml:Jem não ba Trjbunaes
de Commercio, e seria dillicil dar noticia
da especialidade e extensão das atlribui
çães de cada COrte, quando ali os proprios
advogados telll diflicnldade para saberem
a quem se devem dirigir. Occupam·se de
materias commerciaes as-county cmwt
que não correspondem a instituição at
guma no sa -- tem a Inglaterra 4.91 dessa
COrtes, de que sómente Londres conta 10.
Jul"am em l- instancia com alçada até lb.
50 ster!. (125J. franc.) e appellam para uma
das tres COrtes nperiores-Côrte do Banco
da Rainha- Cowrt of Qu,een's Bank-Côrte
dos pleitos communs-Cowrt of commwn
pleas-Côrte de fazenda-CotL1·t of Exche
quer.-Em l- in tancia cada uma destas
~ôrte e compõe de um magistrado e dous
Jurados.; em appellação, de qualro magis
trados Inclusive o juiz da l- instancia.
. De seus are tos se póde appellar em 2'
mstancia para a Camara de fazenda - Ex·
chequeI' Chambel'-que se compõe de duas
Côrles uperiore, e suas decisõe podem
ser leyadas á Camara dos Lords, que julga
Pro ultima instancia.

Os arestos das COrtes das Colonias são
~usceptiveis de ser levados á commis ão
Judiciaria do conselbo privado de Sua Ma
go tade, que decide directa e soberana
mente, em enviar o negocio ou sujeitaI-o
alJo~tra qualquer jurisdicção, salvo como
peito de uma diligencia.

86

Ha tamIJem a Côrte de equidade, que
julga sobre todos os negocio civi e com·
merciaes em que as partes não podem in·
vocal' o direito commum, nem questionar,
por con equencia perante uma das tres
COrtes su periores.

A COrte de Chancellaria tambem conhece
das decisões da Côrte das fallencia ,e eus
arestos podem ser reformados pela Ca
mara dos Lords.

Finalmeute para as faUencias ba uma
jurisdicção especial-a Côrte das fallencias
- COU1·t or Bank.'I'1lrptcy - que não data
senão de 1819. Tem sua sMe principal em
Londres. Um certo numero de condadus
tem sua COrte de fallencia, compo la,
como a de Londres, de um só juiz que e
cbama-commissario-commissionel' .

Esta Côrtes julgam de direito e de equi
dade (at lww and eql~ity). As appellações
que d lia se inteL'põem são para a Côrte do
-Senhoresjuizcs-Lol'ds jllstices- suh li
tuidos pela juri dicção muito lenta e iIl
commoda do vices-chancellere edo cban
celler; em casos especiaes a Camara dos
Lords póde tomar conbecimento das 'de
cisões [ioaes dos dilIerentes julgados em
appellação petos Lords J1/'stices. As COrtes
de fallenciaassi~tem mutuamente por meio
de commissõc rogatorias para a erifica
ção do credito e diligenCias necessarias.

E.te povo rei do commercio, na van·
anarda da civili ação européa, re enle- e
de inacredita eis defeitos em materia de
legi lação e de organlsação judiciaria. As
custas e despezas jur}iciaes ão excessiva·
mente elevadas; além da incerteza das ju
risdições, esses ruinosos processos, esta
justiça tão lenta (te temunba a Côrte de
Cbancellaria que tem mais de 5,000 que 
tões retardada, e que julga com presteza,
quando no fim de 10 annos dá ou pro
nuncia a victoria, ao mesmo tempo que a
ruina de um elemandista feliz) são venJa
deira ç,haga em que se ~storce ~quelle
paiz, apezar do tll:lent.o, ela Il)n.straçao, do
caracter, da consCIencIOsa actIvIdade de sua
magistratura, uma das mais honradas, in
dependente e laboriosa de todo o mundo.
E' que as instituições da Inglaterra per
tencem ao pa ado, e como taes insuffi
'ientes para os tempo modernos: são uteis
unicamente para o adl'ogados.

Nola.-Ficam pertencendo ás Jwntas as
mesmas prero~ativas, e todas as aUri
ImiÇÕes admimslrativas dos Tribunaes do
Commercio, com excepção das que sãa

CODIGO CO~RClAL
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terá por adjunto um fiscal, que será sempre um desembargador com
exercicio e1fectivo na Relação do Rio de Janeiro .•"''''0

Os Tribunaes das Provincias serão compostos de um presidente
lettrado, quatro deputados commerciantes, servindo um de secretario,
e dons supplentes tambem commerciantes; e terão por adjunto nm
fiscal, que será sempre um Desembargador com exercicio efi'ectivo na
Relação da respectiva Provincia .•"'u

Art. 3. Os presidentes e os fiscaes são da nomeação do Impera·
dor, podendo ser removidos sempre que o bem do serviço o exigir. t4'12

Os deputa-dos e os supplentes serão eleitos por eleitores commer·
ciantes .•"''''3

Art. 4. Os deputados commerciantes e os supplentes serVIrão
por quatro annos, renovando-se aQuelles por metade de dous em dons
annos.

conferidas aos juizes de direito pelos Deers.
ns 2662 de 1875 e 6385 de 1876, regulando
sua competencia pelo Tit. un. do Cad.
Comm'i Tit.]O 'do Reg. n. 738, Dec. n. 1597
e mais oisposições em vigor, que não foram
expressamente derogadas por este Decr. n.
6384 cit., art. 6.

- Nos Estados que não tiverem Juntas
haverá Inspectores Commerciaes, sendo
estes cargos exercidos nas cidades mari
timas pelos Inspectores das alfandegas ou
pelos administradores das Mesas de Rendas,
e nas outras cidades, pelos inspectores das
!,besourarias de fazenda.

A séde das Inspectorias do Piauhy, Pa
raná e Matto-Grosso será nas cidades da
Parahyba, Paranaguá e Corumbá; as das
outras, nas capitaes dos respectivos Es
tados; Decr. n. 596 cit., art. 63.

Nota 1440

Nola.-A Junta Commercial da Capital
Federal compõe·se de:

1 Presidente.
1 Secretario.
6 Deputados commerclantes.
3 Supplentes commerciantes: Decr. n.

63~·1, art. 3; Decr. n. 596 cit., art. 3,

Nota 1441
COllcordancia.-Cods. Comms. arts.:

Port.l005e 1006; FI'. 617 (Lei de 3 de Março
do 1840) e 625; Rus. 925 a 929.

- enhum destes Cods. faz menção do
fi cal.

Nota.-As Juntas COl1tmel'ciaes das pro·
víncias compõe-se de:

1 Presidente.
1 Secretario.
4 Deputados commercian[es.
<! Supplentes commerci~ntes: Decr. n.

6384, arE. 3; Decr. n. 596 Clt., art. 4.
-Serve de fiscal o secretario: Decr. n.

596 cit., art. 19. § 3.
Vide Decr. n. 298 de 1890 e Av. de 9de

Agosto do mesmo anno.

Nota 1442
Concordallcia.-Cods. Comms.arls.:

li'r. 6~2 e 623; Rus. 930 e 931; Lei Belg. õe
2 de Junho de 1884. '

Nota.-O presidente e o secretario são
nomeados pelo Ministro da Jusliça, na Ca·
pital Federal, e pelo Governador, no E·
lado em que a Junta tem a sua séde; o l°
dentre os commerciantes eleitos deputados,
o 2° dentre os cidadãos graduados em di·
reito.

Um e outro serão conservados eme[uanto
bem servirem; cessando, porém, o exer·
cicio do 1°, logo que findar o seu mandato
de 'deputado: Decr. n. 596 cit., art. 5.

-Av. de 9 de Janeiro de 1890.

Nota 1443
Art. 14.
Concordancia.-coas. Comll1s.al't .:

Fr. 622 e623;Rus. 935 e 936; Lei Belg. da
2 de Junho de ]88~.

Nota.-Os depu[ad03 e supplentes el'ào
el eitos pelos coflegios commel'ciaes: Decr.
n. 596 cit., art. 6.

-Av. de 9 de Janeiro de 1890.
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Na primeira renovação recahirá a exclusão nos menos votados,
decidindo a sorte em igualdade de votos.

Nos casos de vaga do logar de deputado ou supplente commer
ciante, proceder-se-ha á nova eleição; mas o novo eleito servirá
s6mente pelo tempo que faltava ao substituido.•444

Art. 5. Nenhum commerciante poderá eximir-se do serviço de
deputado on supplente dos Tribunaes do Commercio, excepto nos casos
de idade avançada ou molestia grave e continuada, que absoluta
mente o impossibilite. Os que sem justa causa não aceitarem a
nomeação nunca mais poderão ter voto activo nem passivo nas eleições
commerciaes.

Não é, porém, obrigatoria a aceitação antes de passados quatro
annos de intervallo entre'o serviço da· antecedente e nova nomea-
ção.•44.. .

Art. 6. Não poderão servir conjunctamente no mesmo Tribunal
os parentes dentro do segundo gráo de affinidade, emquanto durar o
cunhadio, ou do quarto deeonsang,uinidade, nem tambem dous ou mais
lleputados commerciantes que tenham sociedade entre si .44G

Nota 1.446

procedesse á nova eleição de quem o devia
substjtuir, pelo tempo que lhe fallava, e
lhe fez etrectiva a sancção penal do art. 5
(Cod. Comm. ; e o Av. n. 125 de 186.1 de·
clarou que não se verificando nenhum dos
casos previstos no art. 5, e tendo o com·
merciante pelo facto da aceitação do car
go de depufado, paraque fOra reeleito, cou
trahido a obrigação de servir pelo tempo
marcado na lei, não podia eximir-se do
serviço sem incorrer na sancção penal do
mesmo artigo.

- O deputado nomeado presidente pode
optar por UID dos dois cargos, mas, acei
tando a nomeação, servirá no segundo
emquanto não expirar o mandato eleitoral,
si antes não fÓr exouerado; completando,
si o [61', no exercicio do primeiro o tempo
pelo qual foi eleito, salvo perda do log;\r
por sentença: Decr. n. 596 cit., art. 11.

~A.V. de 8 de Abril de 1890 .
Nota 1.445

.Decl'. n. 6384 de 1876, al·t. 5; Decr. n. 596
CIl., art. 10.

-tia França o serviço não é obl'lgatorio.
Nota.-Vide Not. 1448. Pedindo o depu.

tado demissão ou renuncia do cargo, CUID·
prequeprdve o motivo legal, impondo· Decr. n. 6384 de 1876, art. 5.
se·lhe, no caso de que não. o faça, a pena . - Na Frapça, .os pa~entes até C? grão de
marcada no respectivo COdlgO, eprocedeu· tIO e de sobrlllbomcluslvamentenao podem
do·se em qualquer das duas hypotheses á I sel'vir sem dispensa imperial, sendo o Tri
~ova eleição, segnndo o disposto no arl. 4, bunal composto de oilo juize pal'a cima;
aVo n. 130' oe 18GO. no caso de parentesco, sobrevindo poste·

-Havendo·se exonerado do cargo o de- dormente á eleição, o qne dá motivo de
PU.tado comn1erciante Antonio Alves Ri- impedimento é que deixa a suas runcções.
~Iro (Trib. do da Babia) contra a delibera- Nota.-Os commerciantes que têm ';0
çao do Tribunal, este resolvera. que se ciectade entre si não podem servir, visto

Nota 1.444
Decr. n. 696 de 1850, arts. 1, 2 e 3; Av.

n. 130 de 1860; Decr. n. 6384 de 1876,arI.5,
e Decr. .n. 596 cit., art. 6.

Concordancia.-Cods. Comms. al'ts.:
FI'. 623 (L. de 3 de l\[al'ço)..

No/a.-Os deputados não podem tomar
a palavra sem Ibes ter sido concedida pelo
presidente do Tribunal; e não poderão, em·
quanlo estiverem fallando, ser interrom
pidos: Heg. n. 738, ar\. 6.

- Oserviço da policia não é preferido
ao de deputado commerciaote: Av. n.
205 de 1852.-Vid. Not. 1441.
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Art. 7. Em cada Tribunal do Commercio haverá. uma secretaria
com um official-maior, e os escripturarios e mais empregados que
necessario sejam para o expediente dos negocioso

A primeira nomeação tIo ofticial-maior, escripturarios e mais
empregados será feita pelo Imperador, tendo preferencia os que actual
mente servem no Tribunal da Junta do Commercio, se tiverem a precisa
idoneidade. As subsequentes nomeações e demissões dos ofticiaes
maiores, escripturarios e porteiros terão logar por consulta dos res·
pectivos Tribunaes, aos quaes fica pertencendo no futuro a livre
nomeação e demissão de todos os mais empregados e agentes subal
ternos. 1.44'"

Art. 8. Aos Tl'ibunaes do Commercio competirá, além das attri·
buições expressamente declaradas no Codigo Commercial, aquella
jurisdicção voluntaria, inherente a natureza da sua instituição, que
fõr mareada nos regulamentos do Poder Executivo (art. 27). 1·1-18

que as palavras-não poderão- servir con
iunctamente no mesmo Tribu nal-ex cluem
toda idéa de distincçào ou limitação, e fir
mam uma prolJibição absoluta: Av. n. 411
de 1857

-Dá- e incompatibilidade entre prési.
dente da Junta Commercial e deputado
com sociedade entre i: Av. n. 314 de 1881.

-O commanditarios estão comprehen
elidas na formal e absolula prolJ ibição do
arl. 6 do til. 'un.! não permittindo distinc·
çãe em r~ferencla á natureza das socie
dar! , ou re pon abilidade dos que a com
põem: Av. n. 4.19 de 1881.

-Esta incompatibilidade exclue na elei
ção simultanea u menos votado, na succes
siva o ultimo eleito e dentre os empossa
do o que dóI' causa a elta: Decl'. n.5()C
cit., art. 7

Nota 1.447
Art. 28; Reg. n. 738, art . 81 e 96.
Conco1'lIancia.-Cod . Comm .arts.:

Porl. 1009; FI'. 6i!J; Rus. 937 a 939.
Nota,.--O pe soai das 'secretarias da~

Jtmtas Commerciaes é o seguinte:
Ca,pita,t Federal:
1 oficial maior.
2 olllciae .
2 amanuense .
2 praticantes.
1 porteiro.
1 ajudante do porteiro.
Belem, Becife, S. Sa,lva,dor, S. Pau.lo e

Porto Atcgre :
2 officiae .
i! amauuenses.
1 porteiro.

Na,s o1Lt1'as:
10mcia!.
2 amanuenses,
1 porteiro. -Decr. n. 596 cit., arts. 44

a 4.6.
- en'irA de tlJesoureiro o empregado

que os presidentes das Juntas de igua·
rem. sendo por estes ar);)itrada a respectiva
fiança: Decr. n. 6384 de 1876. art. 11.

-Na secretarias da J1mtM serão ob er
"adas as disposições em vigor dos arts. 46
a 71 do Reg. n. 738 de 1850: Decr. n. 6381
cit .• art. 14.

-As primeiras nomeações serão feilas
por portaria do Ministerio da.Tu tiça, seno
do preferidos os dos actuaes Tribunaes do
Commercio:-as subsequentes pela mesma
f6rma obre propostas das J1Lntas, e aesta
pertencerão no futuro a llomea~.ão e de
missão dos lJOrtei.ro~ e mais empregados
suballel'llos: Dccr. Clt .• art. 12.

--=-0 governo imperial indeferia apre
tenção de porteiro da Relação de Porto
Alegre ao lagar de porteiro da Junta, ~or
não convir estabelecer essa accumulaçao:
.\.v. n. 112 de 1877.

- Vid. Decr. n. 596 cit., art. 52.

Nota 1448
Art. 27.
No~a,.-A competeucia das Juntas é a

mesma admini trativa. dos Tribunaes do
Commercio, exceptuadas as attribuições
conferidas pelo Decl'. n. 6385 aos Juizes
de direito: Decr. n. 6384, art. 6.

-A das Inspecto1'ias é regulada pelos
Decrs. n. 1597 de 1855, Cap. 3, Til. 2; 4327
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Art. 9. Ao Tribunal do Commercio da Capital do Imperio é espe
cialmente encarregada a estatistica annual do commercio, agricultura,
industria e navegação do Imperio, e para a sua organisação se enten
derá com os Tribunaes das Provincias, e ainda com outras autoridades,
que serão obrigadas a cumprir as suas requisições. ""'4"

Al't. 10. Os negocias de mero expediente poderão ser despachados
por tres membros do Tribunal, sendo um delles o presidente. Todos os
outros o serão por metade e mais um dos membros que o compuzerem,
comprehendido o presidente. Exceptuam-se unicamente os casos de
que tratam os al'ts. 806, 820 e 894 do Codigo Commercial, para a
decisão dos quaes é indispensavel que o Tribunal se ache completo.
}i~m todos os casos a maioria absoluta dos votos determina o venci
menta ......1i0

Art. 11. Baverá nas secretarias dos Tribunaes do Commercio um
registrQ publico do commercio, no qual, em líVTOS competentes,

de 1869 e mais disposições em vigor, re
lativas aos Conse7'vadol'es do Commercio.
Der.r. n. 6384, art. 15 § 2.
-AilJl'ib1~ições: Das Juntas, Decr. n. 596

cit., arts. 12 a 14: dos Inspectores:-cit.
Decr., arts. 64 a 66.

Nota 1449
nego n. 738, art. 24.
Noia.-Os juizes especlaes do commercio

ou municipaes tambem devem remetter
aos presidentes de Provincias os mappas
relativos ás causas commerciaes, suas exe·
cuções e f3.llencias: Reg. n. 3572 de 1865,
art. 17 § 2.

-O Presidente do Sup. Trib. de Justiça
rcmette os mappas da resl ectivas?'evisias
commerciaes: Heg. cit., art. 17 § 3.

-O Decr. n. 86<1 de 18t11 o'hrig~va ás
Juntas do Commercio nas P"oyinclas ma
nlimas do Imperio a remetter cópia ao
1'1'ibunaes respectl vos dos registros das em
barcações; o Decr. n. ]597, art. 12 § ], não
IJlenciona essa obrigação que ahá, e
gundo penso, pela referencia áquelle De
creto, se deve ainda observar.

-Competem especialmellte á Junta da
COrte as allribuições mencionadas do He~.
n. 738. de 1850, arts. 21, 22,2::3 e 27, senno
reructtIdos ti repartição geral da e tatistica
o~ esclarecimentos colligidos para íl orga
H.lzação da estatística annual do commer
CIO, agricultura, industria e navegação
mcrca.nUI.: Decr. n. 6381 de 1877, art. 7.

-Vld Decr. n. 596 cit., arts. 12 § 8
e71.

Nota 1450
Heg. n. 738, art. 16.
ConcorcJancia.-Cod. Comm. Fr.,

arts. 624 a 626.
Nota.-Os casos de ~e tratam os arts.

806 e 820, a que se refere o nos o artigo,
não são m:ti da competencia, como vi·
mos, do Tl'ibs. do Comm.

-O presidente do Tribunal do Commer
cio do l\laranbão (HeI. de 1866) declara ter
o Tribunal adruiltido a praLica de despa·
cbar deUnilivamente os negocios de mero
expediente, quando de sua demora põde
resultar 1Jrejuizo ás partes e ao interesses
do commercio, (: de preferir seguir antes (I

e. pirito do que a lettra do nosso artigo,
quer pela razao da dilTIculdade de reunir
se ordi n;lfJd:oente tres deputadu , quer pOI'
er o Trj}J!tr::l.\, como o da demais Provin

cias, composlo de cinco membros, com
prebendido apre idenlc, este e dous depu·
tados formarem já a maioria absoluta (de
3 contra 2).

-As .T1L71tas, quanto á ordem e fôrma
de seu de pacbo, reger-se-hão pelo Til.
uno do Cod. Comm.; Tit. l' do Reg. n. 738
de 1850' Decr. n. 1597 de 1850, c Dlai di 
posições em Vigor, que não forem expres-
amente derogadas pelo Deer. n. 638..1 ciL,

art. 6.
-o expediente da ln pectol'ias pelo

Decrs. n. 1597 de 1855, Cap. 3, Til. 2';
n. 4327 d 1869 e mai dispo içõe em
\igor, relativa.s ao Con el'Vado7'es de Com
mercio: Decr. D. 6834. art. 15 § 2.

-Vid. Decr. n. 596 cit., al'I . 15 e 31.
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Nota i451
Reg. n. 738, arls. 56, 83, 97 e 100.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.:

Port. 45; AlI. 12; Roum. 491; Resp. 16., 19;
nelg. Lei d~ ~l oe Agosto de 1879, art. 2;
Arg. 34;Cb11. 20j Mex.18j llal.. Reg. annexo
ao Decr. de 14 de Dezembro de 1882.

Nota.- A profl' ão babitual do com·
mercio não é condição essencial para o
registro de titulas de matricula de com
mercianle : Av. n. 472 de 1877.

Nota.-O registro do commercio está a
cargo dos respecti\'os Tribunaes e CanseI"
valaria : Decr. n. 1597, arls. 4 c H § 3.

-O re~istro da hypothecas commer
ciaes de la ter ido encerrad0l logo que se
in tallou o registro geral: Lei n. 1237 de
18611, ad. 2i Decr. n. 1:l4ó1:l de 1865, art. 2;
Av. n. 486 oe 1865.

-As obrigações reaes sobre navios devem
ser relH lradas em livro destinado pelo
art. 5834 do Decr. n. 738; Av. n. 96de 1866.

-Em vez de 'JIribunaes de Comme7'cio
-Juntas e Inspectorias Commerciaes.

-Vid. Decr. n. 596cit., art. 48 §2.

rubdcados pelo presidente do Tribunal, se inscreverá a matricula do
commerciantes (Ood. Oomm. , art .4), e todos os papeis, qne, segundo as
disposições do Oodigo Oommercial, nelle devam ser registrados (Cod.
OOmID., art. 10, n. 2). I<&Gt.

Art. 12. Os presidentes dos Tl'ibunaes do OommerclO nas Pro·
vincias são obrigados a formar annualmenterelatorio dos neg'ocios que
perante os mesmos Tribunaes se apresentarem, com as decisões que se
tomarem i e delles remetterão cópia ao presidente do Tribunal da capital
do Imperio, com as observações quejnlgarem convenientes. I4Ilil:

Art. 13. O presidente do Tribunal do Oommercio da capital do
Imperio, formando pela sua parte igual relataria, os lévará todos ao
conhecimento do Governo, acompaJihados das snas observações, para
este providenciar como achar conveniente na parte que couber nas suas
attribuições, e propôr ao Poder Legislativo as disposições que depeno
derem de medidas legislativas. 141..3

SECÇÃO II

Da Eleiçl10 dos Deputados Commerciantes

Art. ] 4. Podem votar e ser votados nos collegios commerciaes
todos os commerciantes (art. 4) estabelecidos no districto onde tiver
lagar a eleição, que forem cidadãos brazileiros e se acharem no livre

Nota 1452
Reg. n. '738, art. 31 ns. 11 e 80.
Nota.-Os presidentes dos Tribunaes do

Commercio, como fiscaes principaes da
justiça comniercial. são obrigados a pre
venir que nos mesmos Tribunaes se não
tomem decisões contra ias á disposiçõe"
do Codigo, Leis. Regulamentos e Instruc
ções commerciaes e á justiça das partes,
estabelecendo para esse fim Q estado da
questões em termos claros e simples, subo
stancinndo os factos. e apontando o direidito
que fOr applicavel: e quando apezar c
suas observações. alguma deliberaç~o sc
tomar com injustiça manifesta, deverao dc·
clarar o seu voto na acta, com as r~õc
em que o houverem fundado, e menCionar
a decisão com todas as suas circum tanclaS
no relataria determinado no art. 12 do til.
uno do Cad. Comm.: Reg. n. 738, art :la.

-Deve subsistir essa obrigação aos prc·
sidenles das Juntas.

-Vid. Decr. n. 596 cit., ati. 15 § 10.

Nota i453
Reg. n. 738, art. 32; Decr. n. 596 ci!.,

arts. 12 § 7 e 15 R la.
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exercicio dos seus direitos civis e politicas, ainda que tenham deixado
de fazer profissão habitual do commercio. "'G4

Na primeira eleição, não havendo, pelo menos, vinte commer
ciantes matriculados no Tribunal da Junta do Commercio para formar
oIlollegio commercial, serão admittidos a votar e ser votados os nego·
ciantes que tiverem ou se presumir terem um capital de quarenta
contos. 14G6

Ficam, porém, excluídos de votar e ser votados aquelles' commer·
ciantes, que em algum tempo foram. convencidos de perjurio, falsidade
ou quebra com culpa ou fraudulenta, posto que tenham cumprido as
sentenças que os condemnaram, ou se achem rehabilitados. f.4GG

Art.15. Nenhum commerciante pôde ser deputado ou supplente
antes de trinta annos completos de idade, e sem que tenha pelo menos

Nota 1.454
ArL. 4(Cad .l; Decr. n. 6g6 de 1850, arts.3.

4 e 5. -
Nota.-Este Decr. n. 696 regula o pro

cesso eleitoral dos deputados e supplentes
dos Tribunaes do Commerclo.

-E' llmà prerogativa dos commerciantes.
matriculados: Decr. n. 15!l7,art. 2.

-Podem votar não só aquelles residen·
tes na séde da Junta, como os estabelecidos
fóra..

- Na· eleição, renovação e preencbi
menta das vagas dos presidentes, deputados
esupphmtes serão observadas as disposi
yões em vig0rdo Cod. Comm., Til. un., arts.
4,6, 6, 14.15 e 16 e Decr. n. 696 de 1850.

Nos collegios commerciaes terá prio
ridade aeleiçãopara presidentes das Juntas,
votando C<1.da eleitor em tres nomesde com
merciantes nas condições exigidas pelo
Cad. Comm .. Til. un., arts. 14 e 15 e
Decr. n. 696.'

A. disposição do Decr. n. 696, art. 4,2' p.,
será applicavel sómente á eleição dos de
putados e supplentes das Juntas commer
maes creadas em logares, onde não ba
Tribunaes do Commercio.

Nestes lagares os collegios commerciaes
que tiverem de proceder á' primeiras elei
çõ"es para execução do Decr. n. 6384 serão
couvocados e presididos pelos presidentes
das associações commerclaes, e, na l'alta,
pelo eleitor commerciante que o presidente
da Prllvinc ia nomear: Decr. -no 6384 de
1876, art. 5.
-~s muiberes, apezar de negociantes

matnculados não podem votar, nem ser
"aladas. nos collegios commerciaes: Av.
n. 36 de 1881

-Nos collegioscommerciaes podem votar
os commerciantesresidentes nas Provincias,
comprehendidos no ilistricto respecti vo:
Av. n. 39 de 1883.

-Vid. Decr. n. 596 cit., art. 8 §§ 3 e4.

Nota-1.455
Nota.-Os livTJS para as eleições corn

merciaes serão fOl:necidos pelos Tribunaes
de Commerclo, abertos e encerrados, nu
merados e rubricados pelos presidentes e
~uardados nos arclllvos das secretarias
aos mesmos Tribnnaes: Deer. n. 696 cit.,
art. H-Pelas Juntas Commerciaes.

Questão.-Oual o mb'1llel'O ind~spen
savel palr(J, (ormar li collegio C0l111mel'cial ?
O de 20 membros: AVS. n. 411 de 1857 e
n. 229 de 1866.-Vide Rel. do Minist. da
Just. de 1864.

Questão -Como C0n5eg1bÍ1' o numero
de 20 comme1'ciantes, se estes não quizel'em
compall'ecer? Devem ser chamados aqllelles
que estiverem nas condições prescriptas
ueste artigo, uma vez que, feito um segundo
annuncio, não se rellnam pelo menos 20
cnmmerciantes: A. v. n. 229 de 1866'.

Nota i456
Decr. n. 696 cit., art. 3, 2' p. Decr. n.

596 cit., art. 8 § 3 -menciona sàmente
falsldade ou quebra.

Nota..-Vide Not. 1416. Os commerciantes
flue formam ou compõem firmas matricu
ladas não votam e nem podem ser votados:
Accord. do Trib. do Comm. da Càrte de
17 de Junho de 1858.
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cinco annos de profissão habitual de commerc'io. ~4.G':' A nomeação do
presidente não poderá recahir em pessoa que tenha menos da referida
idade. U1G8

Art. 16. Os Tribunaes do Commercio designarão a época em que
deverá ter logar a reunião do collegio eleitoral dos commerciantes; e
será este presidido pelo presidente do Tribunal. USD

A designação do dia da primeira eleição será feita pelo ministro
do Impedo na Côrte e pelos presidentes nas Provincias ....00

SECÇÃO III

Do Juizo Commercial

Art. 17. As attribUlções conferidas no Codigo Commercial aos
juizes de direito do commercio serão exercidas pelas justiças ordi
narias, ás quaes fica tambem competindo o conhecimento das causas

Nota 1457
Arts. 4,5 e 9; Decr. n. 606 cit., art. 4;

Decr. n. 6384 de J876, ar1. 5.
Concordancia.- Cad. Comm. 3.1't.:

Fr. 620. -Vid. Lei Bela. de 2 de Junho
de 1884. sobre eleição aos membros dos
Tl·ibs. de Commercio.

Nota.-E' nma prerogativa de commer
cian te matriculado: Decr. 11. 1597 de 1855,
art. 2.

- Operiodo dos cinco armas se deve
contar da data em que o commerciante
começou a exercer eCIectivamente a sua pro
fissão, ainda quando essa data seja ante
rior a matricula, revogado o Av. de 13 de
Outubro de 1876 (não vem nas Collecçõesde
Leis) que mandou contar o exercicio desde
a data em que e elIectuasse a matricula
e nlio do dia em que este tivesse sido pu
blicado: Av. n. 172 de 1878.

-Todos os commerciantes com direito do
voto activo podem ser votados no collegio
eleitoral do di tricto do seu domicilIO,
comtanto que tenham 30 annos de idade
e cinco de profi são habitual do c.ommer
cio: Decr. n. 596 cit., arl. 8 § 4.

Nota 1458
Al'ts. 2 e 28.
Concordancia.-Cods. Comms. art.:

Fr. 620.

Nota.-Pl'ejudicado em vista do dispo to
no ar1. 5 combinado com o art. 8 § 4 do
Decr. n. 596 cit

Nota 1459
Decr. n. 696 cit., arts. 1 e G; Reg. n. 738

art. 31 § 1. - Not. 1455.
Nota. - Ao governador do Estado em

que se crear uma junta, C'lmpete a desig
nação do dia e logar da 1. eleição.

§ 1. 0
_ Os collegios commerciaes de\-em

reunir-se ordinariamente de dous em dous
annos no dia e logar que as Juntas Com
merciaes, cada qual em eu dlstrlclo deslg·
narem, e extraordinariamente, nos casos
de vaga de deputado ou supplente.

Na vaga destes lagares sempre que o nu
mero de deputados a quem pel:lença o
eCIecth'o exercicio do cargo, ou o numero
dos upplentes não estiver completo.

Considera-se vaga de deputado a do pre·
sidente, equando desta resultar a reducçllo
do numero dos eleitos para aquelle cargo,
dentre os quaes deve ser nomeado o novo
presidente, sem ficar incompleto a Junta:
Oecr. n. b9ê cit., art. 8 § 1.

Cempete aos prBsidenle das Juntas
convocar e preSidir os collegios commer·
ciaes: Decr. n. 596 cit., art. 15 §1.

Nota 1460
Decr. n. 696 cit., art. 1; Decr. n. 638J

de 1876, al't. 5; Decr. n. 596 cit., art. 8



CODIGO COMMERCJAL 569
----.--_.-.~ _..._----- ---- --_.__._--------

commerciaes em prImeira instancla com recurso para as Relações res
pectivas j com as excepções estabelecidas no Codigo Commercial, para
os casos de quebra. UGt

-------------_._--------------

Nota i46i
He~. n. 't37, art. 6; R g. n. 738, art. 166

-Viua Not., i345 e 1439.
Nota.-Já a nossa Ord. Liv. 1, Tit. 52,

e tabelecia o juizo do fôro mert;antil, de
([ue conhecia o Ouvidor da Alfandega.

ht1'isdicção vol~lIntOll'ía

E' exercida pelos juizes de direito espe
ciaes das I"' vW'as cíveis, nas comarcas
especiaes; pelos municipaes e de direito
nas comarcas gel'aes; Reg. n. 737, arts. 21
e 'U; Decr. n. 1597 de 1855, art. 23j Decr.
n. 2662 de 1875 e Dccr. n. 6385 de 1876,
art. 3.

- A jurisdicção commettida aos juizes
municipaes pelo art. 19 do Decr. n. 1597
nãu comprehende actos de jurisdicção ado
ministrativa da classe dos referidos pelo
art. 7do mesmo Decr.: Av. n. 461 de 1865.

-Quanto a justiça federal - Juizes de
ecção em materia concernente ao direito

marítimo e navegação, assim no oceano,
como nos rios e lagoas do paiz: Consto
Federal art. 60 g. (Decr. n. 8J8 de 1890,
art. 15 g e h.)

-Quanto ao Dlstricto Federal- Os Pre
lares c Tribunal civil e criminal; Decr. n.
1030 de 1890, arts. 50, 90; Dec!'. n. 1334 de
1893, arts. 14 § 5, 33 § 2.

- Quanto a magistratura dos E tado
com seu neologismo é um non descríptum:
clles estão no direito de regular o processo
c rener·se peta cou tituição e lei- que ado·
ptarem, respeitados os principias consli·
tuclOnaes da União.

Jurisdícção CO'll tcncíosa
No julgamento das causas commerciaes,

se comprchende as de lallellcia: Decr. II.

1597, art. 2J; Av. n. 30 de 1856.
. -;-- 'as capitaes, sédes de relações, pelos
JUlze de direito especiaes do t;ommercio
(Côrte, Dahia, Pernambuco, Maranhão) e
oude nào o houver, pelos das prímeíms
varas cíveis nas comarcas espeCtaes, todo
podendo ser cooperados por seus substi
lutos: Decr. n. 1597 de 1855, arts. 19, 20 e
24; Lei n. 2033 de 1871, arts. 1 § 1, 24 § 1
e 25; Decr. n. d824 de 1871, a1'ts. 1, 3,
67! ns. 2 e 3 e 68; Decr. n. 5158 de 1873,
adI' . 3; Decr. n. 5857 de 1875 j Decr. D. 620G
e ta76.

-l'ias comarcas gemes pelos juizes mu
nicipaes e de direito: Lei n. 2033 de 1871,
arts. i3 e 24; Decr. n. 4821 de 1871, arts.
64 e 66.

-Os juizes de paz nos seus dis/irictos
julgam as can as até 100$000: Lei n. 2033.
arL. 22; Decr. n. 4824, art. 63.

-Até 300$000: Decr. n. 546 de1890.
- Os juizes mnnicipaes nestas comarcas

julgam ag de mais de 1006000 até 500$000:
Lein. 2033, art. 23 § 2; Decr. n. 4821,
art. 64 2.

Vid. Av . n. 60, 70 e 99 de 18"12.
- São juizes do commercio (parte ma

rítima.) os juizes de secção com alçada de
.2:000$000: Consto Fed. art. 60 g.); Decr.
n. 848 cit., art. 15,

-No Districto Federal:-Os Pretores com
alçada de 1: 0008000, aCamara Ci vU com
alçada de 5:000S000: Decr. n. 1030 eit., arts.
"19,82,102,103 § 1; Decr. n. 1334 cit.,
arts. 14 n. 26 n. l.

- Os juizes de dil'eito, municipaes e de
paz não figuram mais na magistratura
ledora!, nem na do districto federal.

,f~wisdicção de 2.' instancia
-E' exercida: -pelos juizes de direito

de comarcas especiaes, quando por appel
lação e aggravo conhecem das declsõe
dos juizes de paz: Decr. D. 54.67 de 1873,
arts. 3 § 2 e 8 §2;-pelos juizes de di
reito de comarcas gemes, quando decidem
de aggravos e appallações das decisões do
juize de paz e municipaes: Decr. n. 5JG?
cit., art. 3 § 3 e 8 § 3; - pelas Relações
na causa excedentes de 500 000: quando
clella" conhecem por via de aggra o ou
appellação: Decr. n. M67 cit., arts. 3 § 1
e 8 § 1.

Suas alçadas.- ot. 1472.
-Muito se tem dito contra a illegitimi

dade e incouvenientes dos Tribunaes de
Commercio se haverem COllStituido eUJ
1'ribuDaes de 2" in tancia: que, de facto,
exi tem essa ilJegitimidade e e ses incon
veniente não sepódeconte tal'. m exame
I'apiclo, perfunctorio de nos as in tituiçães
judiciaes repugna com essa metam01'phosc
que nem ao e trangeiro acba ou encontra
razão de ser: os incomeniente ão paI·
mares lambem e a experiencia os tem
apresentado.

Oillustrado Cons Nabuco, ex·ministro da
justiça em 1866, em seu ReI. ao Parlamento,
á fl. 13, diz: «Asuppre são da jUl'isdicção
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Â.rt. 18. Serão reputadas commerciaes todas as causas que de·
l'lvaremde direito' e obrigações sujeitas ás disposições do Codigo Com.
mercial, comtanto que uma das partes seja commerciante.•4G:O

de 2' in lancia attribuida aos Tribunaes de
Commercio pela Lei n. 799 de 16 de Se
temllro de 1864, é uma consequencia logica
do principio constitucional boje reconbe
cido e triumpl1ante no meio de todas as
divergencias politicas. isto é, que os jul
gamentos de(initivos só devem compelir
aos juizes vi talicios; assim que a mesma
razão que delermina a suppressão da juris·
dicção definitiva dos juizes municipaes
prevallilce para a suppressão da 2' instancia
do Tri.bunaes do Commercio. compostos
de juizes temporarios.

«SobreIeram duas considerações cada
a qual mais grave:

« I' - que n(i:o póde a;pplicar bem a lei
aquelle que não é profisslOna1.

« 2' - que as relações pela falta dos des·
embargadores destrab-idos para os Tribu
naes de COlllmercio não podem preencber
bem as suas funcções.))

Quem melbor poderia dizeI-o do que o
illustl'ado Conselheiro, Q'e{e'renda1'io da Lei
n. 799 de 1854 e do Regnlamento do Decr.
n. 1597 de 1855?

-A opinião, vingou, pois, se sUl?primio
a jurisdicção contenciosa dos Tribunaes
de Commercio: -Lei n. 23<12, art. 1 § 4; 
o pnllrido das iunovações foi além, sup
primios, bem como as Couservatorias, subo
tiLuindo-os por - juntas e inspectorias de

Commercio: Decr. n. 2662 de 1875, art. 1;
Decr. n. 6384 de 1876, art. 18.

- Não tardará que tenhamos de volver
a Tribunaes e conservatorias, como ti vemos
aquellas; não seria o peior do tempo per
dido nas altas regiões, pois é uma mania,
como outra qualquer, chrismar nomes
proprios de bomens e de tribunaes e até
de rua!

Em 2' illstancia: - Jnstiça federal o Suo
premo Tribunal Federal: Consto Fed., art. 59
O. 2; Decr. n. t8 cit., art. 9 n. 2 Aj.

-Districto Federal :-0 Tribunal Civil e
Crilllinal-Côrte de Appellação: Decr. n.
1030, art. 102 § 2 e 135; Decr. n. 133<1 cit.,
art. 48 n. 1.

Nota i462
Reg.n. 737, art. 10; Reg. n.738 art.16

No t. 1267 e 146,l.
Concordancia.-Cods. Comms. arts.

Fr. 6~1; Rus. 955; Port. 1, 3' nal 1; Boll.l
Ali. 1; Roum. 1; Arg. 6; Hesp. 2; Mex.4
C!lil. 8.

Actos de commercio: 'FI'. 632 e seg.;
Arg. 8; Hal. 3 a 7; ~1ex. 75; Cbil. 3; 01'.7;
Ronrn. 3a 6; Belg. (Lei de 15 de Dezembro
de 1872), art. 2; All. 2'71 e 272; Boll. 3. 4:
Rus. 956, 957.

-Os Cods. Port. e Hesp. se abstiveram de
definir e enumerar os actos de commer·
cio.

Neta. - A jurisdicyão dos Tribunaes e
juizes do commercio, salvo o caso de re·
convenção, é restricta e improrogavel: Reg.
n. 737, art. 9.

-Depois de reproduzir o nosso arligo!
o Reg. em seu art. 10 addita no art. 11:
(Não basta determinar d competeocia da
jurisdicção commercial que. ambas as
partes ou alguma dellas seja com mer
ciante, mas é essencial; que a divida seja
lambem commercial; outrosim não basla
que a divida seja tambem commercial, mas
é essencial que ambas ou uma das partes
seja commerciante, salvo os casos e exce·
pções do art. 20. n-NoL. 1463.

-O fOro commercial é um privilegio de
causa por utilidade publica e pela natu
reza da legislação, que exige uma. juris
dicção especial, e não uma protecção ou
liberdade a commerciantes matriculados:
Av. n. 16 de 1852; Ass. n. 7 de 6 de JIllho
de 1857.

-E' competente o fOro commercial para
conhecer de causa originariamente derivada
de uma transaCÇ<'io não mercantil, sendo o
titulo mercan til e negociantes as partes.
Decis. de Aggr. do Preso do T.rib. do Comm.
da COrte de 24 de Novembro de 1857.
eMan. do FiJro de 1859 n. 13.

-A execução da sentença deve ser re·
quisitada á jurisdicção; que pela natureza
do negocio e fórma porque procede, é no
caso a mais competente, isto é, a jUl'is
dicção commercial. civil, criminal, li cal,
etc., Conforme o negocio por sua nalnrer.a
é commercial, civil, criminal, fiscal, etc.
Av. n. 492de1865.-VideNot.127. (Qnes!.),

-Este art. (18) é o caso de jurisdicção
em razão das pessoas e dos acLos .-Vld.
Nots. 254, 268 e 1468.

-Os prejuizos, perdas e damnos prove
nientes de acções commerciaes devem ser
requeridos no fôro civil : Acc. da ReI. .da
COrte de 15 de.Outubro de .18i5.-DI1' ..
vo1. 9, pago 98.-Vid. Not..1267.

-A acção que tem um banco de depu
sito para demandar aquelle a quem pagou
indevidamente o dinheiro que de ouirem
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Art. 19. Serão tambemjulgadas na conformidade das disposições
do Codigo Commercial, e pela mesma fôrma do processo, ainda que não
intervenha pessoa commerciante :

r. As questões entre particulares sobre titulas de divida publica
e outros quaesquer papeis de credito do governo; .4G3

recebeu em conta corrente pela restituição
desse dinbeiro, é commercial : Acc. da HeI.
da COrte de 11 de Junho de 1875.-G. Jm'.,
voI. 13, pago 575. .

-O unico j llÍZO para a reclamação de
prejuizos e damnos soJIridos pelo commit
lente contra o commissario mercantil, é
o do commercio, pois que as causas de
satisfação 'de damno pertencem ao fOro
civel ou commercial, segundo a sua natu
reza: Rev. n. 889:1 de 16 de Junho de ]876
e Acc. reviso?' da HeI. da COrte de 28 de
Agosto do IDesmo anuo.-Di?·., voI. 10,
pago 521 e voI. 13, pago 206-Not. 612.

-A cessão que alguem faz de contracto
que celebrou com o governo para intro
ducção de immigrantes é contracto civil,
e não se pMe demandar por elle no fOro
commercial: Rev. n. 9532 de 25 de Feve
reiro de 1880.-Di?'., voI. 21, pago 639 e Acc.
?'evi.sor da HeI, de S. Paulo de 27 de Agosto
de lBSO.-Dir, , voI. 23, pago 451.

-Contas correntes entre commerciantes
são titulos essencialmente mercantis e como
laes sujeitos á jurisdiccão commercial: Acc,
da ReI. da Côrte do I' de Dezembro de 1881.
-Dir., voI. 27, pag, 135.

-E' competente o juizo commercial para
conllecer ae questões que derivam de di
reitos e obrigações sujeitos ás dispo.l
ÇÕes do Cod. Comm., e em que era suffi.
ciente que uma das partes f6sse commer
ciante: Acc, da HeI. da COrte de 13 de
Dezembro de 1881.-Di?·~, voI. 28, pag.34
Not.1267.

-o facto da fallencia não altera a com
petencia do jllizo, nem muda a natureza da
dIVida, que só p6de ser 'exigida no Juizo
r,olTI,merCial, quando sujeita á jurisdicçâo
estflcla e improrogavel do juizo especial:
Acc. da Bel da COrte de 13 de Outubro de
1882.-Di?'., voI. 29, pag.446,

-E' o juizo civil competente para co
nh~ce.r da questão de indemnização de
preJUlzos, perdas e damnos provenientes
de actos praticados por um depositario
~m .execução cível: Acc. da ReI. da Corte
e a de Junho de l883.-Di?'., vaI. 35,

pag.540,
-E' competente o juizo commercial para

conhecer de perdas e damnos oriundos
d~ grave delicto nas relações commer
claes: Bev. n. 10098 de 7 de Dezembro

de 1883.-Di?'., vaI. 33, pago 180 e Acc. ?'e·
visor de ]5 de Julho de 1881.- Di,..
voI. 35, pago 40.

-E' competente o jUizo commercial para
conhecer do pedido de restituição do signal
dado rara compra de um predio, realizado
em leIlão, e cujo acLo fui aUllullado: Bev.
n. 10193 de 27 de Agosto de 188L-Dir.,
vo1. 35, pag. 181.

-E' incompetente o Juizo comlllum para
perante elte, pedir o commerciaole o paga
mento. do saldo de conta corrente de
commissCíes: Rev. n. 10635 de 5 de Outubro
de 1887 e ÂCc. ?'evisO?' da Het, de Ouro
Preto de 26 de lI1arço ele 1889 ,-Di1·. ,
vol. 44, pag. 509; vaI. 49, pag. 207.

-Vid. vol. 50, pago 561.-
-As acções e execuções bYPoOlecal'ias

pignoraticias pertencem a jurisdicção com
mercial: Decr. n, ]69 Â ele 1890, art. ]4
§ 10; Decr. n, 370 de 1890, art. 391.

-Vid. Di?'" vol. 49, pago 277.

Nota 1.463
Reg. n. 737, art. 20 l-Not, aut,
Concordancia,-Anterior.
-Confere competencia aos Tribunaes do

Comm. para conbecerem ou julgarem dos
bilhetes dos responsaveis - comptables
de dinheiros publicos :-com o fim de r8
commendar, dar valor a es es titulos pela
celeridade e exactidão que a iurisdicçâo
commercial imprime na execuçao de sua
transacções.

Nota, -E' o caso de jurisdicção em razão
sómente dos actos.-Vid. Not. ant.

- Nosso artigo é reproduzido inteira·
mente pelo art. 20 do Reg. n, 737, que
addita:-((§ 4o-As questões relativas a
letras de catnbio e da terra, seguros, riscos
e fretamentos. II

-Por utilidade publica entendeu o legi 
lador sujeitar ao fÔro commercial esses tí
tulos.

Pelas expressões divida p1tblica Lam
bem se deve entender-geral, provincial,
municipal.

Pela palavra governo-tambem se deve
entender-geral, estadoaI , municipal.



572 CODIGO COMMERCIAL
---_.._----

II. As q!lestões de companhias ou sociedades, qualquer que seja a
sua natureza ou objecto . ... 0;&

III. As, questões que derivarem de contractos de locação, compre.
hendidos nas disposições do TiL X do Codigo Commel:cial, com excepção

Nota 1464
Reg. n..'737, art. 20 § 2. Vid. Nol·s. 491

e 1234.-Dt?'., vol. 1'7, pago 12.
Concordancia.-Anterior.
Nota·.-O linal-qualquer que seja ua

natureza ou objecto.
E le ~ 2° não comprebende toda as

sociedaáes em geral, e consequentemente
não diz respeito ás sociedade civjs, como
monte-pios, associaçõe liLterarias, poli
ticas ou religiosas, etc., suas disposições
sÓ concernem ás sociedades mercantis, de
que trata Q Cod. na p. 1°, vaI. 25. sendo iDo
dilIerente queuma ou amJJUs as partes sejam
commerciantes, porque nesse caso a ju
risdicção nasce em ràzão sómente dos actos
e n[o das pessoas: Av. n. 231 de 1855.

-Se bem que os arts. 19 § 2' do til UD.
e 20 ~ 2 do Reg. n. 737 pareçam referir-se
a toilas as sociedades em geral. não tem,
comtudo, applicação ás sociedade civis:
Rev. n. 6215 de il5' de Junbo de 1862
Mafra, Jwr. dos 1'ribs., vol. 1, pag:o 8.

-As sociedades mercantis nao e dis
tinguem das civis pela fórma. por que são
contrahidas, e im pela natureza de suas
operações, que 11J es determ iua. a. natureza
e !bes dá o tvpo.

-Os tl'abálbos de lavoura e criação de
gado, a colheita, amanho, remessa, a venda
dos productos agricolas, íl divisão, a par
tilba dos lucros de uma sociedade para esse~
fins, são operações puramente civis: Rev.
cit., n. 6215.

-A dispo ição deste§ e do art. 20 § 2 do
Reg. n. 7il7 são appllcaveis unicamente ás
questões sociae TI cilada entre os socios
re pecLivos na fórma prescripla no art. 294
do Cod., e de maneira alguma se podem
referir á pe soas esh'anbas ás me mas SO°
ciedade , e que com elJas contractarn, não
endo os contracto por outras razões com·

merciaes: ReI'. n. 6585 de 26 de Outubro
de 186!.-Jwr. dos T?·ibs., pago '1I7, 1'01. 3.

-As sociedades maçonicas são politicas
e suje\tas ás regras dos arts. 282 a 281 do
Cod. Cnm.: Av. n. 50 de 1865.

-Â companbi de seguro mutuo é de na·
tUl'eza civil, porque os associado não tem
por fim qualquer especulação: Decis. de
Agg. do Preso do Tnb. do Comm. do Rio
de5 de Outubro de 1865-Rev. I1V1'., de 1866,
pags. 193 e 391.

-Sobrea companhia-City ImJ]Jl'ovements
-estabelecida na Côrte, e que tem por fim
o esgoto das agitaS plwviaes e materias
recaes, tem·se dado a desharmonia que se
vê nos e~uintes julgados.

Accórdao 'da Relação da Côrte de 27 de
Outubro de 1865, julgando-a civil;

Accórdào do mesmo tribunal de 3 de
Agosto de 1866, julgando·a em contrario:
Rev. Jm·. de 1866, pags. 55 e 61.

Decis. deAggr. do Preso do Trib. do Comm.
da Côrte de 3 de Maio de ]866, julgando·a
deste ultimo modo: Rev. Jwr., de 166,
pago 63. •

-Estas duas ultimas decisões pareceI[
acertadas: formada por acções, que repre·
sentam um capital para o fim de repro·
ducção e lucro, gerida por mandatarios
amoviveis e responsaveis, pertence á classe
das que se devem sujeitar á jurisdicção
commercial.

- Titulo passado por socio de firma
cedida, em relação á mesma sociedade é
commercial : Acc. da HeI. da CÔrte de 9
de Dezembro de 1873.-Gaz. Jwr., vol. 1,
pago 407.

-Ha violação do quasi·contracto, da qual
resulta obrigação de indemnizar, no pre·
juizo causado por urna companbia, que
ullTapassa as prescripções do Decreto de
ua autOl'isaçãoj e é- competente o juizo

commercial para decidir de acção respe·
ctiva: Decis. de Aggr. da Rel. da Côrte de
7 de Maio de 1875.-Dil·., vo1. 7, pago 553.

-E' competente o jUiZO do civel, e não
o commercial, para conhecer das questões
relativas ao ba.nco pr.ed ial, associação aDO'
l1yma de natureza civil: Acc. da ReI. da
Côrte de 28 de 1\[aio de 1878.-Di?·., vul. 17,
pago 61.

- :10 da excln iva compelencia do juizo
commercial as questões relativas á exis
tencia das companhia, aos direitos e
obrigações dos ocios entre si e entre elle
e a SOCiedade. á di olução, liquidaçfio e
partilha.

As acções e processos respectivos serã~
regulados pelo Decr. n. 737 de 1850: Lei
n. 3150 de 1882., arts. 1, 20 memb. e 2§ 3° j
Decr. n. 8821 de 1882, arts. 2.3 e 163.

- Competencia do juizo civil para ~onlJ.e·
cel' doação entre socios para a 1JqUldaçao
de sociedade, que teve por objeclo a compra
e revenda de escravos: Rev. n. 9838 de 1 de
Março de 188'.!. -Dir., vol. 28, pago 195.
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sómente das que roTem relativas á locação de predios rusticos ou ur
banos. U6t>

Art. 20. Serão necessariamente decididas por arbitros as ques
tões e controversias a que o Oodigo Oommercial dá esta fórma de
decisão . •<&66

Art. 21. Todo o Tribmial ou juiz que conhecer de negocios ou
causas do commercio, todo o arbitro ou arbitrador. experto· ou perito

-competenLe é o juizo do civel para
conhecer das questões relativas a uma
sociedade beneficente: Acc. da ReI. da
COrte de 10 de Julho de 18S3.-Di?·., vaI. 31,
pag.M3.

- O fôro commercial é compet'}nte par;J.
conbecer da acção de indemnização dús pre
juizos e damnos, movida por uma sociedade
commercial: Rev. n. 1004 de 2 de Junho de
l883.-Di?·., vaI. 31, pago 400 e Acc. revisO?'
da ReI. de S. Paulo de iI de Março de 1884.
-Di?"., vaI. 34, pago 243.

- Competencia do juiz commercial para
conbecer das questões relativas á compa
nhia de segaras mutuos, que pelos respe
ctivos eslatutos tem faculdade para fazerem
certas questões mercantis: Rev. n. 10087 de
28 de Novembro de 18S3.-Di?·., vaI. 33,
pag.52eAcc.?·eviso1· da Rel. de Ouro-Preto
de 27 de Junho de 1884.-Di1·., vaI. 34,
pag.563.

- Ojuizo commercial não é competente
para pedir-se a uma associação de credito
real a en trega de letras hypoLhecal'ias pro
metlidas em um titulo ao portador: Rev.
n. 10395 de 1 de Dezembl'o de 1885 e Acc.
revisoI' da ReI. de Porto Alegre de 4 de
Junho de 1886.-Di?·.. vaI. 39, pago 71;
vol. 4n, pago 466.

- A sociedade constituida para criação
degados para vende.r, é puramenLe civil:
Ace. n. 330 de Rel. de Porto Alegre de 9
de Agosto de 1887.

- São da exclusiva competencia do juizo
cOlllmercial as questões relativas á exis·
lencia das companhias, aos direitos e 011ri·
gações dos sacias en tre si e en tre elles e a
sociedade,~ á dissolução, liquidação e par
11lbas: Decr. n. 434 de 1891, ar!. 16.

-Vid. Dir., vaI. 61, pa.g. 393; vaI. 62,
pago 32.

Nota 1465
"Reg. n. 737, ar!. 20~3·; Ass. n.16de9
&e Julho de 1857.-- Via. Not. 308.

Concordancia.- Anterior.
Nota. - Aacção do despejo cabe contra o

que occupar uma. pedl'eira, por contracto

para della exLrallir pedras para vender, e
o juizo commel'cial é incompetente para
conhecer da acção: Acc. da Rel. da CÔrte de
25 de Novembro de 1873.- Dir., vaI. 2,
pago 177.

Nota i466

Reg. n. 737, arts. 4n e seg.; Decr. n. 854
de 1851; Ass. n. 12 de 9 de Julho de 1857.

Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
Fr. 51; Arg. 4411 448; ChiL 414.

- No Chile o Juizo arbitral forçado tem
o maior desenvolvimento.

-Na. Hespanha foi abolido.
- Em Portugal não foi abolido: Cod. do

I'roc. Civ., art. 56.
- Vid. Nots. 325 e 4.12.
- França (Lei de 17 de Julho de 1856) Já

revogou esta instituição do-juizo arbih'al
(o?·çado.

- Na Inglaterra e nos Estados-Unidos
lambem a jurisdicção arhiLTal é vol'un
taria.

Nota.-O juizo arbitral (O?'çado devia,
çomo foi, ser abolido: Lei n. 1350 de
1866, art. 1§ 1; Reg. n. 3900 de 1867, art.1°
nem se harmonisava com a disposição
(acultativa da Conslit. PaI., art. 160, nem
com a proprla indole de sua insliluição,
sendo que foi o primeiro modo de ad.minis·
tração da justiça.

- O juizo arbitral obrigalorio procede
de consLituições de Imperadores RomanoE
instituindo os bispos arbitras entre OE
padres e os Jeigos .

- Aquelle Decr. regula o juizo arbitral
do commercio.

-A nossaOl'd. Liv. 3, Tit. 17pr. já aos
arbitras chamava de-juizes.

- E' de notar que as Instrucções de 4. de
I Setemhro de 1773,§2, digam que-aexpe
riencia tem mosh'ado haver nos arhilros
um de Ires vicias - amor - adio - igno
rancla

- Ojuizo arbiLral con Litl.lirlopor com·
promisso das partes é perrll iltido: De r.
n. 1030 de 1890, art. ti; Decr. n. 1334 de
1893. art. 4.
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Nota 1.468

Nota 1467

lleg. n. 737, al't. 672 § '),.-Not.1461.
NOtCL.-As formulas e termos essenciaes

rio processo são as de que faz menção o
ll.1't. 67:1 do Reg. n. 737.

que tiver ue dedilir sobre objectos; actos ou obrigações commerciaes,
é obrigado a fazer applicação da legislação commercial aos casos occor·
rentes. t40'7 .

CAPITULO II

Da ordem do Juizo nas causas commerciaes

Art. 22. Todas as causas commerciaes devem ser processadas
em todos os juizos e instancias, breve e -summariamente- de plano e pela
verdade sa.bida, sem que seja necessario guardar estrictamente todas
as fórnias ordinarias, prescriptas para os processos civis; sendo unica·
mente indispensavel que se guardem as fórmulas e termos essenciaes
p~ra que as partes possam allegar o seu direito e produzir as sua~
urovas. t4G8

Art. 23. Não é necessario a conciliação nas causas commerciaes
que procederem d,e papeis de credito commerciaes que se acharem

-Estabelecendo o art. 22 cio Til. uno do
Cad. Com!ll. que as causas commerciaes
devem ser processadas pelo plano e pela
verdade sabida, sendo unicamente indis-

. ~ . pensavel que se guardem as fórmulas e
Art. 291, Reg. D; /37, arts. 1,4.07 e 743. termos essenciaes do processo, segundo _a
CoucordanCla.-Cods.Comms. arts.: classificação do art. ,67<1 do Heg. n. 737, nao

Port.l j 01' 1771; Hesp ..2; !tal. 1; Holl. 1;- induz nullidade o baver-se procedido ao
Al!. 1; Roum. 1; ChII. 1; Fr. 631; arbitramento fóra da dilação probatoria e
Arg. 207. _ deixando-se de observar a prescripção do
. Nq ta:-:- Nao pÓge preeDcbe! o fim de sua art. 191 do cit. ReO', , pois que dessa quando
lUStJtUlÇ;w o arbltro por nao ser profls- resultasse nullidaae estava no caso de ser
sio~al; as leis do c\?mmercio. não s~o de supprida nos termos do art. 67õ do IDes·
equLdade; como mametar oarbItro ao Julga- mo Reg.: Rev. n. 5567 de 7 de Novembro
menta e process9 do juiz tog~do? 9 Decr. de 1857.-JWI". Comm., pago 256.
n. 3900, art. 46, ~IZ .:- (lOS arbItras Ju!garão - Vid. Di?'., vaI. 4.6, paO'. 42l.
de facto e de dIreIto, conforme a leI e as CODcordancia.-Cods. Comms. arls.:
clau ulas do compromisso; salvo se no Fr. 631, 1tal. 868 dilT.-manda regnJar o
~ompromisso~spart~sasantorisarempal'a Cod. do I;'roc. Civ.; IlQum., 881;:-idem;
JulgaI' por eqmdad.e, ~dependente das fór- Belg. 642, idem. . .
ma e regras de dUeJto. -Todas asquestães de natill'e~a 91\'11 ~u

commercíll.l, que recahem sob a ]Ul'lsdIC(X10
dos tribunaes federaes, serão processadas
de accordo com' as prescripçjes do Decl'.
n. 848 de 1890. .

-Todas .as questões de Datureza civil c
commer;cill-l serã!? propostas no. j~ZO, fe~e·
ral, quando recaIam sob sua Jill'lsdlCça~:
por meio de acção ordinaria, summana
e executívll.j Decr, n. 818 ci t., art. 116.
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endossados, nas em que as partes não podem transigir, nem para os
actos de declaração de quebra. saGI»

Art. 24. Nas causas commerciaes só Ee exige que seJa pessoal a
primeira citação, e a que deve fazer-se no principio da execução. u':'o

Art. 25. Achando·se o réo fóra do lagar onde a obrigação foi con·
trahida, poderá ser citado na pessoa de seus mandatarios, administra·
dores, feitores ou gerentes, nos casos em que a acção derivar de actos
praticados pelos mesmos mandatarios, administradores, feitores on
gerentes. O mesmo terá logar a respeito das obl'igações contrahidas

Nota 1469
Reg. 737, arts. 23 §§ 1, 2 e 3,47 e 673 § 1.

-Not.522.
COllcol'dancia.- Cods. Civs. Fl'. '18,

49 (do processo); Porto 357; Hall. 19 difT.
No/a.-Não é mister a conciliação.llara

as causas arbitraes - as de simples ollicios
do juiz-as execuções, comprebendidas
as preferencias e embargos de terceiros;
e em geral, só é necessaria a conciliação
para acç1\o principal, e não para as p1'e
paratoTias ou incidentes: Reg. n. 737,
art. 23 § 4.

-No civel não se dá a conciliação tam
bem quando as partes não podem transigir,
como procuradores publicas, tutores, tes
ta"!enteiros; nas causas arbitraes, inven
tan.o~ e execuções; nas de simples officio
de JUIZ, e nas de responsabilidade: Disp.
Prov., art. 6.

-Nas que não solIrem demora, como
arresto, embargos de obra nova, remoção
d.e tutores e curadores suspeitos, a conei
l1açã~ se. poderá fa'ler posteriormente á
prOVIdenCIa, que deva ter logar: Disp.
Provo cit., art. 5.

Sem se fazer constar que tem intentado o
melO de reconciliação, não começará pro
cesso algum: Const.Pol. dolmp., art. 161.

-E' da privativa competencia dos juizes
de paz: Cito Const., ar!. 162.

A disposição do art. 23 do Tit. uno do Cod.
Comm. só é applicavel ás causas que pJ:o
cedem de papeis de credito endossados,mas
nlio abonados: Accs. do Trib. do Comm.
da Côrle de 9 de Julbo e 16 de Agosto de
1868.-Gaz. l1w., vaI. 1, pago 236.

-.\ letra endossada depOIS do vencimento
n~~ d~ve ser acclúnada sem prévia con.
Clhaçaoj e portant!> os embargos quese lhe
oppOem no decendlo devem ser recebidos
com condemnação: Acc. da ReI. da COrte
~~~ A~. Setembro de 1875 -Dir., vaI. 8,

-T. de Freitas, Comm. pago 805, diz:
« Nego minha aJlprovação a este Accor
dão, onde só vejo uma das muitas falsas
interpretações, de que tem sido causa oart.
364 do Cad. do Comm. Sem agora censurar
o art. 23 do Reg. n. 737, uma infracção do
art. 161 do nosso Pacto Fundamental; basta
lêr o art. 23, Til. uno do Cad. Comm., e o
§ 10 desse ar!. 23 do dito Reg. n. 737, para
não acbar-se all(uma distincçao entre letra
endossadas antes, ou depois de seu venci
mento. Nas palavras - papeis de credito
commerciaes-indicou-se papeis commer
ciaes creditarias, e não papeis em gyro com
boa reputação antes do seu vencimento.»

-Ás leis que exigem as tentativas da
conciliação preliminar ou posterior como
formalidade essencial nas causas civeis e
commerciaes foram revogadas pelo Decr
ns. 359 e 370 de 1890, ar!. 390.

-compete ao Pretor conciliar as parle
que espontaneamente comparecerem no
seu juizo; e julgar por sentença as compo
sições sobre objecto licito entre pessoas ca·
pazes de transigir: Decr. n. 1030 de 1890,
ar!. 51 § 10. _

Nota i470
Reg. n. 'i37, art. 673 §§ 2 e 8 e Decr. n.

848 de 1890, art. 105.
Nota.-E tambem a mulher do réo ou

executado, se a questão vers..1.r sobre bens
de raiz.-Reg. cit., art. il.7 e sua not.

-Além de ad vogados, nomearão sempre
as partes procurador judicial, que será
sempre um dos solicitadores do juizo, salvo
as excepções-das partes comparecerem
nas audiencias por si, on em falta de
advogados ou solicitadores, ou dos existen
tes não se querendo prestar ao patrocinio
da causa,ou não sendo da con fiança da parte
-para com eIle correr o feito seus termos
legaes, e ser citado e intimado quando não
fór requerida a citacãa pt< soaI. sob pena
de correr a causa á revelia' Reg. cit.,
art. 704
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pelos capitães ou mestres de navios, consignatarios e sobrecargas, não
~e achando presente o principal devedor ou obrigado.•4'7.

Art. 26. Não haverá recurso de appellação nas causas commer·
ciaes (art. 18) cujo valor não exceder de duzentos mil réis, nem o de
revista se o valor não exceder de dous conto'S de réis. t4'72

Art. 27. O Governo, além dos regulamentos e instrucçõps da sua
competencia. para boa execução do Codigo Commercial, é autorisado
para, em um regulamento adequado, determinar a ordem do juizo no
processo commercial'; e particularmente para a execução do segundo
período do art. 10 e do art. 80, tendo em vista as disposições deste Ti·
tulo e as do Codigo Commercial : e outrosim para estabelecer as regras
e formalidades que devem seguir-se nos embargos de bens e na deten·
ção pessoal do devedor qne deixa de pagar divida commercial. t4.,.3 .

Art. 28. Os lagares de presidente, deputado e fiscal dos Tri·
bunaes do Commercio são empregos honorificas, e os que os servirem

Nota i47i

Arls. 519, 587 e 62 ; Reg. n 737, arts. 4,
5 e 48; Decr. n. 84.8 de 1890, arl. 106.

No/a. - O capitão de ullla embarcação,
pelos actos que pratica em nome do dono
deLJa, pódl' ser demandado em logardeste,
qne é con iderado parle contractante por
aL:ção de as ignação ue dez dias; porquanto,
se~undo o direito maritimo, com cujos
prlncipios se deve conciliar o art. 267 do
Beg. li. 737 (em visla do art. 48), o prepo,
nente 6 a propria parte pelos actos pratica
dos pelos cu exercitores: Dcci . de Agg.
do Pre do Trib. do Comm. da Côrte,
CMon. do Foro, de 1859 n. 13.

-O consignalario do navio é competente
para com elle correr o processo de liqlli·
dação do prejuizo resultante de mercadoria
desencaminlladas, emborao contracto fôsse
ajustado em paiz e lrangeiro e neHe resida
o principal obrigado ex·vi do art. 25 do
Til. uno do Cad. l:OUlnl.: Deci. idem de
12 de Março de 1858.-Ch?'on. do FÔ1'O de
1859 n. 19.

-O con ignatario de navio é parte legi·
tima para accionar e ser accionado, e p6de
requerer embargo nas mercadoria para
pagamento da es[adia e mai despezas feitas
om ella : Acc. da ReI. da Côrte de 27 de

Março de 1874: Di?'., \'01. 4, pago 797.
Not. 753.

-As companhias accionadas respondem
petos damnos resultantes das omi sões de
seus prepostos: Acc. da ReI. da CÔrte de
7 de Agost o de 1874. - Ga:::. Jw·., vot. 4,
pago 286.

Nota i472

Reg. n. 737, arls. 7 1 e 6<16; Decr. n. 879
de 1851, art. 5.-Not. 336 e 14.61.

Concordancia.-Cods. Comms. arts:
Porto 1115, 1131 ; Hesp. 1212; Wurt. 823,
Hus. 91\4.

Nota. -Para computação das alçadas at
tende-se sõmenle á quantia principal pe·
dida na acção: Reg. n. 737, art. 735. Vide
Not. 330,

As a.lçadcbs que temos no conlencioso
commercial são unicamente a dos juizes de
direito até 500, Vide Not. 1401, e as das
Relações das 9.uan tias de mais de 500$ até
5:000$: Lei n. 799 de 1854, art. 1 j De~r.
n. 1597, art. 82; Decr. n. 234.2 de 18/3,
art. 1 § 6. .

- Excedendo esta quantia á importanCla
pl'inci pat pedida n3. acção j tem logar a
l'evista- que continúa ;j ser processa~ae
julgada pelo Supremo Tri1mnal de Justí?a:
Decr. n. 1597 CI t., art. 92. .

-Cumpre notar que as Relações conh
nuam com alçada até2:000$ no civel: Decr.
n. 1958 de 1853, art. 7. _

-O Supremo Tribunal Federal nao lem
competencia para a revista, senão no
crime: Consto Fed., art. 59; Decr. 1'~ 8iS
de 1890, art. 9.

Nota i473

Reg. n. 696de 1850; Reg. n. 737, arts.321
e 350; Reg. n. 738 e outros.
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só 'perceberão, por este titulo, os emolumentos que directamente lhes
pertencerem. Recahindo a nomeação de presidente em Desembargador,
este accumulará os dous empregos, mas só perceberá o sen ordenado,
se tiver exercicio efectivo na Relação do logar onde se achar ().
TribUnal do Commercio ..........

Os demais empregados dos mesmos Tribunaes perceberão uma.
gratificação arbitrada pelo Governo sobre consulta dos respectivos'
Tribnnaes, e paga pela caixa dos. emolumentos .•"·u. .

Árt. 29. O Governo estabelecerá a ta·rifa dos emolumentos que
devem perceber os Tribunaes do Oommercio. ........0 Todas as multas
decretadas no Codigo Commercial sem applicação especial entrarão
para a caixa dos emolumentos dos respectivos Tribunaes do Com·
mercio.. ............ .

Nota t474

Art. 2; Reg. n.738, art. 73 ; Decr. n. 1597
de 1855, art. 18.

Concordancia.-Cods. Comms. arts.:
FI'. 628; Hesp. 1l93; Wurt. 811.

No/a.-A folba dos ordenados e gratifi.
cações do presidente, do fiscal, adjuntos e
mais empregados judiciaes de que trata o
art. 57 do Decr. n. 1597, deve ser formada
pel~ mesmo presidente separadamente, e
envIada á secretaria da Justiça ou da
presidencia da Provincia: Av. n. 148 de
1855.

- Os cargos de presidente, deputados
das juntas e inspectores commerClaes são
honorificos, e os que servirem só perce
berão por estes tilulos os emolumentos
das ruoricas dos li VI'OS: Decr. n. 6384 de
1876, arLs. 9§ 2 e 15 Si 3.-Vide Nots. 1440
e1441.
.-Os emolumentos que percebem os pre

Sidentes e deputados constam da tabelIa
annexa ao Decl'. n. 596 cit.: no Ap
pendice.

Nota 1475
Reg. n. 738, ar!. 45; arts. n. 319 a 323

de 1872 en. 319 de 1877.- Vid. Not.1441.
Concordancia.-Cod. Comm. Rus..

arls. 937 a 939.
Nota. - Os ordenados e gratificações do

pes~oal das juntas, pagos pelo lbesouro
nacIOnal constam da labella annexa ao
Decr. n. 596 cit.: no Appendice.

37

Nota t476
Nota. -Ainda não teve tempo o governo

para cumprimento desta disposição, ele
modo que surgem embaraços sempre, ten·
do-se de consultar Avisos, que nem vêm na
colIecção de leis, como os de 31 de Dezem·
bro de 1850-25 de Abril de 1851-:H de
Janeiro e 4 de Março de 1852 e 11 de Feve
reiro de 185!.

- Pelas sentenças proferidas p~los tnDu
naes de Commercio em processos adminis
trativos se deverão cobrar os emolumentos
taxados para os juizes de I' instancia:
Decr. n. 1597, art. 96, e Av. n. 335 de 1855.

-Se recolhiam difTer.entes emolumento.
receBa do Estado, ao Thesouro e The ou·
rarias : Av. n. 190 de 1856.

- Vide Av. 346 de 1860, Decr. n. 439i oe
1867; Decr. n. 5384. de 1876, arts. 15 § 3 e 16;
Av. n. 707 de 187ge Ays.ns.27 e 43 de 1880.

-T. de Freitas, COl1vm., pago 1267
fechou com esta chave seu Comm. ao art. 29
Sl~p1'll. -«Quanto a emolumentos veja-se
o art. 19 do Decr. n. 6384 de )876 sobre a
Jwntas e Inspectorias Corrvmel'ciaes, a que
hoje se acbam reduzidos os Tribl~naes do
C0111nne1'Cio. Eassim a nossa legislação com·
mercial é actualmente um aOOrvo confu o
de muitas disposições em lettras mortas.»

Foi tudo quanto entendeu dizer, com·
mentando este artigo I

- A tabelIa dos emolumentos devidos aos
Secretarios e Inspectores Commerciaes con·
stam da Tabella annexaao Decr. n. 596 cil. :
no Appendíce. Vid. Decr. n. 596 de 1890,
Tabel.

Nota t477
Vide Nots. 77 e 1476.

CODIGO COMMERClA.L
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Art. 30. Fica extincto o Tribunal- da Junta do Commercio. 14"8

Os membros do mesmo Tribunal sel:ão aposentados com as honras e
prerogativas de que gozavam, e os vencimentos correspondentes ao
seu tempo de serviço.

Os demais.... empregados do mesmo Tribunal que não puderem
ser admittid08 nas secretarias dos Tribunaes do Commercio continuarão
a perceber os sens vencimentos por inteiro, emquanto não fôrem
novaméllte empregados. 1"')'9

Mandamos, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci·
mento e execução da referida lei pertencer que a cumpram e façam
cumprir, e guardar tão)nteiramente como nella se contém. .

Q secretario de estado dos negocios da justiça a faça imprimir,
publicar e correr. .

Dada no palacio do Rio de Janeiro, aos 25 de Junho de 1850,
vigesimo nono da Independencia e do Imperio.

IMPERADOR, -com rubrica e gnarda.
Eusebio de Queiroz Goitinho Mattoso Camara.

Carta de lei pela qual V. M. 1. manda executar o Decreto da A 
sembléa Geral, que houve por bem sanccionar, sobre o Codigo Com·
mercial do Imperio do Bl:a,zil, na fôrma acima declarada.

Para Vossa Magestade Imperial vêr.
Antonio Alvares de Miranda Varejão a fez

Eusebio de Queiroz Goitínho Mattoso Gamara.

Sellada na chancellaria do Imperio, em IOde Julho de 1850.

Josino do Nascimento Silva.

Publicada na secretaria de estado dos negocios da justiça, em 10
de Julho de 1850.

Josino do Nascimento Silva.

Registrada á folha 8 do livro IOdas leis e resoluções. Secretaria de
-estado dos negocios da justiça, IOde Julho de 1850.

Manoel Antonio Ferreim da Silva.

Nota i478 Nota i479
Nota.-Qne havia sido creada pelo Alv.

"-e 23 de Agosto de 1808. Nota 1475 a.
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Decreto n. 737 de 25 de Novembro de 1850

Determina a ordem do juizo no processo commerciaI

Hei por bem, usando da attribuição que me confere o artigo vinte
<e sete, titulo unico, do CQdigo Commercial, decretar o seguinte;

PARTE PRIMEIRA
DO PROOESSO OOMMEROIAL

TITULO I
Do juizo commercial

CAPITULO I

Da legislação commercial

. Ârt. 1.0 Todo o tribunal ou juiz que conhecer dos negocios e
~ausa~ commerciaes, todo o arbitro ou arbitrador, experto ou perito,
~ue tiver de decidir sobre objectos, actos ou obrigações commerciaes,
<é obrigado a fazer applicação da legislação commercial aos casos
'OccorreJltes. (Art. 21, titulo uDico do Codigo Commercial). s

Nota ~ I-Não é applicavel
d

ao processo, juIga-
~ mento e execução as caJIsas civeis em

Cl Art. 4.57, Dccr. n. 8821 de If182, art. 23; geral as disposições deste tituIo-arts. 1 a
Ccr. n. 4.34. de 1891, art. 16. 22: Decr. n. 763 de 1890, art. 1.
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Àn. 2.o Constituem legislação commercial o Codigo do Commercio..
e subsidiariamente os usos commerciaes (art. 291, Codigo, e as leis.
civis). (Arts. 121, ~91 e 428, Codigo. ) lO

Os usos commerciaes preferem as leis civis sômente nas questões.
sociaes (art. 29i), é nos casos expressos no Codigo.~

~rt. 3." Às leis e usos commerciaes dos paizes estrangeiros
regulam:

§ 1.o Às questões sobre o estado e idade dos estrangeiros resi·
dentes no Imperio, quanto á capacidade para contractar, não sendo os.
mesmos estrangeiros commerciantes-matriculados,. na fôrma do art. 4.·
do Codigo Commercial. Todavia os contractos não serão nullos pro
vando·se que verteram em ·utilidade de estrangeiros."

§ 2. 0 À fôrma dos contractos ajustados em paiz estrangeiro.
(arts, 301, 424 e 633, Codigo), salvo os casos exceptuados no mesmo
Codigo (art. 628, Codigo), e os -contractos exequiveis no Im,perio,
sendo celebrados por brazileiros nos logares em que houver consu)
brazileiro ...

Nota 2
Arts. 493,880 § 2 e 743-Cod. Not. 179.
- Todas as questões de natureza civil ou

commercial, que .recabem sob a jurisdicção
dos tribunaes federaes, serão prbcessadás e
julgadas de accordo com as prescripções
do Decr. n.848 de 1890- art. 97.-Vide
seu art. 387 e Decr. n. .224 de 1894.

-Vid. Consto Fed., art. 7 § 3.

.Nota 3
Art. 216.-Cod., Not. 752.

Nota 4
Art. 14 § 3; Cod., art. 30: LeI n. 1096

de 1860.
-Constitueuma prerogativa do commer

ciante matriculado: Decr, n. 1597 de 1855,
art.2.

- Ainda fallida uma massa cedente por
occasião da cessão, vale este acto se ale·
gislação estrangeira do lagar, onde- tal fal
lencia foi declarada, admitie e dá por va
lida tal cessão: Rev. n. 9072 de 19 de Maio
de 1877.-Gaz. Jwr., vaI. 16, pago 285.

E' o que se chama estalilLto pessoal que
acompanba o individuo em todo o paiz,

A redacção deste artigo não é boa, porque
contêm : « não sendo os mesmos estran
geiros comrnerciantes matriculados na fór
ma do art. 4' do Cad. do Comm. todavia
~s contra~tos não serão nullos,provando-se

que nrteram cm utilidade do estmugeiro••
palavras inuteis, 0\1 que prorluzem con
fusão de idéas. Falia-se de I!st1'lllngeil'os.
residentes no Impe?'io, porqne de ol'dinario
as pessoas que não têm domicilio no (11I
perio são os estrangeiros, posto que neJle·
residam. FalIa-se da capacidade pm'(L con·
P/'acta?', porque o art. 3·, § 1, é Uloa lei
commercial cujo ponto de vista é a ellpaci
dade para contractar pois que o comllltJr
cio consiste em contractos. lIIas, ii C,1pIlCi
dade ou incapacidade para contractllr pre,·
suppõe a capacidade ou inca.l?acidade em,
geral para os actos da vida CiVIl, visto como.
quem é incapaz para esses actos em gel':tll
está entendido ser incapaz para contractar.
Desta observação resulta qne são inuteis as
palavras sob?'e o estado e idade, porquante.
eo estado civil de cada um o que precisa,
mente determina sua capacidade ou mlJapa
cidade, e consequentemente sua capacidade
ou incapacidade para cOlltractar. A idade
das pessoas entra no estado civil, produz.
a grande diJIerença en tre pessoas maiores
e menores, e dabi ternos dous estados op
postos entre si: Consolo das leis, arl~
408 (100).

Nota 5
Arts. 140§ ". e 151.-Not. 348 a.
-Locus l'egit aetwrn.
-Todo documento destinado a ser pro-

duzido em juizo, ou exhibido para qual·
quer 'fim legal, deTe ser 'necessariamente
assigoado pelo consul e sellado com o sell~

1
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ajustados em paiz estran
regulados e julgados pela

. Art. 4. o Os contractos commerciaes,
geiro, mas exequiveis no Imperio1 serão
legislação commercial do Brazil."

Art. 5." Presumem-se contrahidas, conforme a legislação do
Brazil, as dividas entre brazileiros em paiz estrangeiro.'"

OAPITULO II

Dos t'rilJunaes e JU1Zes

Ar~. 6.· As attribuições conferidas pelo codigo dos juizes de
direito do commerciô e o conhecimento das causas commerciaes em

do consulado, sem o que não fará fé : Decr.
n. 4968 de 1872, art. 213.

- Os consules legalisam e visam todos
o· autos e escripturas publicas que tiverem
de ser produzidas perante as justiças e mais
autoridades do Imperio, conforme com a.
leis deste: Decr. n. 4.968 de 1872, art. 2.25.

- Em falta. de consules tem logar a. pro·
,·idencia. do art. 4.00 do Decr. n. 2647 de
1860, Reg. das A l(andegas , so];)re autbenli
r.1Ç<'iO dos manifestos, isto é-autbenticação
pela autoridade local, no estran~eil'O, e re
conbecimento do consull'espectivo no Im
perio, no caso de duvida.-Consol. das leis
dCIS Al(amdegas, arl. 369.

Nota 6
Art. 4.8 j Cod. al'ts. 301, 519, 582 e 628.

Cod.-No!'s. 61 e 4.05.
- Concerne aos eJIeitos dos contl·a.ctos.

Os. contractos celebrados em paiz estran
gelro, mas não exequiveis no lmperio,
aevem, pois, ser regulados, ainda que jul
ga.dos por autoridades do Imperio, pelas
\81.S do paiz em que deviam ter sido cum
pr!dos j do mesmo modo, pelo que diz res
peito a contractos celebrados no Imperio,
luas exequiveis no estrangeiro.

- Os contractos celebrados em paiz es·
lrange!r0 não produzem bypolbeca sobre os
ben situados no Brazil salvo o direito es·
tabelecido nos tratados: ou se forem cele
brados entre brazileiros, ou em favor delles
n~ con ulados com as solemnidades e con·
.lIções que esta lei prescreve: Lei byp.
n. 1237 de 1861, art. 4.0 § 4.°; Reg. n. N53
de 1865, art. 129.

- Havendo no logar consul braziJeiro,
ou quem suas vezes faça, é essa autori
dade a unica competente para regularisar
as procurações e substabelecimentos que
os brazileiros tenham de fazer; e só na. sua
falta se póde recorrer ao auditor de guerra,
pois que, pela legislação em vigor, não
existindo agentes consulares podem as
partes fazer visar os instrumentos de que
se trata por dous negociantes brazUeiros,
residentes no logar, e se nào houver, por
dous do proprio paiz, reconhecidas as fir·
mas pela autoridade local: Av. n. 34.1 de
1873.

- Comquanto o .contracto de cambio ma
riti mo seja exequivel no porto de arribada,
comtudo não deve abi ser julgado pelo
nosso direito commercial, por não ter sido
ajustado no estrangeiro para ser exequivel
no Imperio, onde sua exequibilidade se
operou por força de circumstancias acciden
taes, não previstas, mas sim pelas leis do
paiz, que as partes contractantes deviam
ter tido em vista regular o contracto, a con,
t1'an'io Se?lSlb do disposto no art. 4. do Reg.
n. 737 de 1850; Rev. n. 917 de 19 de Se
tembro de 1876.-Di1"., vol. 11, pago 835 e
Acc. revisor da HeI. de Porto Alegre de ]2
de Outubro de 1877. - Dir., vol. 14, pago
752.- Vid. Di1·., vol. 51, pago "10 e vol. 62,
pago 4.2.

. Nota 7
Este artigo tem sentido se entendemos

que só relere-se aos elemento dos contra
ctos, a saber . capacidade, objecto, 1nodo,
(ôrma; não assim a entendermos que
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primeira instancia competem aos juizes municipaes, ou do civel, onde
os houver. (Art. 17, titulo unico, Codigo).p

Art. 7. o As Relações do districto são tribunaes de segunda e
ultima instancia nas causas commerciaes, e lhes competem:9

§ 1.0 O conhecimento por appellação das causas commer
ciaes, cujo valor exceder de 200~. (Art. 26, titulo ullico, Co
o.igo ) j ••

§ 2.· O conhecimento da appellação interposta das sentenças do
Tribunal do Commercio, nos casos dos arts. 851, 860 e 906, Co
digo. H

Art. 8. o Nos logares em que as Relações exercem as attribuições
do Tribunal do Commercio (art. 1.0, titulo unico, Codigo), não
podem intervir no julgamento da appellação os desembargadores
que fizerem parte da secção que substitue o Tribunal do Com
mereio ....

Art. 9. o A jurisdic\ão dos tribunaes e juizes do commercio, salvo o
caso de reconvençã'o (art. 109), é restricta e improrogavel. .3

refere·se ao efl'eiws dos conl/raelos. Se por I
con equencia da regra do artigo anterjor os
cootrectos ajustados em paiz estrangeiro..
mas não exequivei no Imperio, não podem
ser julgados pela legislacão do lmperio, se
gue-se que as dividas contrah idas entre bra
zileiros em paiz e trangciro para serem pa·
gas fóra do Imperio não podem ser julga
da pela legislação do Imperio : Consolo
das leis civis, al't. 4.10. (I)

Nota 8
Arts. 21,366 e 389; Decr. n. 1597, arts

J.U e 2·1.
Cad., Not. 1461.

Nota 9

De 1'. n. 1597. art. 32 ; Cod., Nots. 14.38,
1140, 14.61 e 1472.

Nota iO

Cod.. Nol. 1172-500$000.

Nota ii

Cod.. No/s. 1334, 1345 e 14.30.

Nota i2

Cad., Nol. 14.38,

Nota i3

Nol. 56~; Cad., Nots. 1435_e 1462. .
- Invariavelmente têm decidido os Trl- .

hunaes do Commercio e.o Suprem~ Tri·
tmna\ de Justica que-a competenclu do
juizo commel'cial é privativa, e, po~tanlo,
é improrogavel ajunsdiccão a respeito das
cau as commerciaes, apezar do coo enll·
nlento expresso ou tacito das parte, c.o'!!o
é a commel'cial a respeito das causas CIVIS.
:""'Yide Nols. 4.90 e 5ó2 e Rev. hb7'. de 1869,
paa. 225' Acc. da Hei. do lHo de 26 de
Junho de'Ie86-Di1·., vul. 48, pago 5\l5.

-Sob cOl11petencia administrativa: Ace.
da ReI. do lUo de 28 de Outubro de 1887.
-Dir., \'01.4<1, pago 548. _ .

- A excepção ou allegacao de IOcom-
petencia, sob o fundamento de ser a eau a
ci\1l e commercial, não póde ser oppo~la
depois da contestação' e, sendo omlltld~
ou julgada improcedente, não se an~JUlIur3
mais o feito por mutivo dessa tOcom
petencia nem ex-otfieio, nem a requert
mento da partes: Decr. n. 763 de 1800,
art. 3.
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Da jurisdic'ção commercíal em 'razão das pessoas e dos actos

Art, 10. Competem âjurisdicção commercia,l todas as causas que
-del'ivam de direitos e obrigações sujeitas ás disposições do Codigo
Commercial, comtauto que uma das partes seja commerciante.
(Art, 18, titulo unico, Codigo). A4

Art. 11. Não basta, para determinar a competencia da jurisdicção
oCommercial, que ambas as partes ou algumas dellas sejam commer
ciantes, mas é essencial que a divida seja tambem commercial: outro
sim não basta que -a divida seja tambem commercial, mas é essencial
que ambas ou uma das partes sejam commerciantes, salvo os casos e
excepções do art, 20. A"

Nota i4
Arts.l1 a16 e20eNot. 59: Cod., Nots. 78,

'237,251,268, 360, 1254., 1267 e 1462.
-Á acção de cobrança de berança ele·

gado cuntra administradores de massas
fallidas é civil: Acc. da Hei, da Côrte de
1i tle Dezembro de 187:2.-Gaz. 1m'., vo1. 1,
pago 38l.

-O juizo commercial é competente para
neHe proceder-se a UOla justificação para
crl'ir de documento: Acc. da ReI. da

CÓI'le de 18 de l?evereiro de 1875.-Di?·.,
voI. 6, pago 620.

-O ajuste de contas, puramente civil ou
-de transacções de natureza particular e não
reguladas pelas dispOSIções do Cud. Comm.,
pertencem edel'em ser discutida e julgadas
no fOro commum, emllOJ'3 a pessoa contra
·quem se perte o ajuste seja commerciante.
Ás6 razão d!' ser uma das partes commer·
cianta não basta, segundo os arts. lO e li
-do Reg. n. 737 de 18ÓO. Ainda que nessa
-conta se depare com a importancia de al-
f(~mas' que fossem pagas e que, por isso,
Ilao constituem mais assumpto judicial:
Rev. n. 8g,<}9 de iO de Abril de 1876.
·Caz. Jur., vo1. 12, pag. 488, e Acc. ?'evisor
1.Ia ReI. da Côrte de 2 de Março de 1877.
Dir., voI. 13, pag.206.

-E' competente o juizo commercial para
<conbecer de questões relativas a empresti
mo de dinheiro leito a uma firma com·
mercial, arts. 10 e 11 do Reg. n. 737: Acc.
<l~ ReI. da Côrte de 13 de Maio de 1881.
Dlr.• \'01. 25, pag. 556'.

-Vid. Di?'., vol. 44,pag. 8ó.
- lncompetencia do juizo commercinl

para,. perante elle, pedir o commerciante o
pagamento do saldo de conta corrente de
commissões: Rev. n.l0655 de 5 de Outubro
de 1887 e Acc. revisor da Hei. de Ouro
Preto (le26 de Março de 1889-Dir, ,vol. 48,
pag.. 509 e vol. 49, pago 207.

Nota 15
Cod. Nots. 237,239,268,3!8 e 1462.
- Acontrafacção do otljecLO commercial

praticada em acto de commercio e por
commerciante em prejuizo de outro en
cerra os elementos da jurisdicção commer
cial: Acc. da Rel. da Côrte de 31 de Julbo
e IOde Novembro de 1874.-Gaz. Jwr., vol. 6,
pago 27.

- E' competente o juizo commercial
para nel1e ser intentada a acção de levan
tamento de um deposito feito em um banco
por ter este aceito o deposito para auferir
lucro: Mev. n. 9180 de H de Dezembro de
ll:177.-(;az. l1br., \'01. 18, pago 116.

- Nào é da competencia do juizo com·
merclal conhecer da acçào proposta por um
proprietario de hotel que pede pagamento
de comedorias fOl'Oecidas a um estabeleci·
mento commerc aI: Acc. da ReI. da Côrte
de Ilde NovembrCJde1884.-Dir., vol. 36,
pago ~t.

-Não é da competencia do juizo com·
mercial a cobrança do trabalho de um
exanJe de escripluraçãr de uma firma
com mercial , ainda que as partes sejam
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Art. 12. A parte não commerciante é sujeita á jurisdicção com·
mercial, ou interviesse no contracto, ou s~ja herdeiro, successor, ces·
sionario, subrogado, possuidor de titulos e papeis de credito commer
ciaes (arts. 277 e 387, Codigo), possuidor de bens por penhor ou hypo·
theca obrigados a dividas commerciaes (arts. 265 e 269, Codigo),
possuidor de bens alienados em fraude de dividas commerciaes
(art.828, Codigo), vendedor no caso de.evicção. (Art. 2115, Codigo). tG

Art. 13. As questões de bens de raiz, com excepção daquellas
que occorrerem nas execuções, ou derivarem de hypothecas comIIier
ciaes (art. 269, Codigo), ou do direito da rescisão, qne o art. 828
confere ao credor commerciante, não pertencem ao juizo commercial.
(Arts. 191, Codjgo, 19 § 3°, titulo unico, Codigo) .• ..-

Art. 14. Competem tambem á jurisdicção commercial em razão
das pessoas e dos actos:

§ LOAs questões sobre ajustes, sol<ladas, direitos, obrigações, e
responsabilidade dos offlciaes da tripolação e gente do mar .•8

§ 2. ° As questões de ajuste, salarios, direitos, obrig'ações, respon
sabilidade dos agentes auxiliares do commercio, salvo a jurisdicção
administrativa do Tribunal do Commercio ; ...

cOlllmerciantes: Acc. da Rel. de Porto-Ale
gre n. 1235 de 19 de Novembro de 1886.

-Fui voto vencido,

- Nota 16
Art. 6J.-Cod. Not. 348.
- Em visla das disposições do Cod.

Comm. e dos arts. lO, U, 12 e 14 § 2 do
Reg. n. 737 e do art. 18, paragl'apbo unico
da administração da justiça nos negocias
ecausaseommereiaes não se pMe conside
ra.r somente pessoal eintransmissivel o pri
vilegiq do fôrç> co,?mereialj e por c0ll:se
quencIa o ceSSlOnano que, segundo os pnn
cipios geraes do direito, ohra como procu
rador em ca.usa propria, póde obriglj,r e ser
obrigado á jurisdiccão commercial, desde
que a causa derivar de obrigações e direitos
provenientes de commereio e uma das

. partes fór commerciante, attentas as dispo
sições geraes dos citados artigos não res
tringidos por nenhuma outra: Ace. da ReI.
da Côrte de 22 de Fevereiro de 1851.-Ju,.
dos Tribs., pago 46.

Nota i 7
Reg.n.738,art.166e58!jCod.Not.1465.
-E' da competencia da jurisdicção com

mereial are lamação sobre bemfeitorias feio
tas em predio penhorados e po teriormente
adjudicados, quando é annullado o respe·
tlivo processo: Ace. da ReI. da Côrte de II de

Agosto de 1868. - Rev. J1~7·. de 186B
pag.81.

- Nas acç.ues e execuções nypotheca.nas
ajurisdicçã.o será sempre a commercial eo
'(óro competente o do contracto ou da situa
ção dos bens bypotbecados, á escolha do
mutuante: Deer. n. 327~ de 1885, art. 4 S5.0

-Ajurisdieção será sempre commerClal e
o fôrocompetente o do contracto, ou da si·
tuação dos bens hYJ.Jotbecados, áescolha'do
mu tuario: Deer. n. 16\) A de 1890; Deer.
o. 370 de 1890, art. 391.

- Ficam sujeitos á jurisdicção comrner
cial e á falleocia todos os assignatarios de
eITeitos commerciaes, comprebendidos os
que contrahirem emprestimos mediante
hypotbeca ou penbor agricola por sornma
superior a 5:000$000: Decr. n. 169 Acit.,
art. 20 j Deer. n. 370 cit., art. 380.

Nota i8
Art. 236 § 2.°

Nota 19
Art. 236 § 30

; Ass. n. 7 de 6 de Julbo
de 1857.

- Cod. Not. 127.
- E' no juizo commercial que deve ser

movida a acção pela qual (J gerente de mpa
ferraria pede o pagamento de seus saJarlOS
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§ 3.· Os actos ele commercio praticados po," estrangeiros residentes
no Brazil. (Art. 30, Codigo). lO.

Art. 15. Oscommerciantes ou são matriculados ou não (art. 909,
Codigo), mas só aos matriculados competem as prerogativas e protecção
que o Cocligo liberalisa a favor do commercio. (Al'ts. 4,21 e seguintes,
310 e 908, Codigo). lO.

Art. 16. Na arreca.dação, administração e distribuição dos bens
dos negociantes que não forem matriculados, nos casos de fallencia, se
guardará no juizo commercial quanto se aclJa determinado pelo Codigo
para as quebras dos commerciantes, na parte que fór applicavel.
(Art. 909, Codigo). ltl& '

Art. 17. Suscitando-se questão no juizo commercial sobre a pro
fissão habitual do commerciante matriculauo (art. 4, Codigo), s.erá a
contestação decidida á vista de attestados do 'rribnnal do Commercio,
sob informação da praça, e contra e~se attestado é inadmissivel qual
quer prova ou contestação. lt3

Art. 18. Contestando-se a qualidade do commerciante não matri
culado, será a contestação decidida conforme as regras geraes de
provas. ,.~

ao dono do estabelecimento: Acc. da Hei.
da COrte de 13 de Maio de 1879.-Di1·.,
vaI. 19, pag. 368.

- Aobrigação passada por um caixeiro
de pagar quan tia que subtrabio ao amo, é
titulo exigil'el no juizo commercial : Acc.
da ReI. do Hio de Janeiro de 9 de Agosto
de 1887.-Di1·., voI. 44, pago 212.

Nota 20

Cad. Nols. ôl e 212.
- Ojujzo commercial é competente para

conhecer da acçào em que é parte um
leiloeiro, por obrigações resultantes de
actos de seu ollicio: Hev. n. 7752 do l' de
Abril de 1871 e Acc. 1'evisor do Trib. do
Comm. da Babja de 14 rle Dezembro do
mesmoanno.-Dil'., vol. 3,pag. 49.

Nota 2i
Ass. n. 7 cIL; Decr. n. 1597, art. 2••

Nota 22
Cod. Not. 1433.

Nota 23,
Luiz Antonw dct Silva Vil/ela requereu

ao Tribunal do Commercio da COrte lhe
aLtestasse se Antonio José de Azevedo
lIIaia, éommercianle fallido e rehabiliLado.
exercia sua profissão; sendo romettida a
petição á commissão da Praça para infor·
mar, respondeu esLa que-não lhe corria.
obrigação rigol'O a de o fazer, porque a
palavra-Praça-deste artigo não se lhe
referia: decidio o governo a quem foi leva
daa questão que-o art. 17 não impõe á
Praça do Commercio o dever de informar
sobre a profios[o habitual do commerci
ante matriculado, sendo, porém, certo que
é do interesse immediato da associação da
Praça, e porlanto da commissão, cOnJO seu
orgão e representante, concorrer eIDcaz·
mente para a investigação e esclareci
menLo dos factos relati vo á sua classe,
auxiliando a autoridade a bem da admulis·
tração da justiça e regularidade do fôro
commercial; recommendando ao mesmo
tempo, que entre dua tão importalltes insti
tuições, de que depende a hoa execuç[o
das leis especiaes do commercio, continue
aquelle espirito de harmonia e deferellcia

\ flue tem existido: Av. n. 307 de 1868.

I
Nota 24

Art. 13il.
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Art. 19, Considera-se mercancia:
§ 1. o A compra e venda ou troca de etreitos moveis ou semoventes,

para os vender por grosso ou retalh f), na mesma especie ou manufa
cturados, ou para alugar o seu uso; ,...

§ 2. o As operações de cambio, banco e corretagem; 26

§ 3. o As emprezas de fabricas, de commissões de deposito, de
expedição, consignação e transportes de mercadorias, de esp~ctaculos

publicos; ,.... ,
§ 4.0 Os seguros, fretamentos, riscos, e quaesquer contractos

relativos ao commercio maritimo; 28

§ 5: A armação e expedição de navios. ,.9

Nota 25
Ass. n. 16 de 9 de Julbo de 1857: Cod.,

~rt. 4 e Nots. 17 e 268.
-A venda de generos para consumo feita

por commerciante á commercianle, não é
lI1ercanlil: Acc. da ReI. da Côrte de 10 de
Junbo de 1879.-Dir., vol. 19, pago 499.

-Á conla de venda é accionada no fôro
civil, se não prova-se que a compra foi feita
para a re\'enda; Acc. da Hei da COrte de 13
de Maio de I 881,-Di1' ., vol. 25, pago 451.

-Os pharmaceulicus sào comrnerciantes,
suas contas de debito são sujeitas ao fôro
IIlercantiJ: Acc. da ReI. da Côrte de 25 de
l'iovembrode 1881.-Di1·., vaI. 26, pago 63a.

ldem, como Acc. supra de 13 de àlaio:
Acc. da Rei.· da COrte de 24 de Outubro de
1881.-Di7·., yol. 36, pago 400.

-Carpinteiro, me lre de obras e em
preiteiro , com casa aberta e colJectada,
.ão cOll1mercianle : Acc. da ReI. do Rio de
2-! de Março de t887.-Di1·., voL. 44, pag.85.

-Empreiteiros que compram generos
Alill1enllCios para revender aos seus ope·
rnrios praticam acto de commercio: Acc. da
l'eL. do Rio de Janeiro de 12 de Agoslo de
I 887.-Di1'" vol. 47, pago :147.

-A compra ou venda de animaes, a
I nscripção delles para corridas nào é acto
{lo comlllercio: Acc. da ReI. do Rio de
Janeiro de 12 de Abril de 188\J.-Di?'.,
vol. 47, pag, 373.

- Para pro\'ar a intenção de comprar
para revender,não IJa nece sidade de prova,
especial (. directa quando existem as pro\'as
das transacções neste sentido havidas, pois
com eBa eslá pro\'ada dita intenção, e sim
é somente exigivel quando esla é não pre
sumil'el, mas duvidosa, a exemplo daquelle
que compra para seu uso e depois vellde
por lião lhe convir o objecto comprado.
Acc. elo Trib. de AlagOas de 14 de 'etem
bro de 189J..-Dir., voI. 66, pag .60.

Nota 26
Cod., arts. 5,45, 119, 120 e 351; Tit. un.,

18 e 19; Decr. n. 2692 de 1860, art. 9.

Nota 27
-Entmndo em duvida se a companhia

ou sociedade anonyma ({ Luz Stearlca)l,
era mercantil decidio-se pela aIDrmativa,
visto ter todos os caracleres do art. 295 do
Cod. Comm. e as em prezas de fabricas
constituem mercancia: Av. n.189 de 1851-

-São commerciante os xarqueadores, e
como taes de\rem ser accionados no juizo
commercial pelos mandalos que expedem
para compra de gado: Rev. n. 829-1 de <!7de
Agoslode 187a. -Ga<:. lU/r., vol. I, pago 285.

-As questões sobre contractos com em
prezas de especlaclllos publicos são sujeitas
ao juizo commercLI!: Acc. da HeI. da Côrte
de 27 de Outubro e oulro de 12 de Dezembro
de lS73.-Gaz. IUT., vol. 4, pago 378.

-O despejo de pedreiras é da compe
tencia do fôro commercial: Acc. da Rei.
da Côrte de 9 deJulho de 1880.-Dil'.,
vol. 23, pago 33.-Nots. 19 e 20.

Nota 28
Art. 20,§4°;Cod., arts.54:1,566, 633e666.
-Os seguros terrestres são sujeitos ao

juizo commercial: Acc. da ReI. da Côrte de
13 de Novembro de Hr77.-Dü'., vo1. 15.
pag, 400.

- Idem: Acc. da ReI. da Côrte de 25 de
Fevereiro de 1878.-Dü·., vol. 16, pago 370.

--Idem: Acc. da ReI. da Côrte de 24 .de
Agosto de j 880.- Di?'., vol. 23, pago 635.

- Idem: Acc. da ReI. da Côrte de 22 de
Novembro de 1881.-DiI., vaI. 26, pago 632.
Cod. Not. 1008

Nota 29
Cod. Not. 715.
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Art. 20. Serão tambem julgados em conformidade das disposit;ões
do Codigo, e pela mesma fõrma de processo, ainda que não intervenha.
pessoa commerciante :

§ LOAs questões entre particulares sobre titulos de dividas pu·
blicas e outros quaesquer papeis de credito do governo. (Art. 19, § I,.
titulo unico, Codigo; 3.

§ 2.° As questões de companhias e sociedades, qualquer que seja
8 sua natureza e objecto. (Art. 19, § 2, titulo,unico, Codigo). 3l

Nota 30
Cad. Not. 14.63.
- ão se dá competencia do fOro com

mum para titulos mercantis: Rev. de 20
de Dezembro de 1862.-JU1·. dos Tribs.,
pag.62.

-O proprietario de apolices da divida
publica tem o direito de reivindicai-as do
poder de terceiro, que em bOa fé comprou
as ao individuo que as tinha em guarda,
o qual vendeu·as servindo·se de uma pro
curação falsa: Rev. n. 8391 de 8 de Outubro
de 1872.-Di1·., vo1. 1, pago 373.

Nota 3i
Not. 58; Cod., Nots. 4.16 e 14.64.; Dccr.

n. 4.34 de 1891, art. 16.
-Para firmar a competencia commer·

cial não é bastante que a causa seja pro·
posla por uma sociedade merçantil, e sim
que concorram as circumstancias do art.l0
e sego do Reg. Comm. Nem obsta o art. 19
§2'do til. uno do Cod. Comm., nem o
art. ~o § 2 daquelle Reg., porque suas
d.1Sposições são applicaveis aos socios entre
SI, e não a terceiros, que com elles contra.
clam, não sendo (por outras razões), o~ con
tractos commerciaes.

E' demais necessario que a divida seja
commercial: Rev. de 2fi de Outubro de
186!.-Mafra, Jur. dos n·ibs., pago 62.

E' commercial a divida que uma com
panhia contrahe para com uma provincia,
pelo facto de pagar esta uma letra que sacára
para facilitar e gal'antir um empreslimo:
Acc. da Bel. da CÔrte de 18 de Fevereiro de
1875. -Dir., vol. 6. pago 59!.

-As companhias de seguros mutuos sã()
de nalureza ci vil e sujei tas á jurisd icÇão
commum as questões quea cllas se referell'l:
Acc. da ReI. da CÔrte de 10 de Março de
188'2-Dir., vol. 28. pago 3l.

-A Associação Mutualidadenão é SOCle
dade commercial, e sua liquidaçào deve
operar-se no fOro civil : Acc. da Bel, da
COrte de 28 de Abril de 1882.-Dir., vol. 29,
pago 24.8.

-Embora sejam civis as companhias oe
seguros mutuos, é sempre competente o
juizo commercial para cunhecer da acçã()
proposta, quando versa sobre apolices ou
letras de seguros, sujeitas ao fôro especial,
sOmente em razão do acto. -As apolices
são, neste caso, uppridas pelos proprios
contractos. assianados pelas parles: Ar.c.
da ReI. da Côrte de 28 de Abril de 1882.
Di1·., vol. 28, pag.435.

-E' sujeita a jurisdjcção commum a
Associação Mutualidade por não ser socie
cade mercantil: Acc. da ReI. da Côrte de
28 de Abril de 1882.-Dir.,vol. 28,pag.436.

-Compelente é o fÔro commerclal para.
conhecer da questão de dissolução de socie
dade formada para o commercio de com·
missões, compra e venda de e cravos;
ÀCc. da Rei. da COrte de '2 de Maio de 1882
-Dir., vol. 28. pago 389.

-Vid. Acc. da ReI. da Côrle de 27 d&
Outubro de 1885.-Di1·., vol. 39, pago 15l~
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§ 3: 0 As qll.estõ~s _que d.erivarem de eontractos de lotação cotn.
prehendldos na disposlçao do tItulo X, parte I, do Oodigo com excepção
sómente das que fôrem relativas á locação de predios r~sticos e urba
nos. (Art. 19, § 3, titulo unico, Oodigo).:I"

§ 40 o As questões relativas a letras de cambio e da terra seguros
riscos e fretamentos. 3:1 -"

Nota 32
Ass. n. 16 de9 de Julbo de 1857; Cad,

arl. 226 e sego e Not, 1465.
-Contractos de empreitada para con

slrucção de estradas de ferro são actos com·
merciaes: Acc. da ReI. do Rio de 15 de
Julho de 1887-Dir., vaI. 46, pago 3i1.

- Empreiladas com fornecimento de
materiaes para construcção de estradas de
ferro osão àe competencia dojuizo commer
merClal: Âcc. da ReI. do Rio de 5 de Se
tembrode 1887.-Dir., vaI. 48, pago 71.

Nota 33
Art. 19 ~4'; Cad., art. 4:15; Cad. N~ts,

361, 492, 521, 52.J, 606 634 e 855.
-Vid. Di?'., vaI. 4i, pago 468; vaI. 50,

pago 326.
-Acção proveniente de letras da terra é

aforada no juizo commum, quando basea
das em uma escriplnra: Acc. da ReI. do
RIO de 28 de Julbo de 186á-Rev. Ju/'. de
1865, pago 106.

-Não é commerciante o agenciador de
locação de casas e serviços de escravos e
venda destes: Acc. da ReI. da Côrte de I'
de Setembro de 1868.-RelJ. 11/11'. de 1868,
pag. 218.

-E' competente o juizo do commercio
para neUe ser intentada a acção fundada em
letr~ de terra, el~lbora seja a respectiva
obngação garantida com escriptura de
bypotbeca: Acc. do Tribo do Comm. da
Côrte de 12 de Novembro de 1868, e Rev.
no 7433 de 24 de Julbo de 1869.-ReL do
Ministo da Just. de 187o,pag. 1100

-O pagamento em conta não altera a na
tnr~z~da lelrapara o e[feito dedesautoral-a
do JUIZO commercial: Acc. d:J. ReI. da Côrte
de 24 de Agosto de 18i5 .-Dir" vaI. 8
pago 112. '

-A letra de terra exprime um acto de
commercio, 'seja embora a prova de uma
tl'ansacção puramente civil e um resultado
<1~ contracto entre partes não commer
clautes: é sempre acto do commercio em
ra~ã~ da fórma e resultados, e, comá tal
SUjeito li respectÍ\ra jurisdicção: Acc. dá

HeI. da Côrte de 18 de Fevereiro de 1876.-:'
Ga.z:. lu.?' .. , vol. 11, pag, 148.

-A dlVlda, que tem por instrumento a
letra de terra, é sempre ajuizada no fOro
commercial: Acc. da ReI. da Côrte de 21
de 1I1arço de 18iG.-Di?'., vol. 10, pag,263,

-As letra~ reforçadas por /lypotbeca,
quando vencidas, são pedidas por força
dellas e não da bypotheca. e pois, a acção
é_com mercial, sal \'0 se a acção corre e
nao pela cobrança das terras, mas sim da
hypotbeca. em cujo caso seria civil: ReI'.
n. 8869 de 1 de Abril de 1876.-Gazo. l'U1',
v.ol. lt, p.ago 481; Dir" \'01. lO, pag.l0ge
Acc, ?'evlsor da ReI. da Côrte de 4 de
Agosto de18760-Di?'o, vol. 11, pago 6340

- O juizo commercial é competente
para o sul~rogado haver a importancia de
uma nota provisoria que pagou por outrem.
Hev. no 89t1 de 16de Agostode lSi6.-DiTo,
vol. 11, pa~, 316 e Acc, ?'eVisol' da ReI.
da Côrte oe 20 de Abril de 1877.-Dir.,
vol. 13, pago52J.

-As letras de terra, garantidas por
escripturas de hypolheca, são ajlLizadas no
fôro commercial: Acc. da ReI. da Côrte de
2 de Julbo de 18i8,-Di?'" vaI., 17, pa l1'jj 3290

-As letras de terra incluidas na Yllo
theca são titulas accessorios () esla a prm
cipal, e, pois, competente é o fôro civil:
Acc, da ReI. de Ouro-Prelo de 1 de Agosto
de 18i7-Ga.'l:. JWl'., vaI. 14, pag, 2100 ~

-O juizo commercial é o competente
para neJle agi lar-se as queslões sobre segl!'
ros terrestres: Acc. da Rei, da Côrte de 3de
Dezembro de 1878.-Di?'o, vaI. 18, pago 544.

-A divida constituida por letra, ratifi
cada depois por escriptura publica, tem
por titulo principal esla e não aquella:
Revo n. 9190 de 5 de Novembro de 18790
Dir., vaI. 2], pago 279.

- Competencia do juizo commercial
para nelle pedir-se a entrega de un~a letra,
que se diz ter sido indevidameDte transfe·
rida a terceiro: Acc. da Rei. da Côrte de 9
de Dezembro de 1879.-Dir. , vaI. 21,
pago 346.

- Competencia do juizo commercial
para conbecer de todas as questões sobre
seguro marítimo, ou terrestre: Acc. da ~el.
da nôrte de 'li de Agosto de 18800-DIT.,
vaI. 23, pag, 618.
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Da jU1'isdicção voluntaria e administrativa dos juizes de di?'eito e
do commercio

Art. 21. Aos juizes de direito do commercio (art. 6) competem,
sem recurso, as attribuições seguintes: 30a

§ 1. o Presidir a nomeação do novo caixa ou gerente das sociedades
commerciaes no caso de que trata o art. 309 do Codigo ;

§ 2.• Presidir á nomeação da administração commercial, quando
algum negociante que não tenha socios, ou mesmo alguem que não seja

- Embora o endosso se raça em papel
separado, o rôro commercial é o compe
tente para nelle se demaudar letras endos·
sadas após o vencimento: Rev. n. 9798 de
15 de Fevereiro de 1882.-Dir., vol. 27,
pago 542.
-Â divida, posto que mercantil, garan

tida por hypotbeca, s6 pMe ser accionada
no rôro civil: Acc. da Rei. de Belém de 10
de Março de 1882.-Di1·., vol. 28, pago 38.

-Letras, cujo pagamento é garantido por
Ilypolbeca, são sempre ajuizadas no fIlro
.c,ommercial: Rev. n. 9957 de 20 de Dezembro
{)e 1882.-Dir., vol. 30, pago 336 e Acc.
1'eviS07" da ReI. da Côrte de IOde Junbo de
i88L-Di1·., vol. 34, :pago 589.

-Competencia do JUizo do civel para
'Ser accionada a divida, posto que com
mereial, garantida por bypotbeca: Rev.
n.l 0159 de 188<l.-Dtr., vol 3<l,pag.338.
Not. 26.

-As letras de terra incluidas na escri·
'Ptura da bypotbeca não representam a
obrigação principal, e para sua prescripção
não se faz applicação do Cod. Comm.:
llev. n. 10280 de 24 de Março de 1885.-Dir.,
vol. 37, pag. 216, e Acc. 1'evisor da ReI.
(]e S. Paulo de 11 de Dezembro de 1885
Ga;;. J1111"., vol. 35, pago 237.

-Nãl) são letras de termo e devem ser
ajuizadas no fôro commum os titulos em
que se estipulam juros e que mencionam
.a pbrase-dinheiro-sem declarar a especie:
Acc. da ReI. de São Paulo de 2! de No
vembro de 1885.-Di1·. , vol. 39, pago 53.
-~ão é da competencia do juizo com·

merClal nelle accionar-se uma associação de
credit~ real sobre entrega de letras bypo
tbecanas promettidas em um titulo ao
portador: Rev. n. 10395 de 1° de Dezembro
11e 1885.-Dir., vol. 39, pago 71.

-Letras, cujo pagamento é garantido por
bypotbeca, são sempre ajuizadas no fôro
commercial: Acc. da ReI. de São Paulo de
fi de Novembro de 1886-.Dir., vol. 46,
pago 407.

-O f6ro commum é o competente para
a acção em que o credor commerciante
exige do devedor não commerciante o
saldo da conta corrente quando as operações
neUa comprehendidas sào de natureza
civil, embora o credor tenha exbibido letras
como documentos justificativos de dila
conta: Acc. da ReI. do Rio de 25 de No
vembro de I887-Dir ., vol. 46, pago 70.

Ofôro commum é o competente para a
acção que o credor commerciante exige do
devedor não commerciante o saldo de conta
correntequando as operações neIJas compre·
bendidas são de natureza civil, embora o
credor tenha exbibido letras como docu·
mentos . justificativos de conta corrente'
Acc. da ReI. do Rio de 19de Dezembro de
1890.-Dil'., vol. 54, pago 395.

Nota 34

Not. 8.- As letras de terra incluídas na
escriptura de bypotbeca não representam a
obrigação principal, e para suaprescripção
não se faz applicação do Cad. Comm.:
Rev. n. 10280 de 24 de Março de 1885 
Dir., vo1. 37, pago 216.

-E' attribuição administrativa dos jUlzes
do commercio arbitrarem commissão aos
curadores de massa fallida: Acc. do Trib.
Civ. e Crim. 1Ie Setembro de 1892.-Dir.
vol. 60, pago 457.

-Vid. Di1·., vol. 161, pago 92.
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commerclante, falleça sem testamento nem herdeiros presentes a
tenha credores commerciantes. (Art. 310, Codigo) ; a&

. A administração que os credores commerciantes podem requerer
e nomear no caso deste paragrapho s6mente tem logar:

N. 1, quando não ha testamento;
N. 2, quando os herdeiros ausentes não têm procurador:
N. 3, sendo os credores commerciantes matriculados'
N. 4, sendo a divida commercial correspondente á metade de

todos os creditos, liquida e constante de titulos authenticos ;
O sequestro compete ao juizo de ausentes cuja jurisdicção cessará.

logo que se verifiquem os requisitos mencionados; ao

§ 3.0 Processar e julgar a justificação que o capitão tIo navio deve
fazer para tomar dinheiro a risco, e vender mercadorias da. carga.
(Arts. 515 e 516, Codigo);

§ 4. o Nomear depositario para receber os generos e pagar os fre
tes devidos, quando está ausente o consignatario, on senão apresenta ()
portador do conhecimento á ordem. (Art. 528, Codigo); .

§ 5. 0 Providenciar em caso de nallfragio sobre a salvação da.
gente, navio e· carga, e proceder ao inventario, guarda ou venda dos.
objectos salvados, no caso de faltar o capitão ou não apparecer odono,
consignatario ou alguem por elles. (Art. 732, Codigo); a.,-

36. o Autorisar a descarga. do navio arribado (Art. 746, Codigo);
§ 7. 0 Abrir, encerrar, numerar e rubricar os livros de aponta

mentos e protestos de letras. (Arts. 408 e 410, Cl)digo);
§ 8. o Proceder aos exames, diligencias, arbitramentos e vistorias,

no caso de avarias grossas, e dar providencias sobre os efi'eitos aval'il!--
dos. (Arts. 772 e seguintes, Codigo) ; .

§ 9. 0 Convocar e ouvir os credores sobre a moratoria. (Arts.899
e 900, Codigo). 38 •

Art. 22. Aos mesmos juizes competem, nas provinClas em que
houver Tribunal do Commercio, e nos termos que ficarem longe ou fÓra.
da residencia delle, as attribuições dos arts. 87, 347 e 463 do Codigo,
e todas as diligencias que os mesmos tribunaes lhe incumbirem. 39

Nota 35
Reg. n. 738 de 1850, art. 18 S 9; DecI'.

n. 2J33 de 1859, art. 10; JJecI'. n. 2662 de
1875, art. 1 n. 3; DecI'. n. 6385 de 1876,
art. 1 n. 3.

Nota 37
Cad. Not. 27.

Nota 38
Decl'. n. 2666 de 1875, aI't. 1 n. 2; DecI'.

n. 6385 de 1876, art. 1 n. 2.

Nota 39
Nota 36 Not. 34j.DecI's. ns. 2662 cit., art. 1 OS'54

DecI'. II. 2436 de 1859, aI't. 10.- Vid. e 5, e DecI'. n. 6385 cit., aI't. 1, os. 4 e .
DiT., vol. 60, pago 47. Em vez de Trib. do Comm.-Relação.
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AI,t. 23. N6nhuma causa commercial será proposta em juizo con
tencioso, sem que pl'éviamente se tenha tentado o meio da concilia
ção, ou por acto judicial, ou por comparecimento voluntario das
partes. 46

Nota 40
Art. 673 § 1°; Not. 59 ; Cod. iYot. 14.69 ,

Avs. ns. 128 de 1870 e 53 de 1886.
- No jllizo de paz não ha férias: Av.

n. 173 de 1833.- Os Decrs. ns. 740 de 1850
e 1285 de 18q3 se referem a la e 2' instan·
cias e upremo Tribunal de Justiça.

- Dando·se de suspeilo, em causa civel
ou commercial, lodos os juizes de paz dos
diverso districtos de um ó termo, deve·se
recorrer ao principio geral e labelecido
no art. 6° das Instrucçõe de 13 de De·
zembro de 1832, juramenlando acamara
municipal o cidadão immediato em volos
ao 4' juiz de paz do districto das parle~
Que requererem a conciliação: Av. n. 14.7
de 1859.

- Nullidaeles exi lenles em concilia ões
yerificarlas não podem ser declm'adas,quau·
do n[o allegadas pelas partes: Rev. n. 7365
de 20 de Março de ]869.- G. 1111'. vol. 1,
pago 223.
.~Afalta de precisão da importancia da

dl!lCla na conciliação não annlllla a respe·
c.ltva lentativa uma vez que e ta correu
a revelia: Rev. n. 7665 de 27 ele Julho ele
1870.-Rev. lu?'., de 1870, pago 114.

.-:- N~o ha nullidade na al1sencia de con
cl/taçao com o verdadeiro réo que recehe
a causa no e tado llm que se acha: Acc. da
ReI. da Côrte de 7 de Novembro de 187l;
16 de Al,ril e 27 de Maio de 1873.- Di?'.,
voI. 3, pag, 81.
-A. falta de citação da mulher para a

conciliação não annulla o feito, uma vez
38,

que nào se realisou a mesma conciliação:
Acc. da ReI. do Pará de 7 de Maio de 11175.
-Di?'., vol. 9, pago 53l.

-Não é nullo o processo, porque a acção
foi intentada com tentaliva. conciliatoria
que já Linba servido em dous outros pro·
ces os, de que decahira o auctor: Acc. da
ReI. da Côrte de 31 de Março de 18/6.
Di?'., vol. 10, pag. 263.

- Impedidos todos os juizes de paz do
dis{;ricto do réo e se tendo de reCOl'l'er ao
elo distl'icto 'visinho, o e crivão desle, c
não o d'aquelle juizo, é competente para
funccionar na. conciliação: Acc. da Rei.
da. COrtede 10 de Fevereiro de 1880.-Di?'.,
vol. 2i, pago 510.

-Não ha nullidade manilesta no pleito
em que se não intentou a conciliação
contra os herdeiros de um dos réo , fal
lecido anles do ofTerecimento do libello:
Rev. n. 9691 de 12 ele FelTereiro de 1881.
Di?'., vo1. 24., pago 4.59.

- E' nulla a acção para dis olução de
ociedade se não é precedida ele conciJiação

e cilação inicial: Uev. n. 10112 de 12 ele
Dezembro de 1883.-Di?'., vol. 33, pago 195.

- A falta da citação da mulller para
a conciliação não annulla. o feito uma vez
que se não realize a me ma conciliaçào:
Acc. n. 959 da ReI. de Porlo·Alegre de 2 de
Maio de 188!l- Vid. Di]'., vol. 5, pags. 38&
e 5J5.

- Yide Decr. n. 95,1,9 de 1886, art. 73 e
71; Decr. de 1890, n. 359, art. 1°; 370
arl. 3~0; 763, arI. 1°; 1030, art. 51 1°.

- Vide Di?"., vol . 4..1, pag. 537; 45, pag
82, 312 e 591; 4.7, pago 366; 4.8, pago 380 j
50, pags. 64 e 326.

CODlGO CO~RClAL
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Exceptuam-se:
§ 1. o As causas procedentes de papeis de credito commerciaes

que se acharem endossados. (Art. 23 do titulo unico, Codigo) ; 'II

§ 2. o As causas em que as partes não podem transigir (cit.
art. 23), como os curadores fiscaes dos fallidos durante o processo da
declaração da quebra (art. 838, Codigo), os administradores dos ne·
gociantes fallidos ( art. 856, Codigo), ou fallecidos (art. 309 e 310,
Codigo), os procuradores publicos, tutores, curadores e testamen·
teiros i't:~

§ 3. 0 Os autos da declaração da quebra. (cit. art. ~3); <1a

§ 4. 0 As causas arbitraes, as de simples officio do juiz, as exe·
cuções, eomprehendidas as preferencias e embargos de terceiro i e em
geral s6 é necessaria a conciliação para a acção principal, e 'não para
as preparatorias ou incidentes. (Titulo VII ) ;44

, Art. 24. P6de intentar-se a conciliação perante qualquer juiz de
paz onde o réo foi encontrado, ainda que não seja na freguezia do seu
domicilio. 4 <>

Art. 25. Pôde tambem o réo ser chamado por editos para a con·
ciliação nos casos do art. 53 § 1, e nos termos do art. 45.4G

Art. 26. Quer no juizo do domicilio do réo, quer no caso uo
art. 24, poderá o autor chamar o réo á conciliação, e nella poderão
comparecer as partes por procurador, com poderes especiaes para
transigir no juizo conciliatorio. 4

'" .

Nota 4t .
Cod. Not. 1469.

Nota 42
Cod. Not. U69 j Di1·., vols.45, pag.178j

48, pago 31.

Nota 4b
-Era jã a disposição da Disp. Prov.,

art. 1".
-Para conciliação de firma social s6 é

competente.o juiz de paz do domicilio da
mesma: Acc. da ReI. .da COrte de 11 de
Setembro de 18í3.-Gaz. I1L1·., vol. 2,
pago 378.

Nota 46
Disp. Prov., art. 2·.

Nota ,43

Nota 44

Nota 47
Cod., art. 145; Disp. Prov., art. 3° j 

Dir., voI. 49, Jlag. 568.
-o art. 50 ~ lo da Lei de 15 de Outubro

de ]867 caducou desde que a Disp. PrOl':,
Decr, n. 3900 de 1867; Cod. Not. 1469 - art. 4°, admittio a conciliaçào á revelia

Ramalho, Pmx. Bras., § 37 e 71. 'das partes,
- E' indispensavel a .:onciliação no 301'- - Odomicilio de que trata o art. 30 da

re to; Rt;v. TI. 8-137 de 26 de Maio de 187,1. Disp. Prov., é o do réo. .•
Caz. J1LT., yol. 4,.pag. 321. -A procuração (instrumento publico) •
-Vid. DiT., vol 5], pago 2311. ~ssencial.

Cod. 3rt. 807 e Not. 1469; Reg. n. 738,
3rt. 108.

- ão é mister a conciliação, sendo uma
das partes invelllariante e tutor de meno
res: Rev. n. 8274 de 6 de Agosto de 1873.
Gaz. /1w., voI. I, pago 339.
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Art. 27. A petição para a conciliação deve conter: os nomes,
prenomes, moradas dos que citam e são citados; a exposição succillta
do objecto da conciliação, e a declaração da audiellcia para que se
requer a citação; podendo esta ser feita para comparecer no mesmo
dia só em caso de urgencia e por despacho expresso do juiz.

Art. 28. Nas demandas contra sociedades ou companhias com~

merciaes será chamada á conciliação a pessoa que' administra; e,
sendo mais de um os' gerentes ou administradores, b~stará chamar
nm delles. ,......

Art. 29. Nas questões respectivas a estabelecimentos commerciaes
on a fabricas administradas por feitores ou prepostos, nos termos

-Podem accusar citações para os actos
conciliatorios quaesquer procmadores ju
diciaesou partIculares: Av. n. 318 de 1805.

-Não são admissiveis termos eqlâpo
lentes aos especiaes para a conciliação.
Rev. n. 6108 de 5 de Novembro de 1861 :
Acc. revisor de 22 de setembro de 1862. 
IIVr. COln'1ll,., pago 267.

-A procuração com clausula de lim'e
adminisliracão é suficiente para o juizo
cOllcilialorió: Rev. n. 7648 de 3 de Agosto
de 1870.-Rev. 11111'. de .1871, pago 115.

-Nullo é o proces o no qnal o meio con·
ciJiatorio inlentado deve ser tido por ne
ubum, allenta a fa.1ta de poderes e peciaes
do procurador que ligurou na conciliação;
embora no juizo contencioso se teuba rati
Iicado o processado: Acc. da ReI. da Côrte
de 15 de Novembro de 1872.-Di1·., voI. I,
pago 369.

- Aos tribunaes compete decidir se é
indi pensavel paraa conciliação ocompare·
cimento pessoal das partes no 'd istricto de
seu domicilio: Av. n. 109 cle 1873.

-Nullo é o processo cuja conciliação é
feila por pl'ocurador sem poderes especiaes
eittimilados: Acc. da ReI. da Côrte de 29
deJnlbode 1873.-Gaz. Jur., v01.1, pag.373.

- Na expressão poderes illimilados
com'prebende-se os especiaes para a conci
haçao.
. -A falia de compa?'ecimento pessoal é
Impedimento de que só conbece o juiz de
paz, li cal de seu juizo: Rev. n. 8274 de
li do Agosto de 1873 -Gaz. J1111'., vol. 1,
[lago 339.

-Juiz do contencioso não tem compe
lencia para conbecer das razões que indu
ziram o juiz de paz a conceder ltcença ao
autor para f1gmar na conciliação por pro
curador: Acc. da Rel. da Côrte de 1 de
Julbo e -1 de Novembro de I873.-Dir. ,
vol. 3, pago 217.
I -dA~xpressão poderes amplos e itu'lni
a Os e equipolente de poderes especiaes

para transigir: Rev. n. 8148 de 2 de l\[aio
de 1874.-Gar. 11111'., voI. 3, pag. 206.

-Devem ser especiaes, e esta expre são
não se p6de substituir por poderes concilia
t01'ios e j1tdiciaes para a conciliação: Acr.
da ReI. de S. Paulo de l4 de Julho de 1874.
-Car. JWI'., vul. 4, pago 493.

-Se o réo deixa de com parecer pa.ra não
conciliar-se, pouco importa averiguar se o
procurador do autor tinlla os poderes
precisos para a conciliaçàu: Rev. n. 9,91
de27 de Julho de 1878.-Dir., vol. 17, pago
685.-0 Acc. 1'evislJ1- da ReI. da Côrte de 2<!
rle Tovem];)l'o do mesmo anno decidio 
que a concessão dos amplos poderes para
tratar da questão e ainda os nece sarios
paraacceitar e propôr conciliação preenche
o inhlito da lei, nào sendo tax(ttiva inwb-
liluivel a f6rnlUla de que usa o art. '26 do

nego n. 737, quando o essencial é conhe
cer-se a intenção do outorgante de constituir
procurador com poderes suficiente para
representaJr.o nojuizode paz. -Di1'.,voI.18,
pag.266.

- A conciliação com uma companhIa,
que tem sua séde no estrangeiro, deve ser
intentada perante o juiz de paz, onde ella
tem seu escl'iptorio: Rev. n. 9370 de 1 de
Março de 1879.-Di1'.. vol. 19, p1g. <l31.

- A conciliaçào é valida elllpre que o
réo é revel, posto que o proc.llradol' do
autor não ten na poderes especmes para o
acto: Rev. n. 10264 de 29 de Novembro de
1 84, e Ac,'. 1'evisor da Rp.l. de Ouro Preto
dtl 11 de Fevereiro de IS, 7.-Dir., vaI. 36,
pag., 8 e vol. 4.'2, pa~. õ41.:

-Esla doutTllla nao é sa.

Nota l~7 a

-Vid.Dir., vül. 33, pago 396 e.n, pago 49,
e Gaz. Jw'., vo1. 36, pago 373.
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dos arts. 74 e 75 do Oodigo Oommercial, poderão estes ser chamados
á conciliação pelos actos que como taes tiveJem praticado.

Art. 30. A citação para a conciliação pÓae tambem ser feita com
hora certa, na fórma do art. 46.

Art. 31. Justificando o réo doença ou impedimento, poderá ojuiz
marcar-lhe um prazo razoavel para comparecer pessoalmente, inde·
pendente de nova citação j e na falta de seu comparecimento pessoal
nessa audiencia, bem como em geral nos casos de revelia á citação do
juiz de paz, se haverão as partes por não conciliadas, e será o réo con·
demnado nas custas."'''' b

Art. 32. Não comparecendo o autor na audiencia para que fez
citar o réo, ficará circumducta a citação, sendo condemnado nas custas
e não poderá ser de novo o réo citado sem as haver o autor pago ou
depositado com citação do réo para as levantar.

Art. 33. Oomparecendo as partes por si ou seus procuradores
(art. 26), lida a petição, poderão discutir verbalmente a questão, dar
explicações e provas, e fazer reciprocamente as propostas que lhes
convier. Ouvida a exposição, procurará o juiz chamar as partes a
um accõrdo, esclarecendo-lhe sobre os seus interesses e inconvenientes
de demandas injustas.

Art. 34. Verificada a conciliação, de tudo lavrará o escrivão no
respectivo protocollo termo circumstanciado, que será assignado pelo
jujz e partes,dando as certidões que lhe forem requeridas independentes
de despacho do juiz a não serem requeridas por terceiras pessoas.

Estas certidões terão execução nos termos do Decreto de 20 de
Setembro de 1829. "'8

Art. 35. Se as partes se não conciliarem, ou nos casos de revelia
( art. 31), fará o escrivã.o uma simples declaração no requerimento

Nota 47 b
- Nao ha necessidade de esmerilhar·se

a força dos poderes do procUl'ador, desde
que occorre o facto de revelia á citação do
juiz de paz para as partes serem bavidas
por não conciliadas, e ser o réo conde·
muado nas cuslas, pois são categoricos
os termos dos arts. 31 do Reg. n. 7'&7 de
1850 e 4 da Disp. Prov.; ReI'. n. 1026]
de ol de Março de 1S85.-Dir. , vol. 37,pag.34.
-Not. 551.

Nota 48
Av. n. 412 de 1834; Decr. n. 143 de

1812, part. I".
- A confis ão feita pelo devedor J?eran te

o juiz de 'paz em acto conciliatono não

importa conciliação desde que as partes
não se accordaram sobre a maneira do
pagamento, e nem liquidaram os pre
mios reci]Jl'ocos: Acc. do Trib. do Comm.
da COrte de 26 de Setembro de 1867.
Rev. JU1·. de 1869, pago 401.

- Acertidão da conciliaçã.o nlio tem pre .
timo sem a q'ubl'icu do juiz: Acc. da ReI.
de Porto·Alegre de 23 de Março de 1875 
Gaz. JUq·., 1'01. 7, pago 219.

Em conVl'ul'io: Acc. do mesmo Trib. de
27 de Julho de 1875. - DiL, vol. 8, pag.383.

- Pensamos que o Acc. do Trib. do
Comm. da COrte, acima, não contém bO~
doutrina; desde que o réo confesso. a ~l'
vida, reconhece a obrigação que elle ~ao.
pMe ter o direito de furtar·se a cumpnr i
e ao que deve ser compellido judicialmente
-Not. 460.

- Vid. Diq· .. voU3, pag.507; 4;), pago 8i;
53, pag. 107'
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para constar no juizo contencioso lançando-se no protocollo, para se
darem as certidões quando sejam requeridas. Poderão logo ser as
partes ahi citadas para o juizo competente, que será designado, assim
como a andiencia do comparecimento, e o escrivão dará promptamente
as certidões. '10

Art. 36. Independente de citação, poderão as partes interessadas
em negocio commercial apresentar-se voluntariamente na audiencia
de qualquer juiz de paz, para tratarem da conciliação, sendo o seu
processo e effeitos nos mesmos determinados nos arts. 33, 34 e 35.

Art. 37. No acto conciliatorio poderão as partes sujeitar-se á
decisão do mesmo juiz conciliador; e neste caso o termo por ellas
assignado e pelo juiz terá a força de compromisso.

O juiz, como arbitro, dará sobre elle sentença, que, depois de
homologada, será pelo juiz competente executada com recurso, ou sem
elie, se assim convencionarem as partes.GO

Art. 38. A citação para a conciliação, ou comparecimento volun·
tario das partes na audiencia do juiz de paz (art. 36) interrompe a
pl'escripção (art. 453 n. 2, Oodigo), constitue desde logo o devedor em
mora (art. 138, Oodigo), com tanto que a acção seja proposta até um
mez depois do dia em que se não verificou a conciliação,"'t

OAPITULO II

Da citação.

Art, 39. A citação para as causas commerciaes póde ser feita por
despacho ou mandado do juiz, por precatorias, por editos, ou com
hora certa. GlO>

Nota 49
Oisp. Prov., art. 7.

Nota 50
Occr. n. 3900 de 1867, art. 6.

Nota 5i
. Cad. Nul. 328, 649 e sego - A clausula
Imposta na ultima parte do art. 38 do Reg.
D. i37, quanto ao prazo em que deve ser pro
po.ta a acção depois da conciliação não ve
rificada, refere·se unicamente aos eJIeitos
lia Inora, art. 138 do Cod. Comm. e não á

prescripcão: Acc. da ReI. da Côrte de 22
de ~gostq de1882.-Di7'., vol. 29, pag.43 .
-VId. Dt7'., vol. 57, pag . 44.0 e 549.

Nota 52

- Nenhum inconveniente ba em cita
ções pór meio de ca7'tas dos escri vãe , que,
aliás, reCOnhecem os art . 842 do Cod.,
133 e 134 do Reg. n. 738.

- Não é n~ces ario que a partere ponda,
ba ta que o e cri vão tenba a certeza do
recebimento e porte por fé: A.cc. da Rei.
da CÔrte de 13 âe Junbo de 18f>5.-Apont.
Jur. verbo cHacão: J!1icel. 1m', verb. cio
tação; Praxe Bra::. §10 (c) e Di7'., vol.6,
pago 95.
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Art. 40. Para citação requer-se:
§ 1. o Que o ofticial da diligencia leia á propria pessoa que vai citar

o requerimento da parte com o despacho do juiz, ou o mandado, por
este ai:signado, dando-lhe contra-fé, ainda que esta não seja pedida;

§ 2. o Que, na fé da citação que passar no requerimento ou man-
dado, declare se deu contra-fé, e bem assim se a parte citada recebeu
ou não qniz receber. GZ "

Art. 41. A citação subentende-se feita para a audiencia seguinte,
nuuca para o mesmo dia da citação, e para o logar do costume, se
outro não fôr designado.

Art. 42. A citação será feita por despacho, quando fôr dentro da
cidade, villa ou seus arrabaldes, e por mandado, quando fôr dentro do
termo.

Al't. 43. O mandado deve conter:
§ 1. o Os nomes, prenome~, morada do autor e do réo ;
§ 2. 0 O fim da citação, com todas as especificações que a petição

contiver;
§ 3. 0 A comminação, se a houver;
§ 4. 0 O dia, hora e logar do comparecimento, se não fôr para

audiencia; "
§ 5. 0 Rubrica dojuiz e subscripçª,o do escrivão.
Art. 4.4. A precll.toria deve conter:
§ 1. o O nome do juiz deprecado anteposto ao elo deprecante,

excepto se aquelle fôr inferior a este e sujeito á sua j urisdicção;
§ 2. 0 O logar donde se expede, e para onde é expedida;
§ 3. o A petição e despacho verbo ad ve7'buln ;
§ 4. 0 Os termos rogatorios do estylo e convenientes á autoridade

a que se depreca.
Art. 45. Para a citação edital requer-se :
§ 1.0 Que se justifique á incerteza ou ausencia da pessoa que ha

de ser citada, achando-se em parte incerta ou logar não sabido, ou
inaccessivel por causa da peste ou guerra. (Arts. 25 e 53).

§ 2. 0 Que os editos sejam aftixados nos logares publicos e publica·
dos pelos jornaes, onde os houver, certificando o ofticial no primeiro
caso e juntando-se no segundo aos respectivos autos o jornal ou
publica·fôrma do annuncio;

- Não acarreta nullidade a citação feita
por omcial de justiça, fil110 do procurador
extra·judicial de uma da parte : A00. da
HeI. da CÔrle de 27 de laio de 1S79.
Dir., vol. 19, pago 529.

- Co·réo não póde sem poderes alleaar d .
feito de citação do oulro; Acc. da ReI.
de Porto·Alegre n. 1325 de 21 de Fevereiro
de lSSS.

Nota 52 a
-A citação não é nu]]a por ler o om·

eial de justiça omitlido na certidão ~ de
claração de que leu o mandado ao mtJldQ
e de que este não quiz contra·fó· Rev.
n. 9520 de 11 de Fevereiro de 1880.-DIl·.,
vol. 21, pago 501, e Acc. da ReI. de Porto·
Alegre n. 1224 de 3 de Selembro de 1886.



DECRETO N. 737 DE 1850 599-_.--------------------------
§ 3. 0 Que os prazos dos editaes sejam marcados pelo juiz, sendo

ele trinta dias quando o réo se achar em logar absolutamente não sabido,
ou um 'prazo razoavel conforme a distancia, se elie se achar dentro ou
fóra do Imperio, mas em jurisdicção incerta.

Art. 46. Para ~ citação com hora certa requer-se:
§ LOQue a pessoa que tem de ser citada, tendo sido procurada

por tres vezes, se occulte para evitar a citação, declarando-o assim na
fé que passar o official da diligencia;

§ 2." Que a hora certa para a citação seja marcada pelo official
para o dia util immediato, podendo-o fazer independente de novo des
pacho j

§ 3. o Que á hora certa seja intimada a pessoa da familia ou da
vizinbança, não havendo família, ou não sendo encontrada pessoa capaz
de receber a citação;

§ 4. o Que á pessoa assim intimada seja entregue contra-fé com a
cópia da petição,do despacho do juiz, da fé de ter sido a parte devida-
mente procUl'ada, e da hora designada para a citação ; •

§ 5. o Que o official vá levantar a hora certa, e, não encon
trando a parte, passe de tudo a competente fé, dando-se por feita a
citação.

Art. 47. A citação pessoal s6 é necessaria no principio da causa e
da execução (art. 24 do titulo unico), citando-se tambem a mulher do
réo ou do executado, se a questão versar sobre bens de raiz. 63

Art. 48. Achando-se o réu f6ra do logar onde a obrigação foi con
trabida, poderá ser feita a primeira. citação na pessoa de seus manda
tarios, administradores, feitores ou gerentes nos casos em que a acção
derive de actos praticados pelos mesmos mandatarios, administra
dores, feitores ou gerentes. O mesmo terá logar a respeito da~ obriga
ções contrahidas pelos capitães ou mestres de navios, consignatarios e
sobrecargas, não se achando presente o principal devedor ou obrigado.
(Art. 25 do titulo unico).· 64

Nota 53 . Nota 54
A.rls. 56,489 e 673 ~ S'-Cod. Not. 382. Arts. 28 e 29 e .267; Cod., arts. 519,587
- A comparencia i:Jo réo sana a nulli· e 6~8 j Cod. Nots. 573 e 14.71.

dade proveniente de não ter sido accu- -A primeira citação pMe ser feila ao'
sada a citação inicial: ReI'. n. 7955 de 19 consigllalan-ios, não se achando pre ente o
de Junho de 1S72. - Di?'., 1'01. 2, pag. 216. principal devedor ou ohrigado: Acc. da

-:- No .caso de arresto se dispensa a pri- ReI. da COrte de 10 de Julho de 1B73-Dia·
mOira CItação, tendo começo a acção pelo ?'io Ofliciat n. 149 de 2 de Julho de 1873.
~a.ndado de embargo: ReI'. 8437 de 26 de -Not. 200.
111alO de 1874. -Gaz. .TIIII·., vol. 3, pago 321. Vid. Di?'., 1'01. 51, paa.73.

- P~ra seguir a appellação não é ne- - FOro para ser demandada companhia
~sana a citação pes oal do appeUado: anonj'ma não alllol"l ada pelo governo,

ce. da HeI. de Porto·Alegre n. 848 de Imas fUDccionando no Brazil, e repre en·
20 de Abril de 1883. tada por gerente aqui morador: Acc. da
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Art. 49. A citação com hora certa é subsidiaria da citação peso
soaI, quando esta se não póde fazer por se occultar a pessoa que tem
de ser citada, ou seja o réo, ou qualquer dos mandatarios e prepostos
de que trata o artigo antecedente.

Art. 50. A citação por precatoria tem logar quando a parte que
tem de ser cit.ada se acha em jurisdicção alheia ao juiz perante o qual
tem de responder,

Art. 51. Cumprida a' precatoria pelo juiz deprecado, mandará este
citar a parte por mandado nos termos do art. 43, e com hora certa nos
do art. 46.

Art. 52. Oppondo a parte citada embargos á precatoria, serão estes
remettidos ao juiz deprecante para delles conhece!', salvo se conclui
rem evidentemente a incompetencia do juiz deprecante. GG

Art. 53. A citação por editos tem logar :
§ 1.0 Quando ror incerto ou inaccessivel por causa de peste ou

guerra o logar em que se achar o ausente que tem de ser citado (art.
45 § 1.0) ;

§ 2. 0 Quando fôr incerta a pessoa que tem de ser CItada;
§ 3. o Quando deverem ser citados os interessados na avaria gTossa

(art. 722, Codigo), não sendo conhecidos os seus procuradores;
§ 4. o Para a intimação de protesto judicial ao devedor ausente de

que se não tiver noticia. (Art. 453, n. 3, Codigo) j

§ 5. 0 Em geral, quando forem desconhecidos os interessados em
qualquer acto ou diligenciajudicial que seja necessario intimar as partes.

Art. 54. Passado o termo marcado nos editaes, com certidão do
of:ficial, é havida a parte por citada, e, nomeando o juiz curador ao au·
sente, com elle correrá o feito os seus devidos termos. GG ..

Art. 55. No caso de ser feita citação com hora certa, será admito
tido o procurador que se apresentar voluntariamente para responder a
acção, com procuração bastante anterior e especial, e com eUe cor·
rerá a cansa.

Art. 56. O art. 47 não comprehende o cajSo de haver procurador
bastante especial, ou geral, para receber e propô!' acções dmante a

HeI. do Rio de l3 de Dezembro de 1889.
Di?'., vaI. 52, pago 388.

- A acções que têm por objecto abri·
gações derivada de a tos praticado por
I1landatarios e admjnislradore ,podem er
intentadas no fóro de lagar em que as me .
ma oJJrigacõe foram contrallida : Acc. do
Sllp. Trib. Fed. de 12 de Jl1lllo de 1893.
..···Di?·., vaI. 62, pago 32.

Nota 55
- o jlúZO deprecado não póde conllecer

dos embargo re peitanles á IUcompetencia

da acção intentada e illegilimidade da peso
oa do embargante para, como procurad~r,
er citado: Decis. de A~gl·. do Preso do TrIb.

do Comrn. da CÔrle Cle 3 de eternbro de
1857. - C/t'/'on do Furo de 1859. n. 6. .

- Não endo notaria a incompelencl3
do juiz deprecanle não póde o deprecado
conhecer de emJJargo de i ncom petencla:
Acc. da Rel. de Porto-Alegre n. 315 de i'
de Março de 1887.

Nota 55 a
,rido Di!'., "01. 57, pago ·HO.
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ausencia de seu constituinte, sendo porém necessaria a citação da
mulher do réo ou do executado, se versar a questão sobre bens de raiz,
e não houver procuração especial della. GIi b

Art. 57. Accusada a primeira citação em audiencia, se não compa
recer a parte citada por si ou por seu procurador, seguirá á causa a sua
revelia até afinal; mas em todo caso, comparecendo a parte lançada,
será admittida a proseguir n.o feito nos termos em que este se achar.

Art. 58. Não comparecendo o autor por si ou seu procurador para
fazer accusar a citação, ficará esta circumducta, sendo o réo absolvido
da instancia; e não será novamente citado sem que o autor mostre
haver pago ou depositado as custas em juizo.

Art. 59. A cít.ação inicial da causa torna a cousa litigiosa; induz
a litispendencia; previne a jurisdicção, salvo sendo nuHa ou circum
ducta a citação; interrompe a prescripção, e constitue em mora o de
vedor nas causas em que não é necessaria a conciliação. (§§ 10, 2°, 3°, e
4°, do art. 23.) roo

CAPITULO III

Do fôro competente

Art. 60. A.s acções commerciaes serão propostas no fôro do domi
cilio do réo. G-,

ante o qual se verifiquem as circumstancia
Nota 55 b que justitiquem o procedimento, ou se dê

a neces idade de ser decretada a provi-
- Não é precisa a citação pessoal do róo deneia legal, uma vez que dos actos prill

ausente, quando clle deixa procurador bas- cipaes, ou dos actos e das pes oas na ça
lanteou geral pararecehere propor acções jurisdicção commercial (Rr.g. n. 737 p. 1",
durante sua ausencia: Rev. n. 10798 de 23 vol. 7, Caps. 1 e 2); Decis. de Aggr. do Preso
de/unbode 1888.-Di?·., vol. 47, pago 174. do Trib. do Comm. da Côrte. - Chron. do

FÔ7'O de 1859, n. 13.
- Ajuri dicção dos Tribunae de Com-

Nota 56 mercio do Imperio não se e tende ás que -
Not.51. tões agitadas entre estrangeiro , quani:lo o

demandado é domiciliario de paiz estran
geiro, embora as obrigações ajuizadas te-

Nota 57 nJlam sido conlrabidas no Imperio : Decis.
de Aggr. do Pre . do Trib. do Comm. da

Art . 47 e 51.-Nut. 5t; Dec. n. 169 Ade Côrte de 23 de Março de 1869.- Rev. hb1·.
1890, a.rt. 14, 10 e n. 370 de 1890, art. 380. de 18ô9, pago 229.

- AlUda que o ,domicilio do' réo firme - Osocio solidario póde ser demandaflo
reglll~rmente a competencia do fôro com- no rôro do domicilio social p las ol~rigações
merClal, para a acção cómmercial, salvo sociaes, emquanto a sociedade não estiveI'
as excepções legaes (Reg. n. 707, arts. 60, liquidada, embora tenba domicilio parli
61 e 61) contra o réo róra de se~ domicilio cular como individuo: Deci . de Agg. do
tem logar processos pl'eparatorlOs ou pre- Preso do Trib. do Comm. da Côrle de :30 de
vcntlvos em qualquer juizo commel'cial. I Abril de 1869. -Rev. 1"1111". de 1869, pago 237
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Art. 61. Se fôrem mais de um os réos simultaneamente obrigados
e diversos os domicilios, podem ser todos demandados naquelle que o
autor escolher. 6", Q

- o principio de extel'riloriedade dos
agentes diplomatícos não consente que os
s u bl:'ns sejam executados: Rev. n. 7U3
de JOde Agosto de ]867.-Rev. !'1M". de 1869,
pago 380.

- A Ord. L. 3, Tit. 3 considerando a
Côrte domicilio commwln, está revogaria:
as acções commerciaes devem ser pro
postas no domicilio do réo : Decis. de Aggr.
do Preso do Trib. do Comm. da Côrte de
24 de Novembro de 1869. - Di1'., vo1. 3,
pag.· 22.

- Muitos entendem que a Ord. cit. está
revogarla em face do art. 179 § ]6 da Consto
PaI. : Relwuças opina em conh·ario.
Alicel. 1111'., pago 107 verbo domicilio.

-Quein não tem dom iciJio cel·to édeman
dado perante o juiz do Jogar onde éencon
t.ra lo: Decis. de Aggr. do Preso do Trib. do
Comm. da Côrte de 5 de Agosto de 1872.
Dl1'., vaI. 3, pago 149.

- O domicilio da séde social, uma com
panlJia não é ol:irigatorio para aquelles que
a. tôm de demandar por obrigações contra
Indas no lagar de eu principal estabele
cimento; nes e lagar pOde ser intentada a
competente acçào contra a companhia na
p' s a de seu uperintendente: Decis. de
Aggr. do Jniz de Direito de S. Paulo de 5
de Dezem bro de 1873 e Rev, n. 8520
de 12 de .A,go to de lR74. - Di1'., vaI., 8
pago 40. '

- O oppoente é oln-igado a responder no
mesmo juizo, perante o qual fez opposiç,ão
pelas custas da acção em que decabio : Acc.
da ReI. da Côrte do 8 de Abril de 1875. 
Di1·., vaI. 7, pago 48'1.

- Oautor decahido da acção no fOro do
domicilio do l'éop6de ser execllt~do pelas
custas, por llrecatona, no lagar em que se
acbar: Acc. da Rei. da Côrte de 4 de Feve
reiro de I880.-Di1'., vaI. 22, pago 98.

--:- O deputado r:er~l .nãO tem fôro privi
legiado em matena ClvII, e duran te o tempo
das essões legi lativa póde ser demandado
ou fôro do seu domicilio, e não 00 da séde
da amara, de que é membro: Acc. da Ht'1.
ela Côrte rle 1.7 de Fevereiro de 1880.-Di1'. ,
"01. 2~, pag. o 1.

- O dumicilio das sociedades com mer
ciaes, emquanto existem, é no lagar de sua
séde, ou lagar de eu estabelecimento prin
cipal. Os seus membros e os seus prepostos
develll ser demandados no domi ilio social
quando_se trata d questões sociaes, como
prestaçao de conta , quaesquer que sejam

seus domicilias particulares: A. cc. da Rol.
da Côrte de 5 de Março de lS80.-Di1'.,
vaI. 22, pago 105.

-O domicilio entende-se definitivamente
constituido com a prova do facto de que se
é]urado e yotant() de uma localidade, ma
nifestando-se a intenção de exercer o di
reitos e deveres in beren tes a esses cargos:
Acc. da Hel. da Côrte de 31 de Agosto de
1880.-Di1·., vaI. 23, pago 537.

- Não é o juizo do lagar em que a letra
foi sacada e aceila que é competente para
co.n1lecer da acção movida para a respe
ctIva colu'ança, Ulas a do domicilio do de
veelor: Acc. da Rel. da Côrte de 8 de Julho
de 188~.-Di?'., vaI. 35, pago 71.

- Ainda que o aceite de letTa de cambio
tenha siào em uIÍllogar, mudado o acei
tan Le o fôm da demanda deve ser o do
domicilio: Acc. da ReI. de Porto Alegre,
n. 353 de 8 de Junbo de 1888.

- E' no fôro do domicilio do réo que se
lhe deve pedir o l?agameoto da conta cor
rente comprelienslvel do debito por letras
em que o réo renunciou o fôro do domi
cilio, e de outros debitas a respeito dos
qnaes se não deu a mesma denuncia: Hol'.
o, 10784 de II de Fevereiro de ]888 e Acc.
1'evis07' da ReI. do Rio de 9 de Ou[ubro de
188S.-Dil·., '01. 45, pago 552 e 48, pago 70

Nota 57 a

E' a continencia da causa: observa-se no
ciI'el.

-Compelenciados juizes Brazileiros para
conhecerem da acção real proposta <:on\l'a
diver os réo , uns residindo nos Eslados,
outros no esCraogeiro : ReI'. n. 10502 de
22 de Seteml1ro de ]886 e Acc. 1'ovisol' da
HeI. de Ouro Preto de 21 de Maio de 1887.
-Dil'., vaI. 41, pago 357 e 4.3, pag. 382.

- Dis olvida uma sociedade, tendo cada
um do socios domicilio differeote, tem o
credor direito de accional' oaqueJle que es
colher: Acc. da Rel. da Fortaleza de 30 de
Agosto de lS87.-Di1'" vaI. 44, pago 271-

-Seodo diversos os CO-1'eos debo'ndi pre
valece o fOro e coIbido pelo autor, quando
aquelles têm diversos domicilias: ÀCc. do
Trib. Civ e Crim. de 18 de Julbo de 1894.
Jurnal do C07l1mcrcío, de 31 do mesmo
mez e anno.
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Árt. 62. Todavia, obrig-ando-se a parte expressamente no contracto
a responder em log-ar certo, ahi será demandada, salvo se o autor pre
ferir o fôro do domicilio. 1>8 •

Art. 63. Os heràeiros, successores, cessionarios, os chamados á
autoria, os assistentes, oppoentes, responderão no fôro eD,l que corre
a causa. 1>8 n

Art. 64. A obrig-ação do fôro de contracto (art. 62) passa para os
herdeiros, successores e cessiOl~arios.

Nota 58
Cad. Not. 11DG.
- Ainda que nos contractos em geral

só prevalece o foro do domicilio, obrigan
do-se a parte expressamente nelfe a res
ponder em lo.gar certo nas l.etras da terra
e eCllllparavels ás de cambIO, entende-se
renunciado o fMo do domlcllJo e tem o sa
cador dono ou portador, a opção entre este
e o dô contracto, quando o saque designe
o lagar do aceite e este é [Juro ou sem con
dição nos termos do art. 39:1 do Cad., com
binado com o arl. 374, e em vista do que
dispõe o art. 35;1 §§ I e 4: Deeis. de Ag~r.
do Preso do Trjb. do Comm. da Côrte.
eMan. do FÔ7'o de 1859, n. 3.

-As letras ainda que pagaveis em outra
praça, podem demandar-se no fOro do do
1I1icilio dos réos: Decis. de Aggr. do Preso
do Trib. do Comm. da COrte cle 22 de Março
de 1858.-Cltron. do FUro de 1859, n.19.

-o réo não póde declinar do fOro do
cOlltracto, para o do seu domicilio, decla
rando-se na letra o lagar onde devia ser
leito o pagamento; como preceit~a o art.
35:1 tl 4 do Cad. do eomm. e aSSlln com
bina-se oart. cito com a di posição do art. 6~
do Reg. n. 737; Decis. de Aggr. do Preso
do Trili. do Comm. do nfaranhão.-Ret. do
Minist. da Just. de 1865.

-O l'éo póde decli nar do fOro do lagar
do aceite de uma letra, em que não se
declara o do pagamento, nem o s~mples
lacto de~escrever-se o lagar do acelte por
baixo do endereço ao sacado autoriza re
nuncia do fOro do domicilio, uma vez que
o art. 62 do ITeg. n. 737 exige para esse
fim que a parte se obrigue expressamente
no contracto a responder em lagar certo:
Decis. de Aggr. idem.-Cit. Ret. do Minist.
ela Just.

-Disse o mesmo ma~istJ'ado: (( Consta
me que no fOro da capital do Imperio são
as letras da terra accionadas no fôro do
domicilio do réo, ou no fôro do lagar em
q!le devem ser paga , ou no lagar em que
sao aceitas, á escolha dos credores I); e

solicita que em materia tão. importan te se
estabeleça uma regra qn~ sav::l. p,a~a Ulll
formisar os julgados dos IUlzes e 'IribuIJaes
do Commercio.

-O aceitante de nma letra de terra póde
ser dema.ndado no lagar elll que prometter
pagai-a; sendo que o portador pMe .0Vtar
entre o fOro do contra to e o do dOIllIClllO:
Acc. da ReI. da COrte de 15 de Outubro de
1fl75.-Di7·., vaI. 8, pago 709.

-O lagar do saq~w da letra de terra é ~
competente para ser demandado o acel·
tan te morador em di verso fôro, se tal letra.
prende-se a escriptura. ele b:YP9tbeca J~~
qual em lermos genen os hala renunCh\
do fôro do domicilio: Rev. n. 8872 de 1876
e Acc. revisaI" da ReI. do Maranl1áo de 4 de
Aaosto de 1876.-Ga·z. J1b7'., vaI. 13, pago 372.
°-o aceitante da letn póde ser accio

nado no lagar em que prometteu pagal-~,
a.inda que não seja o do [Oro do seu doml
cilio: Acc. da !leI. da COrte de 2 de Jnlho
de 1880.-Di7·., vaI. 2:3, pago 110. .

-As lell'as acadas contra uma SOele
dade, residente em um lagar, e aceitas
pelo sacio gerente em outro lagar, pode~
ser accionadas no lagar em que foram :icei·
tas: Acc. da Bel. da Côrte de 27 de Julho
de 1880.-Di1ô

., vaI. 22, pago 113. .
-O portador da letra póde aCClOIJar o

aceitante no fôro do lagar em que este pro
metLeu vagar, ainda que não seja o do seu
domicilio: Acc. da ReI. da COrte de 30 de
de Novembro de 1880.-Di1·., vaI. 34,
pago 401. .

-Entende-se renunciado o fÔro do domI
cilio, quando o saqne d~signou o lo~!t~_ d~
pagamento e este' aceIto sem conQlçao.
Acc. da Rei. da CÔrte de 10 de Maio de
1881.-Di1"., vaI. 25, paa. 559.

-No civet, independentemente d~ renun·
cia e póde accionar a pessoa obl'lgada 110
lorràr do contracto, quando ahi encontTada:
Or'à. L. 3, tit. (i e til. 11, § ~.

Nota 58 a
Arts. lll, 118 e 123.
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CAPUULO IV

Da acção ordmana e sua lJroposição

Art. 65. Esta acção é competente em todas as causas para as
quaes não estiver neste Regulamento determinada alguma acção SUill

maria, especial ou executiva. "9

Art. 66. A acção ordinaria !lerá iniciada por uma simples petição,
aue deve conter: o-

§ 1. o O nome do autor e do réo ; G.
§ 2. o O contracto, transacção ou facto dos quaes reslUtar, segundo

o Codigo, o direito do autor e a obrigação do réo ;

Nota 59
Ârt. G52; Not. 14, 161 e 538 e Decr. n. 763

de 1 90, art. 2.
-Pela praxe sl'.io reconhecidos no pro·

cesso commercial os "{lrocessos de notifi·
cação. Embargada a petição e discutidos o
embarJos, se da sentença que os julga, se
:lppeIla, é a appellaçào no eITeito suspen·
SIVO: Decis. de Aggr. do Preso do Trib. do
Comm. da COrte de26 de Fevereiro de 1858.
-eMon. do FiJ?'o de 1859, n. 27.

-Não é nu lia a acção por se usar de meio
ordillario em vez do summario: Rev. n.
8188 de 6 de Tovembro de 1872 e Acc. re-visol'
do Trib. do Comm. do Reeife de 11 de
Ago lo de 1873.-Di?·., vol. 3, pago 152.

-Vid. Bravard.
-Nenhuma acção poderá o collectado pro·

por ou defender em juizo sobre questões
relativas á sua industria ou profissão sem
exhibir o conhecimento do imposto: Decr.
n. 4316 de 1869, art. 36; Decr. n. f>690 de
1874, art. 39 e Decr. n. 9870 de 1888,
art. 50.

-NãO importa nullidade perante a l~is·
lação commercial não se haver exhibldo
o co nhecimento de quitação do imposto
fiscal.-Acc. do Trib. do Comm. da Côrte
de 26 de Agosto de 1869.-Re-v. Jwr. de
de 1 iO, pag. ~08.

-Idem: Acc. da ReI. de Porto Alegre,
n. 1261 de 18 de Março de 1887.

-A acção de notificação é competente
no fôro commercial para que al"uem faça
ou deixe de fazer alguma cou a: Acc. da
ReI. da Côrte ele 31 de Julho e 10 de

Tovembrode1874.-Gaz. JWI'., voI. 6,pag.n
-Vid. Di?'., voI. 17, pago 292.

-A inversão do CUl·SO summarlo para o
ordinario não induz nullidade: Acc. da
ReI. da COrte de 26 de Setembro de 1876.
Espozel. Re-II. JWI'. de Setembro de 1876,
pago 189. .

-A acção de notificação é admissivel no
juizo com mercial: segue os termos da
acção ord inaria e depende de conciliação:
Acc. da ReI. da COrte de 13 de Junho da
1882.-Di?·., voI. 28, pago 594.-Vid. DI/I'.,
v.ol. 60, pago 464; 61, pago 92; 62, pago 504.

Nota 60
-A acção arbitral não p6de ser classi·

ficada entre as ordinarlas, cujo proces o
é determinado por e te art. e se~s.: Decis,
de Agar. do Preso do Trib. do l,;omm. da
COrte ~e 3 de Setembro de 1857.-ChrOll.
do FiJ?'o de 1859, n. 5.

-Não existindo contracto social a disso·
lução da sociedade s6 pMe ser pedida por
acção ordinaria: Acc, da ReI. da COrte de 30
de Novembro de 1885. - Di?'., vol. 39,
pago 154.

Nota 6{

-Autor que afinal decabio da acção é
obrigado a restituir as impol'tancias que
terceiro, seu cessional'io, levantou do de·
posito: Rev. n. 8131 de 21 de Agosto de
1872 e Acc. ?'evíso?' do Trib. do Comm. da
Côrte de 31 de Outubro de 1872.-Dir.,
vol. 3, pago 150.
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§ 3. ° O pedido com todas as especificações e estimativa do valOr,
quando não fôr determinado; 62

§ 4.° A indicação das provas em que se funda a demanda. 6lOn

Art. 67. A pet.ição inicial póde reduzir-se a requerer simples
mente a citação do réo para ver propor-se a acção, cujo objecto e valor
serão sempre declarados,

Art. 68, Na audiencia para a qual fôr o réo citado devé o autor
propôr a acção, offerecendo a mesma petição inicial, ou, no caso do
artigo antecedente, outra com os requisitos do art, 66.

Art. 69, Oom a acção é o autor obrigado a juntar os docnmentos
em que ella se funda, (Art. 720).

Art. 70, Se sobrevier legitimo impedimento, pelo qual não possa
o autor propôr a acção na audiencia para a qual foi o réo citado, accu
sada a citação, ficará a proposição da acção differida para a audiencia
seguinte,

Art, 71. Se na seguinte audiencia o autor não propuzer a acção,
será o réo absolvido da instancia.

Art. 72. Se fôremmuitos os réos, e não puderem ser todos citados
para a mesma audiencia, serão a,ccusadas as citações á medida que se
fizerem, e a proposição da acção terá logar na audiencia em que fôr
accusada a ultima citação.

Art. 73. Proposta a acção, na mesma audiencia se assignará o
termo de dez dias para a contestação. 62 b

Nota 62
Not. 594-,
-O valor das cousas demandadas será

sempre regulado pelo pedido dos autores,
que ficam obrigados a declarai-o expre 
sarnente de ora em diante, logo que propu·
zerem em juizo qualquer acção Ol'dmaria
ou summaria, seja qual [ôr o objecto: Decr.
n. 150 de 1842, art. 3°; Decr. n. 4.339 de
1869, art. 5°.-Not, 129.

-Deve ser dado o valor da causa 100'0 a
propositura d'acção ou antes do julgamento
re pectivo, pois que é condição essencial
dever firmar o julgador sua competencia;
além de que, assim o determinam o art. 3
do Decr. n. 150 de 1842, art. 66 § 3 do
Rea . n.737 de 1850 e art. 5 do Decr. n.
4?33 de 1869: nem seria regularmente pos
.Ivel o. preparo, quer na I", quer na 2'
m tanCla: Acc. da ReI. de Porto Alegre,
n. 1212 de 10 de Setembro de 1886.

-A Ord, Li.v. 3r Tit, 36 não tem appH·
cação ao devedor que, tencl.o pago demais,
pede a repetição do indebito: Bev. n. 1091;)
de 20 de Outubro de 1888 e Acc. ?'eviso?'
da. Rei. do Rio de 3 de Setembro de 1889.
-Di?'., vaI. 4-7, pago 537 e 50, pago 361.

_E' nuUa a acção fundada em titulo não
vencido, embora intentada em consequencia
de detenção pessoal, se esta resol veu-se por
fiança. Ovencimento posterior ã proposi
tura da acção, não sana a nuJlidade desla:
Acc. da ReI. da Côrte de 7 de Dezembro de
1871.-Gaz. ht?·., vaI. 3, pago 217.

-Pedido certo, que nao [ai cumprida
ment.e provado. liquida-se na execução:
Acc. da ReI. da Côrte de 5 de Dezembro de
1872 e 13 de Fevereiro de 1873.-Gaz. JU?'
\"01. 3, pag.15.

-O credor tem o direito de dividir o pe
dido de seu credito e propôr a acção ao de
vedor por menos da totalidade, dividindo
o valor em lantos pleito quanto julgar
necessarios: Rev. n. 8960 de 4 de Outubro
de l876.-Gu.:-. Jur., vaI. U, pago -29,1,

Isto parece incrivel .

Nota 62 a
Vid. Di?'., vaI. 56, pago 80.

Nota 62 b
Arts. 96 e e~. Nol. 596 A.-Vid. Dir.,

vais. 32, pago 2u8 e 35, pago 371.
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CAPITULO V

Das excepções

Art, 74. Nas callsas commerciaes só tem logar as seguintes exce·
pções:

§ 1.0 De incompetencia e snspeição do juiz; 63

Nota 63
11rts. 5~, '76,77, 81 a 91, 9.1, 95,9'7,98,251,

490,669 § l° e 680§ 1; Av. n. 103 de 18,19;
Decr. n. 1597 de 18õ5, arts. 72 §§ 1e '1 e 82.
Vide Dir·., vols.4 , pago 581; 55, pag.119.

-A suspeição quando não j'lvrada na
forma da Ord. L. a til. 21 § 1 não trans·
milte jurisdicção ao juiz que se segue, que,
poi , é incompetente: Rev. rIe 30 de Abril
de 185!. -!wr. dos T·ribs., pag. 283.

-Declarada a suspeição por qualquer juiz
em 11 ma causa, não torna su peito em
todas entre as me roas partes, e sem ex·
pressa declaração do mesmo juiz: Acc. de
16 de Fever.eiro de 1855.-hbr. dos n"ibs.,
pago 28.). .

-IcJem : Acc. da ReI. de Porto Alegre
n. 317 de 29 de Março de 1887.

-Juiz que jurou suspeição em um pro·
ce so, por ser amigo intimo de uma parte,
não póde fuuccionar em outro, em que fi·
gura a mesma parte: Rev. Crim. n. 2006 de
26 de Julho de 18n.-D!:·r., vol 2, pago 273.

-Considera-se extemporanea aS/.l;speiçiio
desde que a parte consente no juizo. Ord.
L. 3, tit. 21, no caso de superveniencia
cumprirl isso j1b1"Wr: Rev. n. 8189 dê 9de

oveml1ro de 1872.-Rev. !WI'. de 1873,
pago 29~.

-E' competente o juiz municipal para
jnlgar a. excepção da incompetencia op
Jlosta em causa superior á sua alçada, pois
que a respectiva sentença é interlocutoria
imples: Rev. n. 8331 de 13 de Agoslo de

1873.-Dir., vo1. 5, pag. 245.
-Ao juiz de direito e não ao municipal

com pele o julnamenlo das excepções de
in ·ompelencia. nas causas que lhe compele
julgar: Açc. daReI. de S. .Paulo de 21de
Outubro de 1874.-Dir·., vo1. 6, pago 315.

-Ineompete-neia de .iuiz: depois de,
sobre exc pção articulada com e se [uno
d;lmento pronunciar- e o tribunal em re
'\lr o de aggravo, não póde de novo jul
gal·a, conbecendo da apprllação: Acc. da

Rel. da Côrte de 27 dd Fevereiro de 1877.
-Dir'. , vol. 12, pag. 763.

-Excepção ae illcompetencia de jUlzO
commercial não é admiSSivel najustificação
para a abertura de fallencia: Acc. da ReI.
daCôrte de 26 de Agosto de 1870.-Dir.,
vo1. 21, pago 348.

-Não ha nulUdade em fazer-se a remess~
dos auto, do juizo julgado incompetellle
~'l.0 competente sem prévio requerimento do
autor.

-Julgada procedente a excepção de lU,
competencia,não ha nulJidade em pl'Oseguir
no feito perante o 'juiz competente sem
prévio pagamento de custas: Acc. da HeI.
do RecUe de 4 de 'Maio de 188 .-Dir.,
voI. 29, pag. 573. -

-O jniz que julga·se incompetente deve
ordenar que o re pectivo processo seja I:e·
mettido ao juiz cOlllpetellte, com citação
das partes: Acc. da UeI. da Côrle de 7 de
Março de 1882.-Dir'., vo1. 28, pag.36 e
Acc. do Trib. Civil e Crim. de 6 de Junho
de 1894.-Dir·., vol. 64, pago 540,

-Pela. narração dos' factos feita pelo
autor, e pela tmn illlltação destes na narra·
ção da excepção de incompetencia opposta
pelo réo, se assegura o juiz de sua compe·
tencia para processar ejulgar a causa: Acc.
!Ia ReI. de S. Paulo de 12 de Outubro de
1883.-Dir·., vo1. 33, pago 223.

A excepção ou allegação da incompeten·
Cla, sob fundamento de ser a causa civil ou
commercial, não póde ser opposta depOIS
da contestação, e, sendo omiltida ou jul~a.da
ilUprocedente, não se allnullará maiso !CIto
por motivo dessa incompetenc'ia, nem e.'l;
affieio, nem a requerimento de partes:
Decr. n. 763 de 1890, art. 3.

-Excepção de incompetencia de juizo,
uma vez rejeitada não póde ser 1.j1ais reno·
ada, com o fundamen to de ter sido a.pn

meu'a mtione matel'im e a segunda rat!Q/W
pel'sonnm: Acc. do Trib. Civ. e Crim. de
inde Abril de 1892.-Dir·., vol. 58, pago 6~.

-A excepção de incom petencia e Su;;pel'
ção devem ser opJlostas, com suspel1sao.de
al1damellto de causa, no prazo de 3 dias
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§ 2: De illegitimidade das partes; G4

§ 3, o De li tispendencia; Gú

§ 4. o De cousa julgada. GG

Art, 75. As outras excepções, ou-:dilatorias ou peremptorias,
constituem materia de defesa, e serão alleg'adas na contestação. G'"

Art. 76. As excepções que respeitam á pessoa do juiz serão
oppostas em primeiro logar, e são inadmissiveis depois de outras ou
com outras.

A de suspeição precede á de incompetencia. n ..

depois de termo assignado para a contesta,
ção ou para os embargos,

Paragrapho unico, -Passado o relerido
tel'mo só podem ser oppostas junl'amente
com a materia de delesa, e sem prejuizo do
andamento da causa: Decr. n, 1334 de 1893,
art. 87.

- Uma eou tra excepção podem tambem,
dentro do me mo prazo de 3 dias, ser oppos
tas nas cau as de alçada, dando-se ore,
curso de aggravo,

Paragrapho unico. - Ne tas causas, pas
ado oprazo reler ido, a materia da excepção

uàopóde ter maislogar: Decr. n, 1334 cit:,
art. 88.

Nota 64
Ârts, 77, 79, 491,4.92 e 672, § 10,
Um socio não póde propor em seu nome

ómente a acção competente em que pre
tenda o pagamento de uma divida com
mercial: Acc. da Rel. da Côrte de 6 de
Março de 1866.-~lafra, lw', dos Tribs.,
\'01. 1, pago 282,

-AppelJação não se dá, da deci ão sobre
eXcepção da ilJegitim idade da parte quando
pro egue a causa, por se ter julgado oautor
parte legitima: Acc, da ReI. da Côrte de 1
de Maio de 1877.-Di1'., vol. 13, pago 340,
. -çompetencia do sacio encal'l'egado da

hqUldação de uma sociedade anonymapara
demandar activa e pa sivamente: Rev, n.
9232 de 4. de Maio de 1878. -Di1'., vol. 16,
pa~. 797, eAcc.1'evisor da Hel. da Côrte de
8 ue Abril de 1879.-Di1'., \'01. 19, pago 308.

-Da sentença que julga não provada a
excepção da illegitinJidade da parte não se
dá appellação: Acc. da HeI. do Recife de
19de Jun.bo de 1885.-Di1'., vol, 37, pag.582.

-Decidida uma vez a excepção de ln
competencia, ou não oppo la á sua materia
cm occa ião opportuna, nenbuma aUeaa
çãosobre incompetencia póde eratlendiaa,
-Decr, n. 1iJ34 cit., arl. ao.

-Excepção de ilIC!!itimidade de parte,
endo ~ejeitada, não d7t lagar a aggravo por

dUIJlno llTcparavel: Acc.do Trib. Civ. e Criro.
de I de Allril de 1892.-Di1'" vo1. 5 ,pag, 64,

Not.a 65
Arts. 92 e 93; Cad. Not. 632.

Nota 66
Art, 92,
-A excepção de1'ei judicalceé meio habil

para excluir a pretenção do aulor da 1'es
cis07'ia, e julgar-se carecedor de acção:
ReI'. n: 8283 de 16 de Julbo de 1873.-Di1'.,
vo1. 1, pago 86,

-A excepção 1'ei judicataJ não póde seI'
jul 'ada sem prévia discussão ordinari:i:
e é meio habiJ para excluir a preten ão do
autor da 1'escis01'ia: Rev. n. 8992 de It> de
Novembrode1876.-Di1'" '1'01.11, pago 881.

-Ao commanditario cujos bens foram
arrecadados na fallencia da sociedade ex-vi
do art. oH do Cad. Cornm. se não póclll op
por a excepção 1'ei judicatce, quando ac
ciOlla o liquidante da firma secial que tem
pa{l"01 ou desinlel'essado os credores por
não Iden tidade en tre e tes e nada haver de
commum entre os sacias em suas mutuas
e reciprocas relações sociaes pela re li
tuição desses mesmos bens: Acc, da ReI.
de Porto-Alegre n. 838, de 28 de Julbo de
1883.

Nota 67
Cad. Not, 632
- A excepção de 1t1Lllidade não e oh

jecto do fôro cornmercial, (',urnprindo ar
guir-se essa materia nos termos do al't.
675 do Reg. n. 737 de 1850: Acc. da ReI. da
Côrte àe 27 de Outubro e 12 de Noyem!Jro
de 1873.-Ga;;-, lu!' ,vol. 4, pag,3/8.

Nota 67 a
- Excepção de competencia de juizo

não 'pMe ser opposta depois da incompe..
tencla de acção: Acc. da Rel, da COrte fie
18 de Novembro de 1881.- Di1', '1'01., 26,
pag, 631.
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AI'L. 77 As demais excepções devem ser oppostas conjuncta.
mente -no termo assignado para a contestação, e não podem ser admit
tidas depois della ou do lançamento respectivo. 68

Ál't. 78. Da excepção se dará vista ao autor por cinco dias para
impugnaI-a, findos os quaes o juiz rejeitará ou receberá. 08"

Art. 79. Sendo recebida, será posta em prova com uma dilação
de dez dias, depois da qual, conclusos os autos com as provas produ·
zidas, e sem mais allegações, o juiz julgará definitivamente. 69

Art. 80. Sendo rejeitada, se assignará novo termo ao réo para a
contestação.

Art. 81. A excepção de suspeição deve ser opposta em audien·
cia, ,e offerecida por advogado. ~o

Nota 68
Not. 63.
- Materia de excepção não é admittida

quando alJegacla fóra do prazo marcado
para a contestação: ReI'. n. 9232 de 4 de
Maio de 1878.-Di~·., 1'01. 16, pago 797 e Acc~
l'é'Visol' da ReI. da Côrte de 8 de Abril de
187D.-Di1'.,voJ.lD, pago 308.

- Vide Di1· •.1'01. 58, pago 621.

Nota 68 a
-],;ão cabe aggravo da decisão que sim

plesmente recebe a excepç,üo de incompe·
tencia para segllirem· e os termos de direito
e afinal ser julgado conforme o art. 79 do
Bel:{. n. 737 de 1890: Acc. do Trib. Civ. e
enm. de 30 de Maio de 1894.-Di1·., vo1. 64,
pag. 5,12.

Nota 69
Decr. n. 1597 de 1855, art. 72 § 4; Nots.

n.!, 516 e 552.

Nota 70
- O processo das uspeições é determi

nado por e te Becr. Decr. n. 1597, art. 81.
- Senrlo a uspelção uma excepção, e de·
vendo por i so ser opposla perante o juiz
da cau a, não póde er aIJcgada no recurso
de aggravo, visto como não tem ella logar
nas acções summarias, nem na execuções
e mutlo menos cabe em um incidente.
como aquelle recur o, cuja natureza ore:
pelle: A\'. n. 260 de 1865: Not. 406.

l -Sobre as suspeições opposlas ao juiz
de paz: Decr. n. 4824 de 1871, art. 63 §§
8 elO.

- Sobre as oppostas aos juizes munici·
paes: cito Decr., art., 65 § 3.

-Sobre as excepções de incompetenclG
no juiz de paz: cito Decr. n. 482-1, art. 03
§§8 e 9.

-S01:lre as oppostas aos juizes munici·
paes: cito Decr. arl. 65 3.

-Deve antes disso caucionar, recolhendo
ao cofre da municipalidade a respectiva
importancia de que se juntará o compe·
tente talão, salvo o caso de extrema po·
breza.-Ord. L. 3, tit. 22 § 2; AlI'. de 14 de
Setembro de 1814 Si 2' Decr. n. 4821 de
1871, art. 69.-Vide Cam. Leal, 8'usp. § 181
Paul. Bapt. P~·oc. Civ. § 120.

- Este eminente praxista equivocou-se,
dizendo que - Nas comarcas especiaes das
suspeições oppo las aos juizes de direito
conllece a Relação do districto.

- A. caução é de 24$ para os Desembar
gadores: Ord. L. 3, tit. 22 p~·il1C. e AlI'. de
16 de Setembro de 1814; para os joizes mo
nicipaes de 168: Reg. n.120 de 1&12, art.2;iO,
para os juizes de direito de 32$, Reg. n.120
cit., art. 250.

- Quando o Desembargador jura sus
peição, quer declare quer não o motivo
é o juiz della, como se deprehende da
Ord. L. 3, til. 21 §l18 e dos arts. 137 e 1~8
do !lecr. n. 5618 ([e 187,.1.: Av. n. 528 de
1878.

- Oart. 6 do Decr. n. 294 de 1814 refe
re-se especialmente ás suspeições po ta
aos Desembarcradores: não é appliC3l'el á
cauções exhibidas em juizo na fórma ddO
art. 69 do Decr _ n. 4824 de 1871, deveu o
converler-se em renda municipal a impor
tancia de taes cauçõe. qtIando as parle
as perderem no termos da legislação em
vigor: A.v. n. 69 de 1882.
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Art. 82. Se o juiz reconhecer a suspeição, o escrivão officiará ao ' "<.
substituto, declarando que lhe compete a decisã.o do fdto entre partes
-F. e F.-, por se haver reconhecido suspeito o juiz-F. ':'1

Art. 83. Se o juiz não reconhecer a suspeição, ficará o feito sus
penso até a decisão da suspeição, e o escrivão remetterá immediata
mente os autos á autoridade competente. ':'2

Art. 84. O conheciment.o da suspeição compete:
§ 1.o Ao Tribunal do Commercio ; ':'3

S2. 0 A' Relação. nos logares onde não houver Tribunal do Com
mercio; ':''''

§ 3. o A' autoridade judiCIaria que substituirá o Tribunal do
Commercio, onde não houver Relação. "-õ

Art. 85. Remettidos os autos e sendo conclusos, decidirá o
Trib}lnal preliminarmente se é legitima a suspeição. ':'G n

Art. 86. A suspeição é legitima sendo fundada nos se guintes
motivos: .,-c

§ 1.o Inimizade capital;
§ 2. 0 Amizade intima;

Nota 71.
-Não é causa de nuJlitlade a falta de

f'u,l'lNlnento na suspeição opposta ao juiz
e por eHe aceita: Acc. da ReI. da COrte de
28 de Junho de 1855.- nlarra, I1w. dos
7l'ibs., pago 285.

Nota 72
-Á suspeição j'lllrada de um juiz esta

belece e firl1la a compelencia do que se ILJe
segue, e, pois, não póde mais omciar nos
aulas: ReI'. de 9 de Julho de 1859.-Mafl'a,
Jwr. dos Tribs., pago 285.

Nota 73
-Os Tribunaes do Commercio foram sup·

p!'i!nidos, e, pois, derogada esla dispo·
lçao.

Nota 74
-A Relações conbecem das suspeiçõe

po las aos Desembargadores: Oecr. 1l.1597
de l~f>, art. 8 j Decrelo n. 5618 de 1874, arls.
10 § 1, 135 e se".

Seus presidentes, porém, conbecem dos
oPposlos aos juizes de direito das comarcas
especiaes: Lei n. 2033 tte 1871 arl. 11

39

~ 1 j Decr. 4824 de 1871, art. 27; Decr.
n. 5618 de 1874, art. 14 . 2t n. 1: e das
dos escrivães das Relaçàe : Decr. cit.,
n. 5618, art. 14 § 22 n. :lj Av. n. 69
de 1882.

Vi<1e. Decr. n. 848 le 1890 arl . 122 e seg:
Decr. n. 1030 de 1890, arts. 136, 143 e 15f> j
Decr. 11. 1334 de 1893 art. 52 e Regim. do
Sup. Trib. arts. 111 e ego

Nota 75
- Os juizes de direito conuecem das sus

peições postas aos juize in!'el'io7'es e aos
mesmos Juizes de direito nas comarcas
gemes, na fórma do art. 11 da Lei cit.,
~033; Decr. n. 4.824 ci t., art. 76 4.

- Tarnbem conLJecem das po tas aos
escrivães e mais officiaes do juizo: Decr.
11. 1597, art. 79.

Nota 75 a
Decr. n. 5618 de l8U, art. 135 e sego

Nota 76
Art. 95.
- Contém a mesma di posição do art. 61

do Cad. do Proc.
-Quando os juize forem amos, sentIa'

res tutores ou curadore ele al"uma das
parles, como particularmenle iolere sados
na decisão da cau a.

CODIGO COMMEIlcrAL
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§ 3.0 Parentesco por consanguinidade ou affinidade até o se·
gundo gráo, contado segundo o direito canonico ;

§ 4. o Particular interesse na decIsão da causa.
Art. 87. Não sendo legitima a suspeição, sera a parte condem·

nada nas custas em tresdobro, e a causa proseguirá seus termos.
Art. 88. Sendo légitima a suspeição. o Tribunal ouvirá ao juiz,

aprazando-lhe termo razoavel.. ."
Art. 89. Findo o termo da audiencia, cobrados os autos, sendo

mister, seguir-se·ha a dilação das provas, que será de dez dias; e,
ouvidas as partes no termo de cinco dias assignado a cada uma dellas,
o Tribunal decidirá definitivamente e sem recurso a suspeição.

Art. 90. Se proceder a suspeição, pagará o juiz as custas, e a
causa será devolvida ao substituto.

Art. 91. Não procedendo a suspeição, proseguirá a causa, e a
parte pagará as custas. ",c.. .

Arf.. 92. As excepções de-litispendencia e cousa julgada-,para
procederem,carecem do requisito de identidade de cousa, causa e pessoa,

Esta identidade será regulada pelo direito civil. '7'7

Art. 93. Considera-se pendente a acção para induzir a-litis·
pendencia-quando a citação é accusada em audiencia (Art. 59). '78

Art. 94. O Tribunal do Commercio, ou a autoridade que o subo
stitue, pôde impôr a multa de 50'1P a lOOt/l á parte que com manifesta
má fé e calumniosamente propuzer suspeição. '79

Art. 95. A suspeição não tem logar na execução, salvo a respeito
dos embargos de terceiro e Dreferencias. 8 ..

CAPITULO VI

Da contestação

Art. 96, A contestação deve conter simplesmente a exposiçãO
dos motivos e causas que podem illudir a acção

Nota 76 a
Vide Ribas, Consol. Civ" art. 623.

Nota 77
V'ide Rev. de 16 de Junbo de 1858.-JU1'.

Comm., pau. 274.
- Excepções da ineompeteneia de juizo e

da Iitispendeneia. Não se pMe deduzil' e te
com o nome daquellc. A excepção do litis
pendeneia não su pende o curso de acção'
summaria: Acc, da ReI. do Rio de 12 de
Agosto de 1887 - Dil'" vaI. 45, pag.99.

Nota 78
Am6m con titue-se nas eau as em que

não ba conei liação nos tel'mos dos al'ts,l3S
e 205 do Cad

Nota 79
Cod, Not. 1-176.

Nota 80
Not. 62.
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A eBa se devem ajuntar os documentos em que se funda
(Art. 721).81

Âl't. 97.Na contestação deve o réo inserir, antes da allegação
da materia de defesa, a arguição das nnllidades de conciliação, acção,
citação, e de todos os actos e termos que tiverem occorrido até o ponto
da contestação. 8~

Art. 98. Quando da contestação constar a arguição de nullidade,
o juiz, tomando della conhecimento verbal e summario em audiencia,
ou mandando que os autos lhe sejam conclnsos, snpprirá ou pronun
ciará a nullidade como ror de direito e se prescreve no titulo-Das
m~llidades. 83

Art. 99. Não sendo a contestação offerecida no termo assignado,
seguir-se-ha dilação das provas. 84

Art. roo. Mas, se o réo allegar legitimo impedimento, será o
termo prorogado por mais cinco dias, findos os quaes será a causa
posta em prova. 8ei

Art, 101. üfferecida a contestação, terão vista 'por dez dias cada
um, o autor para replicar e o réo para treplicar, 8ei n

Art. 102. Se a contestação ou réplica, ou a tréplica, forem por
negação, a causa ficará logo em prova a requerimento de alguma das
partes. 8Ci b

Da mesma fõrma se procederá, quando o autor não replicar ou o
réo não treplicar no termo assignado.

Nota.8i
Arl. 75 j Cod. Not. 632 j Ord. L. 3, til. 20
18 e 20, til. 51.
-Se as ignam dez dias em audiencia

para a contestação; art. 73.
- Direito de te1'cei1'o só este póde fazer

valer: Ass. de 22 de Novembro de 1749.
-:- E' licito ao réo op'por direi to de ter

cel1'O, se <tom isto perime a acção do autor:
Rev.. n. 9847 de 29 de Outubro de 1879.
D
d

ir., voI. :lO, pago 666 e Acc.1'evisol' da Rel.
e S. Paulo de 8 de Junho de 1880.-Di1'.,

vol. n, pago 615.
-E' nulla a acção em que se pretere a

contestação: Acc. da ReI. de Porto-Alegre,
n, '959, de 2 de Abril de 18134.

Nota 82
Arts. 75 c 675.

Nota 83
Art. 672 e sego

Nota 84
Art. 127, Ord. L, 3, til. 20 § 5 j til. 51.

Nota 85
Art. 107.
-Se o réo não vier com a contestação.
- A prova de impedimento peta praxe

-é dizer que jura.

Nota 85 a
Ord. L. 3, tit, 20:-; 5.
-A réplica e tréplica não são formulas

cssenciaes: art. 673.
-No civel- o contrario: Ord. L. 3,

Lit. 20, princ. e § D, til. 63, pl'inc.

Nota 85 b
- E' applicavel no cível o despacho

I
que julga o réo lançado da tréplica ; Acc.
ela Uel. da CÔrte de 27 de Março ele 1874.

, Dir., vol. 4, pago 707.
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CAPITULO VII

Da reconvençào

Art. 103. Se o réo quizer reconvir ao autor, proporá a reconvenção
simultaneamente com a contestação no mesmo tempo para elia assi·
gnado, e sem dependencia de prévia citação do autor. 86

Art. 104. PropoRta a reconvenção e offerecida a contestação, se
assignará ao autor o termo de quinze dias para a contestação da recon·
venção e réplica da acção. 8,,-

Art. 105. Vindo o autor com a referida contestação e réplica se
assignará ao réo igual termo para a réplica da reconvenção e tréplica
da acção, e finalmente se «ará ao autor vista por dez dias para a tré·
plica da reconvenção. 8.,. ..

Art. 106. Se o autor e o réo não offerecerem a contestação, ré·
plicas e tréplicas nos termos assignados, ou ellas fôrem-por negação
-segllir-se-ba o que está determinado no capitulo antecedente. 8.,. b

Art. 107. Ao autor allegando legitimo impedimento, se concederá
o mesmo favor concedido ao réo no art. 100.

Art. lOS. Não tem logar a reconvenção no caso especial do art. 440
do Oodigo. 88 •

Art. 109. A reconvenção será julgada conjunctamente com a acção
e pel~ mesma sentença. 89

Nota 86
A.rt. 96; Cod. Not. 631; Ord. L: 3, tit 33,

p~·inc.; Deer. n. 917 de 1890, art. 35!3 2.
- t. natureza especial do processo

(art. 33 do Deer. n. 434 de1891 )não permitte
a reconvençãú: Acc. da Côrte de Appellação
dc 10 de Junho de 1893.-Di7·., vaI. 62,
pag.68.

Nota 87 b
Ord. L.3, tit. 33 § 4".

Nota 88
Art. 99 e Not. 160.

Nota 89
Ord. L. 3, tit. 33 § 1".
- E' nuDa a sentença que n[o julga a

reconvenção, quando julga a questão priD'
cipal: Kev. n. 6338 de 22 de Abril de 1863.
-ilfisc. J'IIII'., 'V~'b: reconvenção.

- A recouvenção deve acompanbar a
acção principal e ser julgada conJuuota·

N t 87 mente com ella, não sendo regular que se
o a a tome connecimento da recouvenção na i'

'ota.-A f' !La de tréplica a reconvenção Iinstancia quando a I' della não se tratou:
não é termo es eucial do processo, art. 673 Rev. n. 6042 de 17 de Abril e Acc.?'wisol'do
do Reg. n. 737: Ace. da ReI. lIe Porto·Alegre, Trib. do Comm. da Côrte de 16 de Dezembro
n. 971 de 11 de Julho de 1884. \ de 1861. -Jwr. Comnn., pago 76.

Nota 87
. Ord. L. 3, tit. 33, p?'inc.
-Se a cuntestação rOl' por negação, e se

otTerccer·se ~'econ'Venção, manda·se contes·
tal' e ta e seguir seu processo.
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Art. no. A reconvenção induz a prorogação ela jlU'i dicção com
mercial, com excepção da acção civel que fôr real, ou mixta de real e
pessoal. ...

CA prrrULO VIII

Da autoria

Art. 111. Autoria é o acto pelo qual o réo, sendo demandad o,
chama a juizo aqueDe de quem houve a cousa que se pede. "8 n

Art. 112. Compete a autoria sómente áquelle que possue em seu
proprio nome.

Art. 113. Se o réo houve a cousa de outrem, requererá a sua ci
tação na audiencia em que fôr proposta a acção.

Art. 114. Se o chamado á autoria morar na mesma provincia ou
em lagar incerto, será a causa suspensa até verificar-se a citação
pessoal ou edital; se, porém, morar fóra da província ou do Imperio,
proseguirá a causa, não obstante a expedição da precatoria. O juiz
marcará o prazo dentro do qual deve fazer o réo essas citações.

Art. 115. Vindo a juizo o chamado á autoria, com elle proseg'uirá
a causa, sem que seja licita ao autor a escolha de litigar com o réo
principal, ou com o chamado á autoria.

Art. 116. O chamado á autoria receberá a causa no esta do em
que se achar, sendo-lhe licito allegar o que lhe convier, e a juntar
documentos.

Art. 117. A evicção terá lagar por acção competente, e a respeito
della se procederá como determina part. 215 do Codigo .

. -E' lUeno regular a sentença, quando,
Julgando sobre a acção, omitte a decisão
obre a reconvenção: Rev. n. 8181 de 3 de

Outubro de 1 72 e A.cc. 1'evisol' do Trib. do
Comm. da Bahia de 14 de Julho de 1873.
DiT., vol. 1, pago 103.

-PMe a Relação conhecer e julgar da
re~onvenção que o juiz da 1· instancia
deL'l:ou de tratar na sen tença appellada:
Acc. da ReI. da Côrte de 26 de etembro e
30 de Novembro de 1873. -Di1'., vo1. 2,
pago 358.

- Procede o pedido da reconvenção
empl'e qu~ o réo provar exuberantemente
~ua llltençao e pedido: Rev. n. 8903 de 29
e Ago lo de 1 76. - Ga::. .Twr., vol. 14,

pago t30.-;:-Vide Gaz. Jw·., vol. 15, pags. 49
e '16.

-NuUidade do julgamento que resolve
sobre a acção sem conl1ecer da reconven·
ção: Rev. n. 10966 de 13 de Abril de 18 9 e
A.cc.1·eviso1· da ReI. de . Luiz do Mara
nhão de 4 de Julho de 1890- Dil'.. vol. 49,
pag. 199 e 53, pago 180

Nota 90
Arts. 9 e 63.

Nota 90 a
Ord. L. 3, tit. .14 e lil. 45. - Not. 44.
- O comprador que não chama o ven·

dedor á auloria perde o direito de evicç;lo:
Acc. da. ReI. do Rio de 16 de Marco de 1888.-·
Dir., vol. 47, pago 283.
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CAPITULO IX

Da op p osi çã o

Art. 118. Opposição é a acção do terceiro que intervem no pro·
cesso para excluir o autor e réo. ot.

Art. 119. A opposição corre no mesmo processo simultaneamente
com a acção, se é proposta antes de assignada a dilação elas provas; se
sobrevier depois de assignada a dilação, será tratada em processo
separado sem prejuizo da; causa principal.

Al't. 120. Para a opposição não é de mister a citação das partes:
o terceiro oppoente, ajuntando procuração, pedirá vista dos autos, que
lhe será continuado por cinco dias depois da tréplica da acção.

Art. 121. Proposta a opposição, se assignarão ao autor e réo por
seu turno para contestarem e replicarem, e ao oppoente para treplicar,
os mesmos termos fixados no Capitulo VI.

·Art. 122. Afinal arrazoará primeiro o oppoente, e depois e sue·
cessivamente oautor e oréo, e a acção e opposição serão simultaneamente
julgadas pela mesma sentença. Ot. ..

CAPITULO X

Do assistente

Art. 123. Assistente é aquelle que intervem no processo para
defender o seu direito juntamente com o do autor ou réo. 01 b

Art. 124. Para ser o assistente admittido, é preciso que elle alle·
gue o interesse apparente que tem na causa, ~omo se é fiador, sacio,
consenhor de cousa indevisa, vendedor de cousa demandada. o~

Nota 9i
Arts. 63 e 669, § 3° j Nots. 57 e 91; Ord.

L. 3, til. 20 § 31; 1. 4 tit. 10 §9°; til. 54
s 43.

- Vid. Di?'" 1'01. 39, pago 404 e 48,
pago 570.

Nota 91 a
Art. llS.

Nota 9i b
Art.63.
Ord. L. 2, tit. l0, U; L. 3, til. 20 32;

til. 4. 11: Decr. 1]. 917 de 1890, arts. 25
1 e 2, 35 1 cl.

-Nas acções executivas comruerciaBô,
não é admissivel a a si tencia. O asSIS
tente deve arrazoar 110 mesmo termo conce·
dido áquelles aquem assiste: Acc. da H.el.
do Recife de 8 de Fevereiro de 1889.-DlI'"
1'01. 48, pago 615.

Nota 92
- Um accionista de uma companhia ou

sociedade anonyma pJde intervir como a .
sistente na acção proposta contra a respe
ctiva companhia.

Deci ãO.-Não foi aggravado oaggravaulc
pelo de pacho de fi . .22 v., que receIJeu
ilirectamente os embargos de n. 19, VI lo
os autos e os jnriclicos fundamento ..cpiU
que o juiz a quo sustentou a sua decl ao.
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Al't. 1~õ. O assistente póde vir a juizo antes ou depois da seno
tença, mas recebe a causa no estado em que elIa .se acha, e deve
allegar seu diteito nos mesmos termos que competem áquelle a quem
assiste.

Ârt. 126. O assi,stente não póde alIegar incompetencia ou sus
peIção.

CAPITULO XI

Da dilação das P?'ovas

Art. 127. Posta a causa em prova, assignar·se·ha na mesma
audiencia uma só dilação de vinte dias, e esta dilação correrá inde
pendentemente de qualquer citação. 93

Ârt. 128. Se algumas das partes, ou na acção ou na contestação,
tiver protestado pelo depoimento da parte contraria, a demora. queesta
tiver em depôr, não prejudica aoutra parte. 93 a

oaccionisla de wna companl1ia não pMe
ser inhibido de intervir no proces o como
assi.stente, confol'lne pretende oaggravante,
ap01~ndo-se em diversos trechos de a,lguns
eswrtores para. provar que Oaccionista não
é SoCl~ na accepção rigorosa de direito, e
que nao está comprebelldidona disposição
~o art. 121 do Reg. n. 737; porque nada
l~pede a dellOminação que cabe ao accio
nlsla; o que convém saber é se elle tem ou
não inleresse para ser admittido na causa:
as palavras empregada no já citadoarl.124
servem de exemplo, e não excluem neces
sal:lament~ atoda qualquer que não fOr das
ahl mencIOnadas. Portanto, nego provi
mento ao aggravo de fis. 22 v" e pague o
ag ravante as custas. Rio 4 de Outubro de
18ti6.-Coito.-Rev. Jwr: de 1866, pago 344.

- Esta decisão mereceu reparo' em
~oss~ ente.nder foi ella, porém, muito
JUtldlca: nao me arreceio de perigo algum
co~ .~al doutrllla-temeria os resullados Ba
OJllDla? cout~aria, entregando ás mãos de
uma dlfecto~"la aluuma vez pouco interes,
sada os. de?tmo dellmaassociação, em que
um aCCl0111 ta, muitas vezes, de avultado
numero de aCÇÕes se devesse con iderar
IJllpolen le para defender seus direito~ ou
na fortuna comprometlida. '
.-. Ao credor hypothecario compete o

dIreIto de vir com embargos de asststente
na. execução, em que foi penhorado o
(IQJeclo hypothecado : Acc. da ReI. da Côrte

de 11 e 21 de JunJl0 de 1867.-Rev. J1w. de
1873, pag. 34.3.

-O art. 669 3° deve er entendido nos
lermos da ord. L. 3, tit. 20 § 31, e tit. 86
817, como por mais de uma vez tem sido
julgado pelos tribunae uperiores: Acc. da
ReI. da Côrte de 19 de Junho de 1883.
Di?"" vol. 31, pago 67.

Nota 93
Ar!. 728,
-A falta de assignação ela dilação pro

batoria em a1bdiencia não é nullidade sub
stancial, se a dilação corre COIU intimação
das partes: Rev. n. 9-100 de 5 de Novembro
de 1 79.-Dir., voI. 21, pago 279,

-Prova testemunhal póde dar Jl réo que
não contestou a acção ordinaria: Acc. da
HeI. do Rio de 5 de eleIJillro de 1890.-·
Vi7'., "01. 53, pago 254.

-Não é sã esla doutrina.
-Não é caso de acrgravo o despacllo (/uo

não admille o réo a dar prova leslemun la
\'el, não tendo conle lado a acção: Acc. da
lIel. do Rio de 4 de ·o"ernbro de 1800.
-Dit., vo1. 54, pago 512.

Nota 93 a
Arl. 669 § 3°.
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Ârt. 129. Para ver jurar as testemunhas serão citadas as partes
ou seus procuradores, com designação do dia e hora, e bem assim do
logar, se nãofôr o do costume.

Esta citação póde ser logo feita na mesma audiellcía em que a
causa se põe em prova.

Art. 130. O rol das testemunhas com os respectivos cara.cteris·
ticos será depositado em mão do escrivão 24 horas antes da inquirição,
sempre que a parte o requerer.

Art. 131. Tendo algumas das partes testemunhas f6ra do termo,
deverá protestar por carta de inqüirição, ou na acção ou contestação,
ou em audiencia, mas nunca depois de assignada a dilação das prova.s.

Nesse protesto devem ser indicados os artigos ou factos sobre os
quaes serão inqueridas as testemunhas. D3 b •

Árt. 132. Na carta de inquirição, além da asserção do protesto e
indicação dos artigos ou factos sobre os quaes deve versar a inquirição,
se fará declaração da dilação que o juiz assignar, conforme a distancia
e dif:ficuldades da communicação. . .'

Art. 133. A carta de inquirição não póde ser denegada par?,
dentro ou fóra do Imperio senão nos casos em 'lue o Codigo não admitte
a prova testemunhal. D4

Art. 134. A carta de inquirição para dentro ou fóra do Imperio
só é su pensiva : _.

§ 1. o Havendo accôrdo das partes por termo nos autos; Dr.>

§ 2." Quando o contracto ou facto que ror objecto priucipal da
demanda tiver acontecido no logar para o qual se pede carta de inqui.
rição, e ao juiz parecer essa prova necessaria.

Art.135. Se a carta de inquirição, quando é suspensiva, não chegai'
no termo assignado, proseguirá o processo, se a parte o requerer.

Nota 93 b
- Concede-se carta de inquiflção pam o

estrangeiro sempre que o A. protesta por
todo o genero de prova, e especialmente
pelo depoimento de réos que morarem fóra:
Acc. do Sup'. Trib. Federal dc 18 de Julho
de 1804.-Dl1·., vol. 64, pago fl07.

Nota 94
- Quer a acção seja ordinaria, quer sum

maria, e embora a dilação probatoria seja
pequena. só denega-se a carta de inquirição
por eBa não se navendo prote tado nos ca o
aque e refere o art. 133 do Reg. n. 737:
Deci _deAO'gr. doPres. do'l'rili. do Comm.
ela Côrte de 22 de Fevereiro de 1865.-C/woll.
do FÔ1'O de 1859. n. 16.

- Dá-se dilação ~ara fóra da lerra Das
acções executivas, ali m de tomar·se o depoi
IlIcnto do autor, pelo.qual se protestou nos
elllbargos orrerecidos no prazo legal: Ace.
da ReI. da Côrte de 17 de Junho de 1881. 
Di?'., vol. 26, pago 258.

Nota 95
-Carla de inquirição para fóra oa tena

só é su pensiva quando as partes. m to
cOll\7ém, ou quando o juiz o jull\:a inclIspen
savel es a diligencia para a decisao da causa:
Acc. da ltel. da Côrte de 25 de Novembro
de 1873.-Ga:'. Jlbl'., vol. 1, ]2ag. 390.

- Os i llizes sub titl,tOS nuo poqem con·
ceder dilação para fóra do Ilnp~rio: Av. de
14 de l'iovembro (le 1873 -Dtl'., vaI.. '1,
pago 296.
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Art. 136. Quando a carta de inquirição fôr suspensiva e vier
depois do lançamento, ou quando nã,o fôr suspensiva, se ajunta.rá aos
autos com o documento ou com as allegações finaes, ou com as razões
de appellação, ou com os embargos que são admissiveis na causa e
execução.

Art. 137. Dentro da dilação serão citadas as' partes ou seus
procuradores com indicaçãó do dia, hora e logar para extracção ou
conferencia dos traslados e publicas fôrmas. (Arts. 153 e 154). OG

CAPITULO XII

Das provas

Art. 138. São admissíveis no juizo commercial as provas se
guintes:

§ 1.o As escripturas publicas e instrumentos que são como taes
considerados pelo Codigo Commercial e leis civis; 0-,

§ 2. o Os escriptos particulares j os

§ 3. o A confissãó judicial j 00

§ 4. o A confissão extrajudicial; toO

§ 5. o O juramento suppletorio ; ....
§ 6. o O juramento in litem; .0lO

§ 7. o As testemunhas; .03

Nota 96
:- D~~o~s de terminada a dilação, e nulla

a ln!Iumçao ; a sim como a que é feita pelo
escrivão em commissão do juiz: Acc. de
~2 de Janeiro de 1 50.-11IR'. dos Tribs.,
pago 150. '.

- Não se pMe considerar aggravada a
parle que requereu prorogação de dilação
(~entro d~. ta, I?ão tendo jurado, lIem pro
~ado legltllno lmpedimento. Ord. L. 3, til.
~4, §§ 1e 9: Acc. de 9 de Fevereiro de 1855.
-111/1'. dos T1·ibs., pago 86,

Nota 97
Art. 140; Cod., arts. 21 e 122, §§ 1, 3,

t e 5.

Art. 155.

Art. 163.

Art. 166.

Art. 172.

Nota 99

Nota iOO

Nota iOi

Nota i02

Nota 98 Nota i03
.\rls. 111 e 152 j Cad .. al'ts. 22 e 122, Si 2. Art. 175; Cad., arts. 122, § 7 e 123.
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§ 8." AE presumpções ;..04

§ 9." O arbitramento; .. 01>

§ 10. O depoimento da parte; ...0

§ 11. As vistorias. "10':/

Art. 139. A respeito das provas dos contractos guardar.se·ha o
que está prescripto no Codigo Commercial a refipeito dos contractos
em geral (Titulo V, parte 1'''), e de cada um delles em parti<.iular. t08

SECÇÃO I

Dos instrumentos

Art. 140. Constituem prova plena absoluta:
§'1. U As escriptul'as, instrumentos publicos e os actos que são

como tae:: considerados pelo Codigo (arts. 21,52, 569, 586.587 e 6113)
e pelas leis civis; toO

§ 2. 0 Os actos authenticos passados em paizes est.rangeiros con·
forme as leis respectivas, competentemente legalisados pelos consules
brazileiros. uo

Al't. 141, Constituem prova plena l'elativa :
§ 1. o Os instmmentos particulares dos contractos commerClaes,

entre as partes que os assignarem; U"I

Nota i04
.\.l't. 18·1.

Nota i05
Art. 18D.

Nota 1.06
Art. 106.

Nota iO 7
Art. 109.

Nota iOS
- E os u o" do comrnercio e do costume

cm geral.~Art .1lG e 118 i Cod., arts. 111,
151, 169, 176, 1 6, 191 4.1<1 (; 673.

- E' nuUa a escriptma em que o tabel
lião não declara que a te [omul1IJas conhe
cem os conlrabentc, quando elle os nao
conbece : Acc. da n~J. ela Côrte de 5 de De·
zcnibro de 1 71.-DiT., vaI. 3, pago 60.

Nota i09
Decr. n. 4.70 de 1890.
- Contam-se entre os instrumentos pu·

blicos os acto lanados pelo escriyãe
os termos judiciaes e outro feito perante
a autoridade - as certidões legalmente ex
trahidas dos Uvros a que as leI dão fé pu
blica, como as decitacões publicas -os a 
sentas de casamento-ollilo-os termo ju
diciaes a signarlos pelas partes a respeito
de qualquer contracto, etc.

- Vid. Di1·., vaIs. 4.4., pago 239 e 49,
pago 290.

Nota BO
Reg. de 14. de Abril de 1834, art. 79.

Not.5.

Nota iii
Art. 24.7 ~ 2.
- Os in. ti'umentos particulares s6menle

se reputam datados para terceiros do mo
mento que se pratiCa o prim iro acto de
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§ Il.o Os escriptos de transacções commerciaes de qualquer valor
contra o commerciante que os assignar (Arts. 22 e426, Codigo) ; ut. R

§ 3.0 Os livros commerciaes, nos casos e pela fôrma regulada nos
arts. 20, 23 e 544 do Codigo.

Art. 142. A prova plena absoluta ou relativa admitte prova em
contrario.

Art. 143. A presumpç.ão que a prova plena absoluta indnz é
extensiva aos terceiros, quanto á existencia do contracto e dos factos
e actos certificados no instrumento pelo official publico, por se haverem
passádo na presença delle e das testemunhas.

Art. 144. A presumpção que a prova plena relativa induz é
restl'icta ás partes contractantes e seus herdeiros, e comprehende não
6 a existencia do contracto e dos actos e factos certificados no instru

mento pelo official publico, por se haverem passado na. prese]1ça delle
e das testemunhas, mas tambem os actos e factos refeddos, narrados
ou enunciados, se elles têm relação directa com o contracto.

Em todo o caso os actos e factos referidos, narrados ou enunciados,
fazem prova plena contra aquelle que os refere, narra ou enuncia.

Al't. 145. Não têm fé em juizo os instrumentos publicas ou par
ticulares, e qnaesquer documentos cancellados, raspados, riscados,
borrados em lagar substancial e suspeito, salvo provando-se que o
vicio foi feito pela parte interessada nelle. ulO

Art. 146. Tambem não produzirão effeito os instrumentos publicas
ou particulares, e quaesquer documentos emendados ou entrelinhados
e lagar substanciar e suspeito, não sendo a emenda competentemeute
resalvada. U3

'Art. 147. São inadmissiveis no juizo com mercial quaesquer es
criptas commerciaes de obrigações contrahidas no territorio brazileiro
que não fôrem exaradas no idioma do Imperio; salvo sendo estran
geiros todos os contrahentes, e neste caso deverão ser apresentados
competentemente traduzidos em língua nacional (Art. 12!), CodiCYo) H4

Nota H2
Cod., art. 134.

No caso supra a pro\'3. te lemunhal só
vale como ub idiaria: Acc. da Bel. cle
Ala"oas de2 deMarço de 1894.-Di1·., vol. 61,
pago 186.

ll-Not.5;

Nota H3
Cod., art. 133Nota iH a

ArL. ln § 4
- As con'tas' corrente só fazem prova N t H 4

quand~ a signada por commercianle e não O a
POLI' YJUra herdeira do me-Illo, embora Decr. n. 863 de 1851, art.
e a, como in teressada reconheça o debito. I Áv. n. 8L de leíB.

fé publica, corno o se11o: Rev. n. 8373 de
6 de . elembro de 1873.-Gaz. J1II1'., voI. I,
paa. 292.

Não ha collisão entre o documento que
panou sello proporcional no prazo legal
co.m o que devendo assim mmbem ser o
fOI fixamente e depois do prazo devido:
Acc. do Trib. de Alagoas de 10 de Julho de
189J.-Di·I'., vol. 66, pau. 3J.
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Art. H8. A trauucção, salvo a disposição do art. 62 do Codigo,
será feita pelo interpretes nomeados pelo Tribunal do Commercio,e
na falta ou impedimento destes por interprete nomeado pelo juiz a
aprazimento das partes. (Arts. 16 e 62, Codigo.) "G

Art. 149. A traducção feita na fórma do artigo antecedente tem
fé publica. (Art. 62, Codigo)"6

Art. 150. O original será ex:hibido logo que alguma das partes
requerer ......

Art. 151. As disposições dos artigos !'untecedentes são extensivas
aos autos authenticos, escriptos de obrigações commerciaes passados
em paiz estrangeiro, e a quaesquer documentos e livros escriptos em
diversa lingua. "8

Art. 152. Entre os escriptos particulares, que servem de prova
no juizo commercial, ou por si sós ou acompanhados de outras provas,
comprehendem·se :

§ 1." Os instrumentos de contracto; .. 9

§ 2 _o Os escriptos de transacções commerciaes e notas promis-
sorias .• ,...

§ 3. 0 A correspondel1cia epistolar; u"
§ 4." As quitações e recibos; .""
§ 5." As contas commel'ciaes., balanços, facturas, minutas de con·

tractos e negociações, ou não reclamadas ou escl'iptas, ou assignadas
pelas partes contra a.S quaes se produzem. i»S

Nota 122
Cad., art. 435.

\

Nota 123
Cod. Nots. 613 e 1462.
- Contas-corrente entre commercianle ,Idecide a jllrisdieção commcreial: Ace. da

Nota 11.7

Nota H8

Nota H6

Deer. n. 863 eit., art. 15.

Deer. n. 863 cit., art. 12.

Nota 120
Not. 82; Cod., rvoL. 49.

Deer. U. 8611 eit., art. 11-Not. Ó.
Vid. Av. n. 3 de 1888 (justiça).

Nota H9
Not. 82; Cad., Not. 267.

Nota 11.5 I Nota 121 .
Dccr. n. 863 cit., arts. 11 e 13; Consolo Cad., arl. 122 !:l 4. .

tlas AlL, art. 386 n.- 2. -As cartas par1iculares não serâo admlt-
tidas em juizo sem consentimento de seus
auctores; salvo se provarem contra os
mesmos: Cad. do Proc., art. 93.

- Vid. Di?'., vo1. 17, pago 729. .
- Carta particular não pMe destrUir a

validade de um acto publico: Acc. da ReI.
da COrte de 27 de Março de 1873.-Dl!'.,
vol. 3, pago 8l.

- Carta particular induz reconbecimenlo
de debito superior á taxa legal, sendo a 
signada por commereian te: Ace. da ReI.
de Porto-Alegre n. 927 de 13 de Junho
de 1884.
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§ 6.° As notas do capitão do navio, o rol da equipagem da mat.ri·
cula. (Art. 543, Codigo).

Art. 153. Ajuntando-se cópia, publIca-forma ou extracto de algum
documento original, feito sem citação da parte (art. 137), não farão
prova, salvo sendo conferidas com o original na presença do juiz pelo
escrivão da causa, ou por outro que fôr nomeado para esse fim, citada
a parte ou seu procurador, lavrando-se termo da conformidade ou diffe
renças encontradas

Se a parte interessada conVier em que seja dispensada a conferen
cia, a.s sobreditas cópias, publica·forma ou extracto, valerão contra
ella, mas não contra terceiro . .. 24

ReI. da CÔrte de 24 de Outubro de 1~7.J..
Gaz. hw.. "01. 5, pag, 227.

- A conta conente. que não está assi
gnada pelo devedor, não é til'ulo liquido:
lec. da ReI. de Ouro-Preto de 25 de '0
,'embro de 1887.-Di1·., vo1. 46. pag'o 33.

-AsconLas correntes devem ser assi~nada
e reconhe idas pelo devedor: Acc. da ReI.
de Ouro-PreLo de 12 de Junho de 1888.
Dir., vol. 51, pa". 87.

- Saldo liquido e coobecido não ba em
lfUanlo enLre commerciantes continuam as
lransacções de qUtl se o preLende deduzir, e
nem lJa oppo ição formal àa parte do accio
nado, em carta ou em conta-corrente fir
mada com a ua assi~nalura: neste caso,
sempre se recorre pre1rjamente a ajuste de
contas, amigavel ou judicial: eslado de
conta-corrente só cessa depois de acha
rem-se as parte definitivamente saldadas;
o. que só se dá pela aceitação de contas par
mae, qne, sem terminar as transacções,
concorrem apenas para composição da conta
geral, mas não aceita e nem approvada:
Acc. da ReI. do Ceará de 2..l de 80vembro de
I 'U.-Dil'., vol. lO, pag.269.

- Conta-corrente não é titulo habil para
por ella decretar-se a fallellcia de devedor
commerciante: Acc. daReI. da Côrte de 8 de
~-evel'Ciro de 1881.-D'i1'" vol. 25, pag. 303.
-. Conta-corrente em que termos serve

de htulo creditorio para ahertura de fal
lencia : Acc. da ReI. da Côrtede IOde Agosto
~,elt83~.-Di1'" vol, 29, pag.121.-Reg. n. 738.
"o. lo9.

-: Conta'correnLe: obrigaÇÕes que della
deTlvam e quando faz prova de divida. O
cheque. como mandato ou ordem de paga,
mento, entre correnti tas, presuppõe sem·
Ere uma provisão disponivel de fundo eo',
avor do passador, e não é titulo de divida.

COtf!Jo eguan~o ~nlre correnU las se forma
o ItuJ.o credJlorJO : Acc. da Côrte de Ap·
gellaçao de 19 de Janeiro e 25 de !\laio
e l893,-Di1·., vo1. 06, pago 52.

Nota 124
Art. 138§3°j Ord. L.l, til. 23§ 2· til. 2J,

§ 10; til. 79 §§'6 e 28;. til. 80 § 15j
Ass. 11. 286 de27 de FevereIro de 1735.

- Não faz prova apublica-fórma ou cópia
de documentos extral1ido em citação da
parle interessada: Rev. n. 8080 de 24 de
Julbo de I 72.-Guz. 111J1·.• vo1. 1, pag. 383.

- Não se diz n1hllcL a conferencia do
traslado feita com o escrivão companheiro,
a que não esteve presente a parte: Acc. da
ReI. da Côrte de 10 de Fevereiro ele 1 74.
Di1·., vo1. 3, J?ag. 204..

- Publica-lórma não equivale a escri·
ptura publica (fUando extrahida sem au
diencia e citação da parte interessada: Ee\'.
n. 8705 de 18 de Agosto de 1875. -Di1'.,
voL 8, pago .282.

- O instrumento de procuração em pu
1,lica-fórma e extrahida sem cerlidão da
parte, não é motivo para decretar-se nu.lli
dade feita, maxime se isso não foi aUegaelo
pela parte an tes da con le tação da Ilde :
Rev. n. 9291 de 27 de Julho de 1878. -Di1·.,
vol. 17, pago 685 e Acc. 1'evisQ1' da ReI. da
Côrte de 22 de Novembro de 1878.-Di1'.,
vol. 18, pago 266.

- No original e não na publica-fórma ao
documento se deve proceder ao reconhe
cimento da firma e obrigação: Rev. n. 9132
de 16 de Julbo de 1879.-Di1'., vo1. 19,
pago 670. .

- Não se deve dar valor juridico a uma
publica-fàrma que nem e tá acompanhada
do re pectivo original, Dem foi extrallida
com citação da parte interessada: Hev. D.
9462 de 27 de etembro de 1879.-Dil'.,
vol. 20. pago 656.

- Não é prova de mandato o instru
mento em puhlica-fórma. não conferido
pelas partes: Rov. n. 9ó19 de 5de Fe\'ereiro
de 1880.-Dir., vol . .21, pago 510.
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Art. 154. As certidões extra.hidas das notas publicas ou dos autos
pelos tabelliães e escrivãe.s fazem prova independeutemente da confe·
rencia. ue;

SECÇÃO 11

Da conflss!Lo

Art. 155. A confissão s6mente vale sendo livl'e, clara, certa, com
expressa causa, versando sobre o principal, e não sobre o accessorio,
sendo feita pela parte em pessoa., ou por procurador bastante e com
poderes especiaes, UG._ ,_

Art. 156. E' indivisivel para não ser aceita em parte, e rejeitada
em llarte, se outra prova não houver. u,"-

Art. 157. Constitue prova plena-relativa-, e s6 pôde serre·
tratada por erro de facto. u..-.. ..

Art. 158. Sana e }'evalida o erro da acção e do processo, salvo o
prej uizo de terceiro. s nb

- Consa&ra doutrina identica: Rev. n.
10112 de 22 oe larço de1884o.-Di1·., vol. 3J,
pago 25 e Acc. 1'evisor da ReI. de S. Pau lo
de 5 de Setembro de 18840. - Di1·., vol. 36,
pago 50.

Heg, n. 737, art. 153.
- 'A prova exbibida com inobservancia

do disposto nos arts. 137 e 153do Reg. n.
73., não se deve con iderar de fórma a au
torisar o recebimento de emhargos sem
condemnação; Acc. da ReI. do Recife de 14
de Junho de l:885.-Di1'., voI. 38, pago 276.

VW. Acc, da me ma ReI. de 5 de Setembro
de 1885.-Di1·., vol. 38, pago 290.

- 1 ullidade do julgamento que aceitou,
como provas, publicas-fórmas conferidas
sem citação da parte: Rev. n, 10835 de 2 de
J1mbo de ~888 e !cc. 1·e·visOl· da ReI. do
Rio de 8 de Fevereiro de i 889.-Di1·.
vols. 47, pago 46 e 49, pago 208,

- Vid. Dir., vol. 17, pago 308.

Nota i25
Decr. n. 470 de 1890, art. 1.
- Não faz prova em juizo o traslado de

escriptura não sendo o primeiro dado pelo
proprio tabellião que a lavrou: Acc. do
Trib. do Comm.daCôrtede 5 de Dezembro
de 1862.-Di1·., voI. 3, pago 60.

- Desbarmonia entre documenlos ex
trabidos de repartição publica não póde
por si só, ser prova da falsidade de um
facto: Rev. n. 10146 de 2 de Abril de 1884.

-Di1'., voJ. 3J, pago 4(\ e Acc. 1'evisor da
HeI. da CÔrle de 29 de Julbo de 1881.-Dir.
voJ. 35, pag. 429. .
- Vid. Di1·., vol. 50, pago 218.

Nota 126
Art, 248; Not. 48e456; Cod, art.138

§ 3° e Ord. L, 3, til. 50 § 1" j L. 4, til. 48
§ 15.

Nota 127
- o que o réo jura a requerimento do

autor, deve ser tido como verdade: HeI'.
n.8097 de 14 de Setembro de 1872 e Acc. ·re·
visor da ReI. de Pemam huco de 29 deJullJo
de 1873.-Dir., vol. 2, pago 313.

- Vid. Di1'., voJ. 51, pago 246.

Nota 127 a
Ord. L. 3, til. 20 § 1°; L. 4, tit.l0 §§ "

e 9°.
- E' caso de concessão de revista ú

julgamento proferido pela Relação, rjlfOdr.
mando uma sentença contra aconfls ao

d
a

parte : arts. 157 e 206 do Reg. n. 737 e
1850 : Rev. n. 10297 de 19 de Abril de 1885.
Di1·., vol. 37, pag. !:l8.

Nota i27 b
Vid. Not. 197.
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Art. 159. Não póde suppril' a escl'iptura publica e particular,
quando ella é da essencia ou substancia do contracto, como no caso dos
arts. 265, 301, 303, 468, 569, 589, 633 e 666 do Oodigo. U>8

.A.rt. 160. Só póde ser feita pela pessoa que está na livre admi
nistração dos seus bens.

Art. 161. S6mente prejudica ao confitente, aos seus herdeiros, e
não ao terceiro, ainda que seja co-herdeiro, co-obrigado ou socio. U>9

Art. 162. Á confissão tem logar, ou por termo nos autos, ou em
depoimento, ou nas respostas ao juiz, ouno acto da conciliação. no

Art. 163 Á confissão extrajudicial sendo verbAl s6 é admissivel
nos casos em que o Oodigo não exige a prova littera1. ~3l

O juiz lhe dará a fé que conforme o direito ella, merecer.
Art. 164. A confissão extrajudicial por escripto terá a mesma fé

que compete ao instrumento em que fôr ella feita. ~:u ..

Nota 1. 28
Cad., art. 124; Const. 7, Cad. de proba

tiane (4, 19).
- Escripto particular, cuja firma é con

fessada, prova dehito superior á taxa da
lei, emIJora arguido de simulação: Acc. da
ReI. da CÔrte de 30 de Julho de 1872.-Gaz.
JUI'., vaI. 1, pago 373.

- Só por escriptura puhlica se prova a
diyida excedente á taxa da lei: nem sub
stitue a prova de confissão em testamento,
ainda verdadeira: Rey. n. 8511 de 4 de Julbo
de 1874..-Ga.:, Jwr., vol. 4, pago 169.

- Convem notar que o Supremo Tri
bunal não tomou conhecimento da ?'evista,
por ter sido apresentada fóra de tempo.

- ao é da sub taucia do contracto de
salvamento a prova por escripto : ice. da
HeI. de Porto Alegre 1). 848 de 20 de Ahril
de 1883.

- Quando a escripLura publica é dispen
sada para prova de COll t1'acto de valor ex
cedente á taxa da lei: Uev. n. 12 de 30 de
Maio de 1891.-Dil'., vol. 55, pago 408.

Ia escriptUl'a pulllica no contractos devalor
excedente a taxa da lei: Acc. da ReI. de
Ouro-Preto de 30 de Maio de lB84. -Di1·.,
vaI. 42, pago 227.

- A pena de confe5so só póde ser com
minada áqueUe que é citado para depôr
sobre facto, que lhe seja pessoal: Acc. do
Trih. Civ. e Crim. de ~\! de Agosto de 1892.
-Di?'., vol. 60, pago 451.

Nota 1.30

Not:48; Ord. 1.1, til. 24. §§ 19 e 20; L.3.
tit. 50 § 1; 53 ~ 9 e til. 66.- e omHLio
a confissão tacífa, ficticia ou á revelIa en-
tretanto temo-la no arl. 207. .

- A confissão de di vida em juizo, tomada
por termo e julgada por sentença, faz prova
contra o confitente, embora esle appeUe da
mesma sentença: Acc. da Rel. do Rio de
28 de Fevereiro de 18B8.-Di?'., vol. 47,
pago 261.

-Confissão judicial: em que lermos deve
ser feita para produzir seus etreitos judi
ciarias: Rev. n. 11278 de II de Fevereiro
de 1891 e Acc. ?·evisot da ReI. do Rio de
28 de Maio de 1891.-Di?·., vols. 54, pago 516
e 55, pag. 416.

Nota 129

-: 'ão vale como confissão da parle
aqml10 que seu advoO'ado arnrma em arti
culados e al'l'azoados l)para estabelecer sua
adrgumenlação: Acc.' da ReI. de Ouro-Preto
e 30 de Outubro de 1874. - Di?' vaI 6pago 75. ., .,

- A canfi são feita em artigos pe)o advo
gado do nevedor, faz prova plena e suppre

Nota 1.31.
Arl. 138 § 4°.

Nota 1.31 a
Ord. L. 3, til. 25 princ.; m. 52 princ,
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Âl't. 165. Sendo a confissão vaga e equivoca, ojuiz mandará qne
a parte a declare e explique, e, se recusar, será interpretada contra
ena.

SECÇÃO III

Do juramento supplctorio

Art. 166. O juramento suppletorio s6mente é admissivel, ou nos
casos expressos no Codigo (arts. 20 e 412), ou nas demandas cujo valor
não exceder a 4008000. t.a..

Art. 167. Não p6de ser deferido senão pelo juiz.
Art. ] 68. Não tem logar, ou quando a prova é plena, ou quando

não ha prova alguma. laz n

Art. 169. A recusa do juramento importa perempção da acção ou
excepção.

Ârt. 17 O. S6 pôde ser deferida a pessoa que tenha razão de saber
do facto. t.3a

Ârt. 111. E' susceptivel de impugnação, e o j lliz p6de rejeitaI-o.

SECÇÃO IV

Do juramento in litem

Ârt.172. O jmamento in litem tem logar quando o réo deixada
restituir ou de apresentar o deposito ou openhor (art. 272, Codigo), ou
quando aliena cousa litigiosa. t.34

Ârt. 173. '0 juiz, préviamente informado por peritos, estabelecerá
a taxa até a qual s6mellte p6de ser crido o juramento do autor.

Ârt. 174. .Este juramento s6 pôde ser prestado pela proprill
parte.

Nota 1.32
Art.la8 §5j Ord. L. 3, tit. 52p1'inc, e §1;

Decr . n. 119 A. e 76,1 de 1890; Consto Fed.
art. 72 § 3.

ota 1.32 a
Art. 378.

Nota 1.33
Ord. L. 3 til. 52 § 2. .
-Não tem valor ojuramento suppletorio

quando prestado por inventariante que de·

clara não saber a origem do credito que
se demanda: Rev. n. 8274 de 6 de Agosto de
1873.-Gaz. Jwr., vol. 1, pago 339.

-Não póde ser de(m'ido ao procurador
judicial: Accs. do TrilJ. do Comm. da COrte
de 5 de Dezembro de 187.2 e 13 de Feve·
reiro de 1873.- Gaz. I1w., vol. 3, pago 15J.

Nota i34
Art. 138 ~ 6; Fr. 9 § 6, Fr. 44 § 2; Dig.

dej1Vl". etJul'.-Not. 13~.
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SECÇÃO V

Das testemunhas

625

Art. 175. As testemunhas devem ser juramentadas conforme a
religião de cada uma, excepto se forem de tal seita que .prohiba ojura
mento. tati

Art. 176. Devem declarar os seus nomes, prenomes, idades, pro
fissão, estado, domicilio ou residencia, se são parentes, em que gráo,
amigos, ou inimigos ou dependentes de algumas das partes. tati a

Art. 177. Não podem ser testemunhas o ascendente, descendente,
marido, mulher, parente consanguineo ou affim por direito canonico
até o segl~ndo gráo, o escravo e o menor de 14 annos. lati b

Art. 178. Se alguma testemunha houver de ausentar-se, ou por
sua avançada idade ou estado valetudinario houver receio de que ao
tempo da prova já não exista, poderá, citada a parte, ser inquirida a
requerimento dos interessados, aos quaes será entregue o depoimento
para delles se servirem quando e como lhes convier. tal> c

Art. 179. As testemunhas serão perguntadas ou repergimtadas
s6mente sobre os factos allegados na acção, contestação, réplica e tré
plica, e suas circumstancias. latid

Art. 180. As testemunhas podem comparecer independentemen te
da citação; mas, se lôrem citadas e não comparecerem, serão condu·
zidas debaixo de vara, e o juiz procederá contra ellas conforme os
arts. 212 § 2 do Codigo do Processo Criminal, e 53 da Lei de 3 de
Dezembro de 1841. lati ..

Art. 181. As testemunhas. serão inquiridas pelas proprias partes
que as produzirem, ou por seus advogados ou procuradores, e reper
guntadas e contestadas pela parte contraria, ou por seus advoga<los

Nota 135
Art. 138 § 7; Cod. do Proc., art. 86; Drd.

L. 1, til. 86 p1'ínc.-Nots. 9;) e 132.
-Se a testemunba não faliar o idio

ma do I~perio, nomeia·se-lbo interprete,
que será Juramentado se não bouver do
o(flcio, ou nomeação da Junta. Commer
elal; assim como se a testemunha não
souber as ignar seu nODJe e não puder
fazei-o, outro o fará a seu rogo, fazendo-se
~enção disso no termo respectivo: Cod. do
roe., art. 87.- Reg. n. 737, art. 148.

Nota ia5 a
Ord, L 1, til. 86 prí11c. elo 3 til. 57 § 1.

40

Nota 135 b
Drd. L. 3 tit, 56 SR 1,2, 3 e 6; til. 58 ~ n

L. 4 tit. 85 princ.; Consto 3' Cod. de testo
(11, 20),

Nota 135 c
Drd. L. 3 ti t. 55 §§ 7 e 8.

Nota i35 d
Drd. L I, til. 86, § 1; L. 3, tit. 57, § 1.

Nota 135 e
0rd. L. 3, tit. 55, § 11; Cod, 'lo Proc

al'ts. 85 e reg.
CODIGO COMMEltCIAL
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ou procuradores; os depoimentos serão escriptos pelo escnvao, e ru
bricados pelo juiz, qne assistirá á inquirição para deferir juramento
ás testemunhas e manter a ordem.

No acto da' inquirição poderá o juiz fazer ás testemunhas as per·
guntas que julgar convenie~tes. :las . ,

Art/182. E' inadmissivel a prova testemunhal:
§ 1. o Para prova dos contractos que, conforme o Codigo, só podem

ser provados por escripto, ou cujo valor exceder a 400$000; :13"1

§ 2. 0 Contra ou além do conteúdo do instrumento de sociedade
(art. 300, Codigo).

Art. 183. Qualquer que seja a quantia do contracto, a prova teste·
munhal é admissivel como subsidiaria ou complementar ele outra prova
por escripto. :l38

SECÇÃO 'VI

Das presumpções

Art. 184. As presumpções legaes ou são absolutas ou con·
dicionaes. 139

Art. 185. São presumpções legaes e absolutas os factos on actos
que a lei expressamente estabelece como verdade, ainda que haja prova
em contrario, como cousa julgada.

Art. 186. Presumpção leg'aI condicional e.o facto ou acto qlle a
lei expressamente estabelece corno verdade! emquanto não ha prova
em coutrario (arts. 200,305,316, 432, 433,434,476 e outrosCocligos),

Nota 136
Art. 73; Cod. do Proa., art. 87; Disp.

PrOlr., arls. 11 e 25.
- Nào é admissivel em direito provar-se

com testemunhas o pagamento de uma di
vida cujo titulo se acha em poder do cre
dor, pois presume-se que a dita divida não
está paga, sah'o exhibindo o devedor recibo
ou quitação.

E' nuHa a inquirição de testemunhas
quando feita sem sciencia da outra parte:
Acc. do Trib. de Alagoas de 10 de Julbo
de 189~-Di1"., voI. Go, pago 34.

Nota 137
Not. 94; Cod., art. 123.
-A divida excedente á taxa da lei póde

ser provada por escripto particular. cuia

asslgnatul'a seja reconhecida por tabellião,
e accedendo prova testemunbal. Nã~ O~S~l
que o devedor negue a firma e obngaçao:
Acc. da ReI. de S. Paulo de 3 de Julbo de
1883.-Di?'., IrOl. 32, pago 78.

-Quando o pedido é superior á taxa Je
gaJ, deve julgar-se 'in totwm imllroce
dente a aaç:to na ausencia de eSCflptura
publica: Aac. da HeI. de Porto-Alegre 8 de
Fevereiro de 188!!. -Dú·., vol. 4.!l, pag.214.
(Vide Not. 123.)

Nota 138
Cod., art. 123.

Nota 139
Arts. 138 § 8, 143 e 144; Cod. art. 13J

(Vide Not. 136.)
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Estas presumpçóes dispensam do onus de prova áquelle que as tem em
seu favor. te39.

Art.187. Presumpçóes communs são aquellas que a lei não esta
belece, mas se fundam naquillo que ordinariamente acontece.

Estas presumpçóes devem ser deduzidas pelo juiz, conforme as
regras do direito, e com prudencia e discernimento.•39 b

Art. 188. As presumpções communs são admissiveis nos mesmos
casos em que o é a prova testemunhal.

SECÇÃO VII

Do arbitramento

Art. 189. O arbitramento terá logar, ou nos casos expressos no
Codigo (arts. 80, 82, 95, 194, 201, 209, 215, 217. 749, 750, 776 e
outros), ou quando o facto do qual depende a decisã@ final carece do
juizo, informação ou avaliação dos homens da arte ou peritos. U.

Art 190. Quando ás partes convier o arbitramento, devem
requereI-o na acção, contestação ou allegações finaes.

Art. 191. Proceder-se·ha ao arbitra,mento na dilação probatoria,
sendo anteriormente requerido pelas partes, ou nos casos em que o
Codigo o exigoe; terá porém, logar afinal quando fôr decretado pejo
juiz ou ex-of.ficio, ou a requerimento das partes . .."te

Art. 192. A louvação será feita na audiencia aprazada, nomeando
cada uma das partes os seus arbitradores em numero igual. Este nu
mero será marcado pelo juiz salvo se as partes accordarem em um s6. U2

Nota i39 a
Cad. Not. 196; Ord. L. 3, til. 53 § 3; Lei

de 6 de Junho de 1755 § 6; Lei de 4. de
Ago ·to de 1773.

Nota i39 b
Art. 708; 'Fr. 3 § 2; Dig. de test, (22,5).
-A ~imulação p6de ser provada por pre·

oumpçao: Acc. da ReI. da Côrte de 2!! de
utulJro de 1879.-Di1·., vo1. 21, pago 447.

Nota 140
Al't~. 138 § '9, 205 e 230; Not. 372; Ord.

L. 3, tlt. 17.
.-E' n~lla a sentença quando reque

rido o arbitramento na conformidade dos
arts.189 e sego do Reg. Comm., o juiz

o homologa, confundindo arbitramento
com o juizo arbitral, em vez de tomar os
laudos dos arbitradores como informa
ções para maior esclarecimento, e decidir
depois a causa, absolvendo ou condem
nando, como determina o art. 231 do mesmo
Reg. : Rev. n. 6167 de 14 de Março e Acc.
1'evis01' do Trib. do Comm. da COrte de 25
de Agosto de 1862.-Jwr. Comm., pag.282.

Nota Ui
Decr. n. 3000 de 1867, art. 33; Cod. Not.

1468.

Nota i42
-Na mesma audiencia devem ser no~

meados os arbitros para a. avaliação do
bens penborados: Acc. da ReI. do I eeife lIe
23 de Março de 1877.-Vir., voI. 15, pago 705.
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Art. 193. Na mesma audiencia nomearão as partes o terceiro
arbitrador, e, se não accordarem, será a nomeação feita pelo juiz dentre
as pessoas propostas por elle em numero igual.

No caso de revelia de algumas das partes, a nomeação do terceiro
se fará sem depenuencia de proposta. S'la

Art. 194. Ao juiz compete a nomeação dos arbitradores ou á
revelia das partes, ou quando o arbitramento fôr ex-officio, ou quando
honver segundo arbitramento por divergencia dos tres arbit~·adores.

(Art. 200).
Art. 195. No mesmo acto e audiencia, depois da louvação das

partes ou nomeação do juiz, podem as mesmas partes averbar de sus·
peito o arbitrador ou arbitradores, louvados ou nomeados.

A suspeição s6 p6de fundar-se nos motivos declarados no ar·
tigo 86.•,,'"

Art.196. O juiz na mesma audiencia ou até a seguinte tomárá
conhecimento verbal e summario da questão, reduzindo a termo a sus
peição, interrogatorios, inquiriçã.o e demais deligencias a que proceder
e a sna deci~ão, da qual não haverá recurso. t.4li

Art. ) 97. Os t1'es arbitradores consultarão entre si, e oque resol·
verem por pluralidade de votos será reduzido a escripto pelo terceiro
arbitrador, e assignado por todos, cumprindo o vencido declarar ex:·
pressamente as razões de divergellcia t.4G

Art. 198. Se nenJmm aecordo 11Ouver, e fõrem os tres arbitradores
de opinião di versa, cada um escreverá o seu laudo como entender dando
as razões em que se funda e impugnando os laudos contrarios.

Nota 143
Decr. n. 5135 de I 72, ar\. 39.
-Nuno é o arbitramenlo em que serve

de terceiro arbilrador um de ignado pela
sorte, quando dev~l'a ser nomeado pelo
juiz: Acc. da ReI. da COrle de 19 de Março
de 18íB,-Di1'" vol. 15, pag.36B.

Nota 1.44
Decr. n. 5135 de ]872, arl. 39.
-N o arbitramento, quando ordenado

ex-oflicio, cabe ao juiz a nomeação dos
arbitradores: Acc. da ReI. da Côrte de 27
de Maio de 1879.-Dir., vaI. 10, pago 529.

Nota 145
Decr. n. 5135 de 1872, art. 39.
- Por ar ao rescisoria não se pMe an

nullar o julgado sobre questão de suspeição

de arbilro desempatador, de que não cabe
recUI o al~lm, salvo dando-se prelerição
de solemDldade substancial: Rev. n. 69 7
de 21 de Novembro de ]866 e Acc. 1'evisOl'
do Trib. do Comm. da Côrle.de 1 de Abril
de 1867.-J1II1'. CO'11lm., pago 284

Nota 146
Decr. n. 5135 de ]872, art. 39.
-E' nullo o arbiLTamenlo quando con

tra o dispo to no art. 197 do Reg. Comm.
os arbitradores tazem laudos sepa7'ados, em
vez de consultar entre si, e o que resol
verem ser escri pIo pelo terceiro arbitrador
e assignado por todos: Rev. n. 6167 de 1J
de Março de 1862 e Acc. revisor do Tnb. do
Comm. da Côrle de 25 de Agoslo de 1862-
JWI'. CO'11l'11l., pago 282. .

-E' válido o arbitramenlo que em v~z de
ser escriplo pelo 3' arbilraclor, o fOl por
um 3° e tão sõmenle as ignado peloslouV3
dos depois de o conferirem e acllarem COll
forme: Acc. da HeI. de Ouro-Prelo de 7 de
Junho de 1889.-Di1·., vol. 53, pago 187.
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Art.199. Oarbitramento, no caso de accôrdo, ou os laudos havendo
divergencia, serão escriptos em termos claros e precisos, e conforme aos
quesitos propostos.

Os quesitos dos advogados serão apresentados na Itudiencia da
louvação, e os do juiz virão insertos ou mencionados no despacho pelo
qual ror o arbitra.mento decretado ou aprazado.

Al't. 200. O juiz não é adstricto ao arbitramento, e pôde mandar
proceder a segundo, no caso de divergencia dos tres arbitradores
(art. 198). HIO a

Art. 201. No~eados os arbitradores, serão notificados para. prestar
juramento.

Se não aceitarem a nomeação, proceder-se-ha a novo arbitra
mento.•4 ....

Art. 202. Prestado ojuramento, se não comparecerem no dia e logar
designado ou não derem o laudo, ou concorrerem para que o arbitra
mento não seja feito no termo assignado que ojuiz prorogará razoavel
mente, serão multados de 50~ a 100~, e pagarão as custas do retarda
mento e despezas do novo arbitramento, ao qual se procederá, nomeando
o juiz o arbitrador ou arbitradores em logar dos que faltarem. U18

Art. 203. A referida multa é municipal e será cobrada executiva·
mente. .

Art. 204. Tod'avia será transferido o dia do arbitramento, ou pro··
rogado o termo para elie assignado, e não hav.erà a dí~posição do art.
202, se a parte coutraria concordar na transferenciaou prorogação. u"

Art. 205 O juiz deve denegar o arbitramento: quando o facto
depende sómente do testemunho commum, e não do "juiz especial de
peritos, ou quando delle não depende a decisão da causa.•4 ....

Nota f46 a
-Ord. L. 3, til. t7!'i 3; tit. 70 §§ 6 e 9.
-No civel, a Ord. L. 3, tit. 17 concede

ao jlúz a faculdade de confirmar, accres
centar ou diminuir os arbitramentos conlTa
osquaes as parles se queixarem: Rev. n.
9323 de a de Dezembro de 18i8.-Di?·.,
vol. 18, pag. 82 e Acc.nwisorda Rel. da Côrle
de 25 de .1ulbo de 1879. -Di?'., vol. 20,
pag.150.-Cod.. Not. 2tl.

-Importa injqstica notaria e nullidade
manifesta o homologar-se um segundo
arbJ~ran:tento feito por peritos quejá fiieram
0d pl'lmelro, que' foi annullado: l1ev. TI. 10659
e 2 deJulbo de1887.-Di7·., vaI, 44, pag.228.

Nota 1.47
-Dado ocaso dos arts. 202 e 20<1 do Reg.

Comm.; o Julz póde nomear por si novos

arbitradores: Decis. de Agg. do Preso do
Tr.ib. do Comm. da Côrle de 3 de Marco de
1858.-C/won. do F'J?'o de 1859, n. 19.,

Nota f48
-E' nullo o arl:líti'amento quando aI·

guns dos lermos de juramenlo não estão
assignaclos pelos arbitradores erubricados
pelo juiz: "Rev. n. 6167 de 14 de Març.o e
Acc. reviso7' do Trib. do Comm. da Côrrede
25 de Agosto de1862.-Jw·. COl1Hn. ,pag. 282.

Nota f49
Not. ant.

Nota f49 a
Decr. n. 95.19 de 1886, art. 6.
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SECÇÃO VIII

Do depoimento da parte

Art. 206. O depoimento da parte prova plenamente contra ella
mas não a favor, e sômente podem depôr aquelles que estão na livre
administração de seus bens. _iie

Art. 207. Se a parte não comparece, ou comparece e não quer
depôr, é havida por confessa. _Ge ..

Art. 208. Para que a parte seja obrigada a depôr é essencial:
§ 1. o Qne os artigos sejam claros, precisos e não contradictorios,

não criminosos, não difi'amatorios e nem meramente negativos; _6e •

§ 2. o Que os artigos versem sobre a materia de facto e sobre cous~

certa, e pertencente ou connexa com a causa. _Ge •

SECÇÃO IX

Da vistoria

Art. 209. A vistoria tem logar ~ ou sendo requerida pelas partes,
como no arbitramento (art. 190), ou ex·ajJicia, ou nos casos prescriptos
no Codigo..... . .

Art. 5?10. Se a vistoria depender de arbitramento, proceder-se-ha
a ella na fôrma indiqada nos arts. 189 até 205, com as differenças se·
guintes:

§ 1. o O arbitramento ou os laudos divergentes serão escriptos no
auto da vistoria pelos arbitradores;

Nota i50 Nota i50 b
Art 138 § 10' Ord L 3 LH. 53, § 13.; Ord. L. 3, tit. 20, § 34; tit. 53, §§ 5,6,10

ti l. 59 § 9. ' .., e 11.

Nota i50 a
Nots, 129 e130.
-A commissão será julgada por sentença,

mas esta não surtirá efIeito, se se apre
sentar prova em contrario, ou se a parte
p1wgar a móra, emquanto achar-se o caso
re-integra, não passando a pena a seus
herdeiros: se antes desse julgamento vier
a fallerer: Ord. L. 3, tit. 53, § 13; Per. e
Sout.-Not.442.

-Antes do julgamento considera·se-1'e-
-\ntegra.

Nota i50 c
Ord. L. 3, tit. 20, §§ 5 e 35; m. 53

p1·inc. e§§ 1 a 4 e 7.

Nota i5i
Art. 188 ~ II.
-Despaclío que nega vista dos a~los

de vistoria, não havendo ainda acção. )~l
ciada, oJIende o livre exercicio do direIto
de propriedade, e é appellavel: Acc. da ReI.
da CÔrte de 1 de Março de 1875.-Dir.,
voI. 5, pago 56.

- Quod oeulos videt, nemo {idelite'/'
negat.
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§ 2. o Além dos quesitos escriptos (art. 199), poderão o juiz e as
partes dirigir aos arbitradores no acto da vistoria as perguntas conve
nientes.
. Art. 211. No exame dos livros proceder·se·ha como dispõe os
arts. 17 até 20 do Codigo. u.? _

Art. 212. O juiz terá em attenção, nas vistorias que hOliverem logar
por occasião de avarias grossas, a disposição dos arts. 618 e 772 do
Codigo.

Art. 213. A vistoria não tem logar:
§ 1.0 Quando o facto fôr s6mente susceptivel do juizo de pe

ritos'
§2.o Quando a inspecção occular fôr impraticavel em razão da

natureza transeunte do facto;
§ 3." Quando elia fôr desnecessaria á vista das provas j

§ 4." Quando fõr inutil em relação'á questão.·
Art. 214. O juiz, além das testemunhas do acto, chamará, on

ex-aflicia, ou a requerimento da parte, as testemunhas do facto ~ou
informadoras. .

Art. 215. A vistoria será reduzida a auto assignado pelo juiz,
partes, advogados, arbitradores e testemunhas. SG2 •

SECÇÃO x

Das provas dos usos eommereiaes e do costume em geral

Art. 216. A prova dos usos commerciaes dos paizes estrangeiros
(arts. 424 e 573 § 3, Codigo, e 3 do Regulamento) deve consistir:

§ 1. o Em certidão extrahida da secretaria do Tribunal do Com
mercio, se do livro competente constar algum assento do mesmo tri
bunal sobre o uso allegado,

§ 2. o Em algum acto authentico do paiz ao qual se refere o uso
competentemente legalisado pelo consul brazileiro.

Art. 217. Contra o assento do Tribunal s6 é admissivel algum
acto authentico do paiz ao qual se refere o uso i illide-se tambem a
prova do acto authentico, provando-se que elle não é authentico con
forme a lei do paiz em o qual foi passado.

Nota i52 .
Cod. Not. 64.
-o juiz do civel tem compelencia para

o~denar a exhibiOão de livros do commer
clanle como meio de prova em questão
que perante elle .agita-se; Acc. da ReI. da

Côrle de 24 de Fevereiro de l885.-Di?'.,
voI. 36, pago 598.

Nota i52 a
Da vistoria procedida depois das alie.

gaçôes finaes devem ter VISta as parles:
P. Bapt. § 174.
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Art. 218. Nos casos que, conforme o Codigo (arta. 154, 169,175,
186, 201, 291 e outros), são regulados pelos usos commerciaes das
praças tio Brazil, devem esses usos ser provados ou por assento do
Tribunal do Commercio, tomado conforme o respectivo regimento, ou
em falta de assento, por um attestado do mesmo Tribunal sobre in·
formação da praça.

Art. 219. Quando sobre o uso allegado houver assento do Tri·
bunal, a certidão respectiva basta para provaI-o, e contra elle é
inadmissivel qualquer contestação, que não seja sobre a -identi
dade do caso: contra o attestado é admissivel qualquer prova. Ui3

Art. 220. Não se cousidera como uso commercial o costume que
houver em alguma provincia em qne não ha Praça de Commercio, e
neste caso regerão os usos da praça vizinha. t.Õ<a

Art. 221. Nos casos que o Codigo manda que sejam regulados
pelo costume geral (arts. 234 e outros) será este provado por qualquer
genero de prova.

Art. 222. O juiz ou Tribunal que julgarem provado algum uso
commercial remetterão cópia de sentença ou decisão ao. Tribunal do
Commercio. t.GG

CAPITULO XIII

Das allegações finaes

Art. 223. Na mesma audiencia em que se derem por findas as di·
lações a requerimento das partes, se assignarão dez dias a cada uma
dellas para dizerem afinal por seu advogado, dizendo primeiro o autor
e depois o réo. OG6

Art. 224. Findo o termo, o escrivão cobrai'á os autos com razões
ou sem ellas, e, sellados e preparados, os fará logo conclusos ao juiz.

Art. 225. Com as razões finaes poderão as partes ajuntar do·
cumentos que não obtiveram durante a dilação, ou aquelles que versa·
rem sobre questões, que de novo tenham occorrido.

Art. 226. Nas allegações finaes deverão as partes accumular todos
os requerimentos que 11les convier, e, se requererem deixando de

Nota {53
Cad. Not. 6,1; Decr. n. 596 de 18110. art. 30

e sego . '

Nota {54
Nat. ant.

Nota {55
Reg. n. 738, art. 22 e seg.
- Considero a disposição !lo texto sem

presUmo.

Nota {56
AJt. 673, Nats. 67 e 80; ColI. Not. 63~.

Ord. L. 3, tiL: 20, §§ 39, 40 e 42.
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arrazoar, será o feito conrluso sem novo termo para as allegações, o
independente de lançamento. tliO;:

Art. 227. Se hou ver li tiscon ortes, dirão afinal todos por um só
advogado dentro do mesmo termo. tli.,. a

Art. 228. Se houver assistente á causa, este fará a sua allegação
por advogado no mesmo termo conjunctamente com a parte a quem
assiste. (art. 125). tli'" b

Art. 229. O oppoente terá um termo distincto para allegar (ar
tigo 121). tli'O'c

CAPITULO XIV

Da sentença definitiva

Art. 230. Se, examinados os autos, o juiz entender necessaria
para. julgar afinal alguma diligencia, ainda qne lhe não tenha sido re~

querida nas allegações finaes, a poderá ordenar, marcando para isso o
pnlzo conveniente.

Art. 231. Julgando o juiz que a causa se acha em estado de ser
decidida, dará sua sentença definitiva, condemnalldo ou absolvendo,
em todo ou em parte do pedido,segundo fôr provado dos autos,devendo
a condemnação ser de cousa ou quantia certa, salvo se a quantia, sendo
incerta, puder ser liquidada na execução. tliS

Art. 232. A sentença deve ser clara, summariando o juiz o pedido
e a contestação com os fundamentos respectivos, motivando com

Nota i57
Drd. L. 3. tit. 2~, § 4.2.
- Nâo é admIssIvel e nem constitue

nullidade o não ler de novo vista o advo
gado que já arrazoou para dizer sobre os
documentos pelo outro ju ntos: Rev. n.
8909 de 29 de Agosto de 1876.-Ga.::. Jwr.,
Yol. 14, pago 230.

Se dará sempre vista á parte sobre doeu·
menlo que se juntar: Hib. Consot Ci'v.
art. 386. .

- Como no civel, a omi são das alleaa
cões não induZ" nullidade: Uib. cito art. 574.

Nota i57 a
Drd. L. 3, tiL 20, § 41.

Nota i57 b
Urdo L. 3. til. 20, §41.

Nota i57 c
Ord, L. 3, tit. 20 § 4l-cm contrario.

Nota 158
- Not. 14.0; Ord. L. 3, tiL 66 princ., e

ainda que a consciencia lhe dicle o conlra·
rio, §!=I8 e da cito Ord,; Cod. Not. 328.

- NuJlidade do julgamento que divide e
. cinde o pedido e objecto da acção, jul·
gando sómente urna parte: Uev. n. 1064
de 9 de Julbo de 1887 e 1cc. 1'evis01' da HeI.
da Bahia de 18 de Maio de 1889.-Dir.,
vols. 44, pago 76; 47, pago 231.

- Vid. Dtr., voI. 46, pago 50.
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precisão o seu julgado, e declarando sób sua responsabilidade a lei, uso
ou estylo em que se funda. U.D

Art. 233. O juiz publicará a sua seutençaemaudiencia, ou a dará
por publicada em mão do escrivão, lavrando este nos autos o termo
competente . •0.

Nota i60

O que sutIraga. nossa opinião:-o arls.
121 e 12~ do Decr. n. ó618de 1874cQntilma
mesma doutrina.

- Âcc6rdão deve ser lavrado conrorme o
vencido; e o equivoco que tenha tido algum
dos juizes na apreciação da materia, por
occasião do julgamento: não p6de servir
de pretexto, pa.ra que se escreva cousa
diversa do que foi julgada: Rev. n. 9716 de
20 de A/{osto de 188I.-Di1'., vol. 27, pag.29.

- Nos a opinião está sagrada pela juris
prndencia do Sup. Trib.

- Uma these em contrario: Dir., vaI. 16,
pago 633.

-Lavrado Âcc6rdão pelo Relator, com a
substancia do julgamento proclamado em
sessão publIca, póde, depois de assignaJo
por elle e pelo Presidente do Tribunal, .ler
cancellado, por motivo de ter bavido equí·
voco, sendo proferido ouh'o diametral
mente oppo to áquelle: Acc. da Rei. do
Rio de 15 de Fevereiro de 1887.-Gaz. lur.,
vaI. 37, pago 89.

-Idem: ÂCC. da ReI. do Rio de'7 de
Junho de 1887.-Gaz. lur.. vol. 37, pago 408.

-Não é licito ao vereador reconsiderar
o seu voto, uma vez conhecido o result~do
da votação: Av. n. 101 de 1887. (Impeno).

- Sem accordo das partes não J!Óde o
juiz revogar a entença mterlocutorJa com
força de definitiva, Ord. L. 3, tit. 65 § 3:
fiev. n. 10194 de 26 de Novembro de 188i.
-Di,.,. voI. 36, pag.,41.

Vid. Di?'., vol. 39, pago 166.
-Recommendou o go\'erno que tanto na

la e 2' instancia como no Supremo l'ribunal
de Justiça. e observe o disposto na Ord. I. 3
til. 66 ~ 7 e arls. :232 e 737 do Hc~ n.731
de 185Ó: Av. n. 83 de 1888 (Justiça); Av.
n. 4 de 1889 (idem).

Nota i59
Arl. 737.
Ord. L. 3, til. 66, § 2 e 6; til. 64 princ.;

tit. 75,p?·inc. e Lei de 13 de Agoslo de 1780
§ 14.
-A Consto Belg. art. 37 impõe ao juiz o

dever de fundamentar suas decisões sob
pena de nullidade.

- CH. Ord. §§ 2. e 6 e tits. 64 princ. e 75
p?·inc. e Lei de 13 de Agoslo de 1789 § 14.

- Não sendo fundamentada, nem por
isso é nulla.-Ord. L. 3. til. 66 § 7.

- Deve o juiz escreveI·a, datar, as ignar
e publicar .-Ord. L. 1, til. 1 §§ 13 e 15 e
tit. 6 16 e L. 3, tit. 19 § I.

- Apralica tem admittldo ojuiz s6mente
. assignOJl' por molestia, isso declarando.

-Este art. 232 deve ser ob ervado, como
era. a Ord. L. 3, tit. 66, sendo in\ltil declarar
os fundamentos do Acc6rdão, quando forem
os me mos da sentenç.a, e não outros além
delles: Av. n. 278 de 1862.

- O juiz é obrigado a exhibir os funda
mento da deci ão que profere, motivando
com precisão o seu julgado: Acc. do Trib.
do CQmm. de Pernambuco de 24 de Outubro
de 1872.-Di,." vol. 14, pa~. 454.

- Uma these sobre este assumpto: Dir.,
voI. 21, pag. 561.

- O Acc6rdão p6de ser alterado, em
quanto não fór a signado. pois que s6 depoi
disso confere direi lo ás partes: Hev. n. 8389
de 29 de Novembro de 1873.-Dir., voL 3,
pag.69.

-Nos parece má esta doutrina: depois
da discussão da causa e votação, como é
licito ao lavrar-se o Acc6rdãoalLerar-seo
vencido, destoando da acta da sessão do
julgamento? Convenbamos que a confe
rencia de julgamento será assim uma
comedia, cujos lances devem sorprender;
faltava mai esta para juntar·se á pratica Not. 499.
dos Acc6rdãos infinitesimaes, de duas - O juiz é obrigado a publicar ~ seno
linhas, sem fundamento! o que encobre tença, em audiencia, ou da-Ia por publicada
muitas vez ignorancia ou falta de estudo, e em mão do escrivao, lavrando este o termo
sempre revela falta de zelo. competente sendo que a falta de obser·

O al't. 9 do Decr. n. 738 de 1850 dispõe:- vancia deste art. 233 induz nullidade do
Fica entendido que a. quaJquer membro processo, em vi ta. do al't. 673 § 6: ACdC.
do tribunal é licito modificar, no acto da do Trib. do Comm. de Pe~amJJUco e
'Vota.ção a opinião que houver emittido na 24 de Outubro de 1872. - Du·., .vol. U,
discussão. _ pago 454.
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Art. 234. A senteytça publicada em mão do escrivão não produz
effeito sem a intimação das partes ou seus procuradores. sos

Art. 235. A sentença publicada em audiencia, se a elIa não foram
presentes as partes ou seus procuradores, não produz etreito sem a inti
mação (art. 722). uso

TITULO III
Das acções summarias

Art. 236. São summarias no juizo commercial e processadas con·
forme este titulo:

§ 1.0 As acções de pequeno valor e não excedentes a 200~000;

§ 2. o As acções relativas ao ajuste e desp~dida dos individuos da
tripolação (Tit. V, Parte II, Codigo), guarda-livros, feitores e cai
xeiros. (Tit. III, Cap. IV, ParteI, Cocligo).

§ 3.0 As acções para pagamento de salarios, commissões, alugueis
ou retribuições devidas aos depositarios (art. 282, Codigo), guarda
livros, feitores e caixeiros (Tit. III, Cap. IV, Parte I, Codigo), tra
picheiros e administradores de armazens de depositos (art. 96, Codigo),
fiadores (art. 259, Codigo); SG3

§ 4. o As acções relativas ao fornecimento de victualhas e manti
mentos para os navios;

§ 5. As acções que derivarem da conducçã.o e transporte ou de
posIto de mercadorias (Tit. III, Caps. V e VI, Parte I, Codigo), salvo
a. excepção do art. 308, § 2.

Nota i61
Art. 731.

. - Para que uma sentença passe em
Julg.ado.énecessario que seja publicada em
aud18lJcla na presença das partes ou seus
procuradores, ou a elles in timada, e só
desta data se conta o prazo para expiração
dos termos faLaes: Rev. n. 5597 de 7 de
Dezembro de 1860 e Acc. 1'eviso7' do Trib.
do Comm. de Pernambuco de 20 de Dezem·
bro de 1862-Ju,7'. Com1ll., pago 291.

Nota i62
AI'ls. 647, 648, 728 e 731j Nots. 499 e 510.
- A publicação da sentenç.a, segundo

oque prescrevem os arts. 23, § 3 da Lei

n.2033 de 1871, e 64 § 3 do Deer. n. 4824
de l871,é acto solemne de audieneia encar
regado a juiz determinado, que não póde
delegar semelhante funcção publica: Ace .
da ReJ. de Ouro Preto de 30 de Outubro de
lS74.-Di1·., vaI. 7, pag. 641.

Nota i63
TVot. 19; Cod.-Not. 126.
-o modo de pedir o pagamento de ,ol

dadas determina-se pelo art. 237 do Reg.
n. 737 de 1850, e não ha di posição alguma
que clas iOgue de summaria ou ordinaria
tal acção para o qual pos a haver, ou não,
con tracto: Rev. n. 7448 de 21 de Agosto e
Acc. 'T'evisor do Trib. do Comm. da COrte
de 7 de Outubro de 1869.-Jur. Comm.
Pai. 29i.
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Art. 237. As acções summarias serão iniciadas por uma petição
que deve conter, além do nome do autor e réo: t.G" '

§ 1.0 O contracto, transacção ou facto de que resulta o direito do
autor e obrigação do réo, conforme a legislação cOQ1mercial;

§ 2." O pedido com todas as especificações e estimativa do valor,
quando não fôr determinado;

.. § 3.° A indicação das provas emque se funda a demanda.
Art. 238. Na audiencia, para a qual fôr o réo citado, presente

e11e, ou apregoado e a sua revelia, o autor ou seu advogado lerá a
petição inicial (art. 237) a fé da citação, a, exhibindo o escl'ipto do
contracto nos casos em que o Oodigo exig-e, e os documentos que tiver,
exporá de viva voz a sua intenção e depo&itará o rol das testemu
nhas. u'" a

Art. 239. Em seguida o réo ou o seu advogado fará a defesa oral,
ou por escripto, exhibindo os documentos que tiver o rol das teste·
munhas.

paz: Lei n. 2033cit., art. 27 l° memb; Dccr.
n. 4.82! cit., art. 63 ; Decr. n. M67 cil.,
art. 28.

-O processo de locação de serV1ços será
o summal'io do arts. 237 e sego do Reg.
n.737 de 1850: Lei n. 2827 de 1879, art. 81.

- A nullidade da patente ou da certidão
de melhoramento será declarada por seu·
tença do juizo comme1'cial da COrte, me·
diante o processo summario dos al'ts. 237 a
21,1 e mais di posições applicaveis ao Decr.
n. 737 de 1850: Lei n. 3129 de 1882, art. 5
§ 3 ; Decl'. n. 8820 de 1882, art. 56.

-O processo para as acções ( warcas de
fabrica e do commercio ) os de declarar a
nullidade do registro - de obriga.r ocon·
corren te que tenba direito a nome Idenllco
ou semelllante a modifical-o por IQrma
que seja impos ivel erro ou coulusao
é o do arts. 236 e sego do Reg. n. 737
dr, 1850: Decr. n. 334.6 de 1887, art. 24 j
Dccr. n. 98ia de 1887, art. 28.

- A acção de nullidade e quacsqner
outras intenladas contra a ma sa serão
sempre summarias: Decr. n. 917 de 1890,
,u'l. 35 § 1°.

Nota i64
Not. 59.
-Nas causas de 100$ até 500 seguir

se-ha . o processo SU11ll/1W1'io eslabelecido
nos arts. 237 até 214 do Reg. n. 737 de
1850,· salvo tratando-se de bens de raiz:
Lei n. 203;) de 1871, art. '27 e Decr. n. 4824.
de 1871, art. 65.

- As palavras genericas causas civeis da
nova Ref. Jud. comprebendem as CO'l11!l1tel'
ciaes para estas continúa a prevalecer o
processo especial estabelecido pela legis
la.;ão anterior á mesma Rer. : a natureza do
slt-mmario nas causas que não tiverem
processo especial e pj'ivativo se determina
pelo valor dellas, quaesquer que sejam os
li lulas em que se fu ndem: AV. de 6 de
Abril de 1872.-mlO vem naCollecção de
Leis.

- O processo estabelecido no art. 27 da
Lei n. 2033 de ]871 para causas de mai
de 100$ até 500 ,quenao forem intentada
sobre bens de raiz, é extensivo a todas
as acções deste vaIOl', civeis, comme'rciaes:
quer pertencentes á alçada do juiz dedireito
de comarca geral. quer da competencia do
juiz mUllicipal: Decr. n. 5467 de 1873, Nota t 64 a
art. 3i.

-Exceptuam-se d.esta reg1'(J, os processos -A propo itura da acção por procu-
executivos, de asstgna~ão de 10 dias e o radar judicial sem assi tencia da ~arle.
mais que tem por direIto fórma peculiar, Inão o tendo sido por advogado, não l~duz
derivada da natureza da acção: Decr. n. nullidade por isso ser mera exigen~la de
5U7 cit., art. 33. \ ordem nas audiencias e não tolber odll'C1to

-Nas causas até 100S o processo é sum- de deleza: Acc. da ReI. da Côrte de 2'i de
marissimo, o da competencia dos juizes de i\laio de 1879.-Dij·., vol. 19; vago 529.



bECkErO N. 737 DE 1850 637

Art. 240. Depois da defesa terá loga.r a inquirição das testemu
nhas, a qual, se não fôr concluida na. mesma audiencia, será conti
nuada nas seguintes, podendo o juiz marcar audiencias extraordinarias
pa.ra esse fim. UI<>

Art. 241. Findas as inquirições, arrazoando ou requerendo as
partes o que lhes convier, ou verbalmente ou por escripto, o juiz fará
reduzir a termo circumstanciadamente as allegações e requerimentos
oraes, e depoimento das testemunhas, e, autoado esse termo com a
petição inicial, documentos, conciliação e allegações escriptas será
concluso ao juiz.

Art.242. Conclusos os autos, o juiz procederá ex-officío, ou a
requerimento das partes, ás diligencias necessarias para julgar
afinal, ou ao arbitramento nos casos em que o Codigo o deter
mina.

A sentença do jtÚZ será proferida na auéliencia seguinte á con·
clusão do processo (art. 241), ou das diligencias que tiver decretado.
(art. 242) .

Art. 243. Os depoimentos das testemunhas serão escriptos por
inteiro e não resumidos: 10, quando alguma das partes ore·
querer á sua custa; 2°, quando a prova fôr sómente teste
munhal.

Art. 244. Se a sentença fôr de absol vição do pedido, e só houver
condemnação de custas para executar, não ::;erá necessario extralJir
sentença, mas passar-se-ha mandado de penhora para o pagamento
dellas e dos dous por ceuto de chancellaria. 1 ..0

Art. 245. Esta fórma de processo é exten iva a qualquer acção,
seas partes assim oonvencionarem expressamente.

- Odeposito prévio da cousa empenhada
é [ormalidade sub~tancial para inicio
da acção da excussão de penhor: Acc.
do Trib. Civ. e Crim. de 31 de lIIaio de
189a,- Di?'., vol. 63, pag, 512.

Nota i65

. - Alguns se PIl1'SU3Clem que este ar
tigo_ presta-se a que se a irrne uma di
lilçao de 10 dias para a inquirição da tes
temunhas ; não ha lal : emquanto houver
t~ temunhas a depor, deve o juiz ou
V.I·las marcando audiencias 'extraordína
nas i e esta é a praxe que sempre ado
ptamos, sem que jamais occorresse recla
~ação. A ?'edacçao do nosso artigo não
D
upporta essa restricção. -Entretanto vide
no., vol. 6, pago 186.

Nota 166
- Julgada em :./, instancia a causa in

tentada no juizo de paz (Not. 16J), devem
ao juizo inl'érior descer os proprios autos
para nelies expedir-se o mandado de
execução: Decr. n. 5157 de 1873, art. 30.

- Do mesmo modo se procederá na
causas julgadas pelos juizes municipaes
qnando a entença fOr de absolvição do
pedido e só hou ver cOlldemnação de custas
para executar: Decr. n. 5467 cit., art. 3I.

- Não são embal'gaveis a acções cíveis
e commerciaes de v~lor até 500$ : Acc. da
HeI. da C rte de 2 de Julllo de 1874.-DiT.,
voI. 4, pago 706.

- Virl. Dir., vo1. 5, pago 32 e vol. 10,
pago 'i 9 e Not. 487.

-A. palavra do linal do nos o artigo e
osdous por cento deohancellm'ia f'stao em
vigor: DecI'. n. 1750 de 1869, art. 1 S ti.
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TITULO IV
Das acções espcciaes

CAPITULO I

Dct assignação de dez dias

Art. 246. Consiste esta acção na assignação judicial de dez dias
p.ara o réo pagar, ou dentro delles allegar e provar os embargos que
tIver. U1"

Art. 247. Compete esta acção:
§ 1.0 A's escripturas publicas, e instruméntos de que são como

taes considerados pelo Codigo e leis civis' .G8

§ 2. 0 Aos instrumentos de contracto~ commerciaes . .09. ,
-São embargaveis no civel: Av. n. 36 n. 737 de 1850: Decr. n. 917 de 1890.

de 1878.-Not. 487. art. 2 a).

Nota 167
Nots. 33 e 164.
- Aos credores de hypolbeca conven·

ciunaes iDscriptas e celebradas depois da
lei hypotbecaria, cujo processo e execu
ÇãO serão regulados pelo Decr. n. 737: Lei
byp. n. 1237 de 1864, art. 14; Reg. n. 3453
de i865, arts. 282 e 283.

Est:l. acção tem logar contra odevedor hy·
pothecario ;o processo e execução são regu
lados por este decreto: Lei n. 1i37 de 1864
art. 14; Decr. 3453 de 1861, arts. 282 e 283:

A assignação de 10 dias é sulJsti tuida
pelo processo executivo estabelecido nos
arts. 310 e 317 do Reg. n. 737 de 1850 etrec
tuando-se a penbora do immovel ou im
moveis hypothecados, seja acção intentada
contra o devedor, seja con tra os terceiros
detentores: Decr. n. 169 A de 1890, art. 14
§ 6° : Decr. n. 370 de 1890, art. 382.

- A acção de assignação de 10 dias é re
gulada pelo Decr. n. 737 de 1850 em vir
tude do Decr. n. 763 de 1890: Acc. do Trib.
de Alagoas de 10 de Julho de 1894.-Dír.,
vo1. 66, pago 34.

Nota i6S
Arts. 138 § 1, 140 § 1 e 265.
-Consideram-se dividas: liquidas e cer

tas-as indicadas no art. 247 do Decreto

Nota i69

Arts. 141 e 265,
-Como se deve entender este art. 2.171

- Diz elIe no § 2, que a assignação de
10 dias compete aos instTllmentos de con·
tractos commerciaes, e no!'l 4° as notas
promissorias ou escriptos ue transacções
commerciaes. Se de ta redacção resull.a que
todos os instrumentos particulares de con·
tractos commerciaes podem ser deman·
dados por assignaçào de 10 dias, quaes sào
esses outros e criptos particulares que o
art. 261 do mesmo Regulamento faculta
demandar por acção de reconhecimenlo'l
Não restam outros instrumentos senão os
de contractos que não são commel'ciaes,
entretanto que estes não são da compelencm
dº juizo commercial, segundo as disposi·
çoes dos arts. 10 e 11. A ulti ma canse·
quencia vem a ser que no juizo commer
cial são dispeu aveis as acções de reco·
nhecimento, ou então que ficam letra
morta os §§ 2 e 4 do art. 247. Quem quizer
andar seguro proponha acções de reco·
nhecimento para não ficar exposto ao ar·
~itriO da interpretação dos juizes, embora
mcorra na censura de im perito Vor não ter
intentado desde logo uma asslgnação de
10 dias.-Consol. das Leis civis, art 369
§ 4 (4).
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§ 3: A's letras de cambio e áquellas que conforme o Co
mgo, têm a mesma força e acção. (Arts. 425, 635 e 641,
Codigo); •.,,0

§ 4.' A's notas promissorias, ou escriptos de transacções com·
merciaes. (Art.s. 22 e 426, Codigo); •.,.

§ 5.' Aos conhecimentos lle frete (art. 587, Codigo);· ... ••
§ 6. 0 As apolices ou letras de segnro para haver o segurador o

premio de segnro. (Art. 675, Codigo) ;
§ 7: A's facturas e contas de generos vendidos em grosso

(art. 219), não reclamadas no prazo legal, sendo assignadas pela
parte.•".. b •

Art. 248. Esta acção é incompetente para por ella se demandarem
instrumentos illiquidos, ou cujas obrigações são dependentes de factos
e condições que carecem de provas além das mesmas escripturas : salvo
se esses factos e condições poderem s~r provados incontinente por do·
cumentos ou confissão da parte .....z

Nota 1. 70

- As letras de cambio ou da terra são
titulos liquidas, accionaveis por assigoa
çào de 10 dias, embora sobre a origem da
dil'ida baja duvidas, que só podem ser
résolvidas em acção especial no juizo com·
petente: Acc. da ReI. de S'. Paulo de 25
de Abril de 1874.-Di1'., vaI. 4, pago 112.
-E' admissivel a acção de letras refor

çadas por bypotbeca: Rev. n. 8869 de 1 de
Abril de 1876.-Guz. Jm·., vaI. 12, pago 481
Not. 164.

- t"a acção decendial para pagamento de
letras, deve ser exhibido o original dellas:
Acc. da ReI. do Maranhão de 27 de Junho
deI879.-Dir., 1'01. 19, pago 743.

- ào acciooadas por esta acção mesmo
as do valor inferior a 100$000 e pelo fôro
commel'cial.-Dir., vaI. 41, pago 468.

Nota 1. 7i
Not. i69.

Nota 1.71. a

- Os instrumentos dos proprios con
tractos assignados pelas partes supprem
as apolices: Acc. da ReI. da CÔrte de !l8
de Abril de 1882.-Di1·., vaI. 28, pag. 435.

Nota 1. 71. b
No'- 123; Cad. Not. 209.

Nota 1. 72
Ar!. 13~.
-o pagamento por parcellas, embora

não esttp~bludo, não tira ao credito O ca
racter de liquido: Rev. n. 8308 de 30 ele
Julllo de 1873.-Di1·., vaI. 1, pago 145.

-Não ê illiq~bido o titulo de obrigação
provado pelo facto de er preci o na exe·
cuç,ão verificar· e o alelo da divida: Ace.
da ReI. da Côrte de 18 de Dezembro de 1874.
-Dir., vaI. 6, pa~. 485.

- Não se admltte compensação do illi-
quido contra o liq~bido, como a letra: Rev.
n.8686 ele UdeJunho de 1875.-Ga::.hw.,
1'01. 8, pago 50.

- Os pagamentos em conta não tornam
illiqlbidu o titu lo creditaria: HeI'. n. 8824
de 15 de Outubro de 1875.-Di,.., vaI. 6.
pago 385.

-A cantis ão do autor no sentido de
que é devedor ao réo, segundo a conta que
este apre enta, não tira ao titulo accio
nado a sua natureza de liquido: Acc. da
HeI. da Côrte de 24 de ~taio de 188l.-Di,..,
vaI. 26, pago 258. . ...

-Ainda sendo a obngação tlltq~btda é
competente aacção decendial, se os embar·
go oppostos forem recelJidos nos termos
tio art. 258 do Reg. n. 737 de 1850: Acc.
n. 1347 da ReI. de Porto·Alegre de lO de
Dezembro de 1887 e de 14 de ~'evereiro da
1888.
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Art. 249 . Na audiencia seguinta á da citação do réo lhe serão
assignados dez dias, ou para pagar, ou para dentro delles allegar por
via de embargos as excepções e defesa que lhe assistirem.·-'3

Art. 250. A's letras de cambio, da terra, ou notas promissol'ias
s6mente se porlem oppôr os seguintes embargos: n3a

§ 1. o Falsidade; •.,...
§ 2.° Nullidade i''''''

Nota i 73
Arts. 41, 262, 265 e 72H.
- A praxe é esta: - acusada a citação:

reque~·.se logo a as ignação de 10 dias.
,. uI. Re·v. J'IIII'. de 1866, pago 274,
Na acção de assignação de 10 dias o

decendio é fatal e não se interrompe o seu
curso com as férias, salvo absorvendo esta.
metade do prazo: Acc. de ReI. da Côrte
de22 de Março de 1S75.-Gaz. Jwr., vaI. 7,
pago 250.
.-O decendio nas acções decendiarias com

merciaes conta-se sempre de audiencifl. em
audiencia' a disposição do art. 724 do Reg.
n. 737 de 1850, como di po ição geral,
nlio se refere ao processo especial de assi
gnação de 10 dias: Acc. da ReI. da Côrte
de 5 de Outubro de 1875. ..:- Dir., vaI. 9,
pago 49.

-As execuções hypolhecaria não podem
ser annuJladas por via de embargo, em
que allega-se e prova-se que ao réo citado
para a acção, por precataria, não foram
concedidos os 20 dias de que trata a Ord.
L. 3, til. 1 § 18: Rev. n. 10262 de 17 de
Dezembro de 1884.- Dir., vaI. 36, pag 333.

Nota f 73 a
-Âs letras que representam o preço

da cousa vendida, da qual aliás não se fez
completa tradição, podem ser acciona
das pelo proprio vendedor, e não pMe
o comprador aceitante oppor-Ihe outros
embargos, que não os do art. 250 do Reg.
n. 737 de 1850 : Rev, n. 91 3 de 19 de De·
zembro de 1S77 .-Dir., vol. 15, pago 146 e
Acc. revisO?' da ReI. do Recife de 27 de Se
lembro de 1878.-Dir., vaI. 17, pago 496.

- Embargos relevantes na assignação de
10 dias, slio só os do art. 250 do Reg. n.
737 de 1850: Acc. da HeI. do Rio de 4 de
Outubro de 1887.-Di?·., vaI. 45, pago 92.

- Vid. Dir., vaI. 54, pago 429, 56, pago
443, e 61, pago 41

Nota 174
Nols. JS'.! e 267; Cad. liot. 5'.l3.
- Na acção decendiaria, em que pede·

se pagamento de letras, não se póde dis·
cutir e resolver sobre nulJjdade e falsidade
de que é arguida a escriRlura, origem da
divida: Acc. da Rei. da Côrle de 6 de Fe·
vereiro de 187::!. -Di7·., vaI. 4, pago ll3.

-As letras passadas pouco tempo antes
da detlaração da fallencia são nullas, por·
que revelam inaptidão do aceitante: ua
expressão transacção real, e são o fruelo
da simulação e da h'aude :-pam que sejam
declarados nnHos taes titulas !la a dispo·
sição do art. 120 § 4 do Cad. Comm. earL
250§ 2 do Reg. n. 737 de 150: e aes e
moÚvos fundados em lei pôde ainda a'·
crescer a materia do faclo, como a data,
sello e muitos outros: Acc. da Rcl. daCôrte
de13 de Oulubrode 1876.-Gaz.l1w., 1'01.11,
pag.246. -

-Nullidade de letra ajuizac1a não é ola·
teria de excepção, porém sim de embargos:
Acc. da Rei do Rio de 25 de Novembro de
1887.- Dü'., vaI. 46, pago 409. .

- Simulação de divida representada p.or
letra. não a desafóra do juizo commcrcl8l
nem é materia de excepção, mais rle em·
bargos: Acc. da ReI. de lUa de 6de Julllo de
18S8.-DiL, vaI. 47, pago 256

Nota f 75
Not. ant.
-A letra representa o "alar da compra

e não pMe ser sof:l1'E~stada no. pagame~!o
pela allegação de lesao, que so por aeç.1O
competente póde ser deduzida: HeI'. n. 89!l9
de 10 de Fevereiro de 1877. - Gaz. Jur.,
vaI. 15, pag. 4.9. _

Idem: Rev. n. 9001 de 10 de Fevereiro
de 1877. - r."s. J1111' •• vaI. 12, pago 216:

- Os embargos que articulam nullldade
dependem de rescisão, e tal é. a de qu~ a
causa. da obrigação não realtsou·se, e·
vendo ser recebidos com condemnaçao,
quando oppostos pelo aceitante da lelrr.
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§ 3.° Pagamento; ....0

§ 4.° Novação; .......
§ 5. o Prescripção; ....8 "

§ 6." Letra prej LHlicada ou endossada depois do vencimento (ar-
tigo 364, Codigo ) .• .,9

Art. 251. Aos conhecimentos de fretes s6mente se podem OppÔl'
os ePJ,bargos mencionados no art. 588 do Codigo.

: Art. 252. A's letras de risco se podem oppôr, além dos embarg'os
do art~ 250, todos aquelles que, couforme o Titulo VII, Parte II (10
Codigo, excluem ou perlmem a obrigação elo t.omador ... .,9 n

Art. 253. As excepções de suspeição e incompetencia do juiz
suspendem a assignação ele dez dias, a qual sómente terá logar depois
de serem as mesmas excepções decidida.s. ue

Art. 254. Oppostas as excepções de suspeição e incompetencia,
s:el'ão julgadas como determina o art. 78 e seguintes.

Art. 255. A proposiçãó da acção rescisoria do contracto n[10
induz litispendencia para a acção de dez dias proveniente do mesmo
contracto.

Todavia havendo já alguma sentença pronunciàndo a nullidade
do contracto, o autor não poderá levantar a importancia da execução
sem prestar fiança .•SOn

na respectiva acção decendiaria: Acc. da
ReI. da Côrte de 24 de Fe ereiro de 1882.
-Di?'., vaI. 22, pago 376.

- Aletra, po to que revestida de toda
as solemnidades legae8, não póde como tal
ser. accionada, se prova-se que quem a
asslgnou, como acador, o fez por erro, e
só póde ser considerado fiador ou abonador
da obrigação.-Acc. da ReI. da Côrte de 28
de Julho de 1882. - Di?'., vo1. 29. pag. 24'i.

-Embargos de novação e nuJlidade, não
da mesma lelra, como perm ilte o art. :250
do Reg. n. 737 mas de conlTacto, que lhe
deu origem, não é admis heI na acção
t1ecendi;t1: ~cc_ da ReI. do BecUe de 22
de Ago lo de 188'1. -Dil'., vaI. 35, pag.255.

-Embora nullo o contracto, origem das
letns, a. força juridica de tes não póde
ser IlJuclida, procedendo a acção para sua
cobrança: Ade. da 'ReI. de Parlo-Alegre,
n. 981, de 28 de Outubro de 188<1.

-O pagamento de lelra da terra, qne
~Iecl~l'a-valor recebido-não póde ser
lllidldo pela allllgação da nullldade, rla
e cnptura, origem da divida, allegação
e a que não é admissivel nos embargos
qlle podem ser oppostos na respectiva acção
decCndial'ia: Rev. n. 10ú2e de 2<1 de '0_
I'embro de 1888 e Acc. 1'evisM' da ReI.
do Bio de f, de Dezembro de 1 89. -Di?'.,
I'ols. ~ , pago 217 e 51, pag. 547.

41

Nota 176
Cad. art. 429 e sego

Nota 177
Not. 175; Cad, ar!. 438 c. sego

Nota i 78
Cou. art. 441 e sego

Nota 179
CoU. Not. 5'23.

Nota i79 a
Decr. n. 9li de 1890, art. 8 § 1.

Nota i80
Ar!. 83.

Nota i80 a
Art. :250 §§ 1 e 2, Couso art .351 e 364

CODIGO COIDIEnCIAL
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Art, 256. Findos os dez dias, o escrivão passará certidão de
haverem decorrido, e fará os aut.os conclusos, seilados e preparados
com os embargos e provas, ou sem elies se não fôrem produzidos nos
dez dias.

Art, 257. Oonclusos os autos, se o réo não oppuzer embargos, ou
os embarg'os que oppuzer fôrem improcedentes por sua materia, o juiz
o condemnal'á, e a sentença será executada, não obstante quaesquer
recursos,·S. .

Art. 258. Se o réo oppuzer embargos relevantes e os provar
cumpl'idamente nos dez dias assignados, o juiz os receberá, para dar
logar a discnssão.· S~

Nota 18t

a 260 do Reg. n. 737 de 1850: Acc , da
ReI. de Porto-AlerTre, ns. 1530 e 1538 de
17 e 20 de Dezembro de 1889

-,Ao juiz de di.reito nas comarcas ge-
raes compete o jul~all1ento dos embargos iota t82
o[Jpostos á as iguação de 10 dias, quando
a causa é de valor superior a 500 , e em - Not. 172.-Embargos aos quaes se dá
qualquer das bypolbeses fi~uradas nos começo de prova Cltnlp1'ida e conclUl/ellte
arts. 21)7 e 259 do Reg. Comm. n. 737: Acc. devem ser recebidos sem condemnaçào
da HeI. de S, Paulo de 26 de Agosto de Acc. da R 1. da CÔrte de 4 de Fevereiro
1874,-Di1'., yol. 5, pago 113, de 1875,~Di?'" vol. 7, pago 317.

- A deci ão obre embargo á as ignação - Se a prova não cbega a produzir- e,
de 10 dia, podendo pôr fim á causa, da por terem sido requeridas a providencia
exclusiva competencia do juiz de direifo: para ella poder ter logar no ultimo dia
AcC, da ReI. de S. Paulo de 3 de Agosto util, ante das férias, a culpa é do embar·
de 187.1.-Di?'., vol. 9, pago \162, gante, e os seus embargos devem ser re·

-Embargos á assignaçao de 10 dias são'cebidos com condemnação: Acc. da Rel,
recebidos com cOlldemnação, se não é cum... da CÔrte de 22 de Março de 1875. -Di?' ..
prida a prova fornecida pelo embargante: vol. 7, pago 3t6. '
Acc, da ReI. da CÔrte de 18 de Fevereiro - Embargo recebidos sem condemnaÇáo,
de 18'76.-Di1'., vol. 9, pago 553. ainda de materia relevante, só o pOlIcm

-Competente é o juiz de direito de co- ser fundado em prova, no decendio: ReI'.
marca geral para, na acc;ão decendial, pro- n. 8686 de 12 de Junho de 1875.-Ga;.lllT.,
ferir de pacbo de recebimen to do embargo vol. 8, pag, 50.
sem condemnac;ão. Embargos cumprida- -Embargos á a slgnação de 10 dias sào
mente provados recebem- e com conde- julgados sómente pela sua materia e ]Jro~a
mnação: Acc. da /leI. da CÔl'te de HJ de e não por qualquer outro fundamento Dao
AgosLo de 1879. - Di?'. vol. 20, pago 333, allegaclo p'la parte: Arc. da ReI. da COrle

-Da sentença qne rejeita embargo i'11r de ~6 de JunJJO de 1877. -Di?'., 1'01. 13,
limine á. asignaçao de 10 dia, dá-se ap- pago n4.

. pelJação em um ó elIeito: Acc. da HeI. -Del'em ser recebido em condemna·
da Côrte de 19 de i\farço de 1880.-Di1'., C;ãoo embargo fuudadosemgueopseudu
1'01. 22, pago 85. acador· da letra não é a propl'la parte cqn·

- AappelJação de entença proferi.da em tractaut-e da obrigação que ella denunCIa:
as ignaçao de lO dias é recebida no elIeito Acc. da Rel. da Côrte de 18 de Outubro de
d volulivo, po to que a parte revel aJle- 1878. -Di?'., vol. 18, pago 304. •
gue, depois da sentença, que o titul~ é - ão recebidos em con'tlemnaçao o
civil e não commeroial: Acc. da ReI. da embargos do réo que por as~ignaç,;lo de
Côrte de 8 de JullJo de 1880.-Dü'., 1'01.,22, 10 dia é demandado pejo cc IOnanJ do
pago 715- Nots. 496 e 520. titulo: Acc. da ReI. da Côrte de 26 de lu-

-Opposto os embargo no decendio não lho de 18 l.-Di?'" 1'01. 27, pago 53!..
pMe o juiz julgar o autor carecedor da - ão recebidos sem condemnaçaoo'
acção, ma , sOmente ,prece aI-o, na con- embarrros fundados em qne o endosso da
formidade do disposto no art. :257 e ego letra foi posterior ao \'encimenlo, e em
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Art. 259. Sendo relevantes os embargos oppostos, mas não pro
vados cumpddamente nos dez dias, o juiz os receberá, mas não
obstante condemnará o réo, e a sentença será executada, prestando o
autor fiança. t8a

,Art. 260. Recebidos os embargos com condemnação (art. 259, Co
digo), e extrahida a sentença respectiva, ou recebidos sem condemnação
(art. 258, Codigo), se dará vista ao autor para contestaI-os, e proseguirá
desde esse termo a causa ordinariamente, conforme o processo estabe
lecido no Tit. II, Cap. VI. --

ter h:l\Tido falta de protesto: Acc. da ReI.
da Côrte de 5 de etembro de 18 1. - Di/'.,
vol. 2i, pa~. 5~0.

- Letra ne lerra acuda e endossada
por quem é genro do acceilunte, uão estã
'ujeita á ampliação feila pela OreI. L. 4,
til. 12: Acc. da ReI. da CÔrte de 23 de Se
tembl'O de 1881. -Diq·., voI. 22. pago 513.

Reg. n. 7:n de 1850. - Art. 258.
- São recebidos sem condemnação os

embargos. quando prejudicada a letra por
nâo ter sIdo protestada por falta de paga
mento' Acc. da R I. de S. Paulo ele 15 de
~Iaio de 1885. -Diq·., vol. 38, pa". 36.

- Devem ser recebidos sem condemna
ção os embargos em que e articlúa e prova
que o procura lor do autor é um dos si
gnatarios do credito demandado e que uma
sociedade anouyma não é re pon avel por
dividas contrahidas por eus mandatarios
em autorisação: Acc. da ReI. de S. Paulo

de 18 de Maio de 1886. -Diq·., voI. 41,
pago 586.

- Vid. Dú·., vol. 46, pag. 380.

Nota :183
Art. 153.
-Mo 'ob tante ter-se recebido em am

bos o. elIeilos a appellação da entença de
recebimento de embargos com conde
moação, exccula- e-a e nem por is o deve
ser recebida nos elIeitos regulares a appel
lação da entença que julga não provados
os embargo do executado: Acc. da ReI. da
Côrte de 2i de Fe ereiro de 18i4.-Di7·.,
vaI. 3, pag.633.

-Accórdão ([ue manda receber embarrro
com. condemnação é interlocutoril), e ~ão
arlmlLte, portanto, o recurso de 1'evista:
H~v. n.8350 de ti de Setembro de 1873.
Dll'., vol. 3, pago 54.

- Embargo não provados cumpri la
mente não podem ser recebidos sem con
d
llI

Cf!1nação: Acc. da Rel. da Côrte de 19 ue
tuo de 1871.-Di7·. vol. 4, pago 80 .
-Os. eml argos sOmente con idemm- ,

Cnmpl'ldamente provados, quando sua. prova

é inteira, perfeita, acima de toda a du,",ida
no termo da OreI. L. 3, til. 25, p7·inc.: Acc.
da ReI. do Recife de 12 de Julbo de 188L
Di?'., "01. 30, pago 10~.

-A fiança del'e pre tar-se no levanta
mento da quantia exequenda,combinado os
arts. 259 e556 do Reg. n. 737 cle 1850, e 11ão
no ingresso da execução, pois que seria um
conlTasenso ohrigar o exequente a uma
fiança prévia sem saher qual seria o valor
dos I~ens penllOrados, e o que é mais- s
appareceram hens para este fim, tendo sido
rejeitadas a preliminare _"}o, de despa
cbo versaI' sobre absolvição de inslancia
2°, de não consLitQÍr damno irreparal'el:
Acc. da ReI. cle Porto AI "re n. 24.0 cle 21
de Junbo de 18 4.

-Esta d ci ão não parece acertada. pois
que o de pacbo que exige fiança prévia para
execução da sentença, nem é de absolvição
de instcwcia, nem tão pouco con. litue
damno i1Teparavel, então sob que funda
mento toma-se conhecimento do aggravo ?
-Certamente se desprezou o tllermometro
da materia previ ta nos § 2 e ;) do art. 669
do Reg.n. í37.-Quanto ao motivo que tanto
preoccupou a deci ão- não saber-se qual
seria o 'valor do bens penhorados eoque é
mai -se appareceram bens paTa esse fim,
oppomos que a decisão não del'Ía figurar
mais interessada, do que a propria parte.
pois que se o executado não tive e heo
para a execução, o exequente dispensaria
seu apparel ho. desde que em pllfa perda,nem
o arl. 556 e refere ao art. 259. em que tão;
nem pMe ser quanto ao valor cios bens
penhorados de de que se trata de valor
cI terminado no rosto da carta da sentença
exequencla.

Nota :184
Art. 96, Ass. n. 14 de fi rle .Iulhode 1857.
- Recebidos sem condell1llação os em·

bargo oppo to no clecendio, deve ser rece
bida no elTei to regulare a appellação da
entença que julgou afinal não provado'

os mesmos embargos: Decis. de Agg1'. do
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Art. 261. Tambem compete esta acção aos escriptos p3rticulal'es
não referidos no art. 247, se fôrem préviamente reconhecil1os em juizo
pela parte que os tiver escripto e assignado ou a signado sómente. ,'fifi

Art. 262. Se a parte citada para reconhecer' em juizo a 'sua
assignatura não comparecer na andiencia para que foi citada, fical'[\
esperada para a immediatamente seguinte, e, não comparecendo nessa,
será reconhecida asna assignatura á revelia, e logo no mesmo acto
assignados os dez dias. _86

Art. 263. Se a parte comparecer por si ou seu procurador e negar
a assignatura, será absolvida da instancia, e o autor usará da acçáo
orl1inaria, ou daquella que lhe competir, depositando préviamente as
custas da illstancia. _8'"

Al't. 264. Se a parte ou seu procurador reconhecer a assigna,tul'a,
mas negar a obrigação, terá logar, não obstante e no mesmo acto, a
as ignação dos dez dias. _8'" u

Preso do Trib. lIo Corom. da Cõ1'te de 17
de Dezembro de 1857. - CMon. do 17o?'o de
11l59,n.]5.

- Vide Not. 523 do Coei.
- E' recehida no eJJeito devolutivo a

appeLlaÇl10 ela sentença que julga a(jnal o
emhargo tI a signaçao de 10 elias,recehidos
com condemnação: Acc. ela Rel.da Côrte de
11 de lt'~l'el'eÍl'o de 1815.-Di?'., 1'01. 6,
·pag. 620.

- Não tem logar no processo principat
de assiNnaçào de 10 dias, art. 259 tio Reg.
n. 737, tomar- e conhecimento imnltanea·
mente da appellação interpo La da entença
qlle julgou lJão provado o emlJargos a
final, e da qlle annulla a penhora na ex
cução por del'er coner ste em eparado
nos Lermos (lo art. 260 do mesmo Reg.:
A ·c. da ReI. de Porto-Alegre u. ]050 de 15
de faio de J885.

- E' re ebida no elJeitos regulare a ap·
peJlação da entença que jnJga a(jnal im
procedente o IIlbargos oppo tos á a sigo
nação de 10 dia : Acc. da HeI. do Rio de
2fJde Jnlho c.Je1887.-Di?'., 1'01. 44, pago 29-1-

- A appellação da sen t n 'a, em acção
decendial, obre embargos ro hidos com
condemnação e afinal d pr zado', é rece·
bida em um 6 efTeito: Acc. da Hei. do
Rio de 20 de Maio ele lsa7 .-Di?'" vol. 45,
palT• 570.

- Embargo recehidos em acção tlecendial
tornam a ausa ordillaria, sem embargo de
se não ter a sigoado dilação das acções oro
dinaria , facto contrario a lei, e que não
pólle alterar o recelJimelllo da app Ilação
cm amM os eO'>ito : A 'c. ela HeI. de POl'to·
Alegre de 6 de Março dc 1 .-Di?·., 1'01. 45,
pago 569.

Nota i85
Not.136.
- A falta de reconllecimento prévio do

escripto particular, não rcferido 110 art.
247 e exigido por e te artigo, não annulla
o procedimento decendial subsequcllle por
não er essencial tal nultidade, quando
posteriormente a parte reconhece a firma
e nega a obrigação, salvo se é illiqllida a
obrigação prol'eniente do titulo. II >a, n.
737, art. 680 1 e 681: J)eci. de- A"g.
do Preso do Trib. do Coml1l. da Côrle.
Chl'on. do l!0?'0 de 1859, II. 13.

Nota i86
Arls. 41 e 249.
- E te art. ~62 se deve entendo r de

combinação com o artigo antecedente .e
não com o art. 249 que mailda logo as I,
gnar o elecendio para o pagamellto do
titulos m ncionarlo no art. :/47. lia au··
diencia segrúnte ii da citação do réo: Acc;
da Relação de I'orto·àl gre, 11. 1050 de l~
Maio ele 1 5.

Nota 1.87
- A as ignação de 10 dias tem Ioga'

mesmo quan(lo o réo, reconhccendo I
firma, !leNa a obrigação: ReI'. n. ~o8de31
de Julho de 1873.-lJi?·.; yol. I, pag. 145

-O reconllecimento ó pes oal; o pratU
radar eleve ter poderes e peciae .

Nota i87 a
- Sc comparece e rcconllcce a !lrma

e obrigação é condemnado de llrfcello ~
expede· e mandado de solliendo: Ol:d. L.'
m. 66 §9..



DECRETO N. 737 DE 18;'0 645

Art. 265. A signados os dez dias, segnir·se-ha quanto aos refe
ridos escriptos o me mo processo estabelecido desde o art. 249 para os
escriptos referidos no art. 247.

Art. 266. A' parte citada para reconhecer o escripto particular é
licito, antes do reconhecimento, oppôr as excepções de suspeição e in
competencia. 188

Art. 267. A acção de assig'uação de dez dias só tem logar entre
as proprias pa.1'tes contractantes, e endossadores (te letras e papeis de
credito commerciaes. 189

Nota i88
Arls. 7J § 1, 78 a 91, 94 e 95.

Nota i89
Arl 59t; Not. 25 ; Cod., Nots. 360 e tJ71.
-O admini lratlore de qualquer ma sa

faJlida são competentes para intentarem
a acção decend ial pelos titulos de di I' ida
do falHdo.

Ao juiz não comp te pronunciar a nul
lidade de legiLimidarle da acção Cjlle não
foi arguida: Acc. da ReI. da Côrte de 23
de Março de 1868.

-E a im tambem julgou o egninte:
Accordão em Relação, etc. :-Heformam a

senlença appellada que julgou nulla e ilD
11rocedenle a a ção de assignatura decano
diaria por não serem os litigantes como
allctore os proprios contractante da escri
ptnra de fis. 7 sll1:lsLitllidos como Coram. (A
J. A. Souto & C.) commissão liquidante
da ma sa CalUda dos mesmos negociantes,
porquanto atlento o que delermina a Ord.
L.3 tit. 25 que regula a materia em que tão
sendo cerlo em direito que os fali idos não
perdem o dominio de sens 1.1ens, mas só
mente o direito d ailmini trai-os edi por
delles como e vê do art. 26 do Cod. do
COlllffi., contando- e enlre es e ben os
direitos e acções; e devendo estas inten
lar-se pelo admini tradores da massa fal
lida em nome do Cal lido, como ensina
Ferreira Borge no eu Diccional'io 0111
merelal. Vel'll0-admini tl'ador.- embora
pa sem o hens a ser igualmente CODlll1lillS
do credore, por AlI'. de 17 de l\.Iaio de
1 59.: é claro que llb i. te, apezar da fal
len .Ia. da ca a commercial. upra indicad~,
o.dlrelto de ta, é da sua respectiva adml
III tração. r pre entante dos credores- da
mas a falUda para poder lIsar da acção em
que Ião que acit.Ord.concect.e ao credores
e a que obriga o devedores para a aLi
ra~1I0 ele seus de1:litos, dados o rerJlIi ito

suhstancille , que eUa t m estal.lelecirlú e
e verinr'am no presente ca o. E porque o

réo_ appellado. dentro do 10 dia a si·
gnados em audiencia pelo termo le Os ..
nada allegaram, CJue os releva e da 01lri
gação de pagar a quantia indicada na escri·
ptura ajuizada, que é prova provada d sa
obrigação, conforme a di po içõe de di·
reito e finalmente foram reveis no pro·
ces o, em o qual não era Iicilo ao juiz de·
Cl'etar nullidade, que não tiÍllJam sido al
lecradas: pprtant , e o mesmo ilos alI tos
condemnam aos m mo réo appellados
ao pagamento pedido de 11 :497$ e nas
Cllstas. lHo 12 de Maio de 186, _- Costa
Pinto. -Francisco Ma1'iani: Hmcido: votei
pela confirmação da entença. -li'ig/feim
de MelLo.-Pel·eim J1fonteil·o.-Goll1e· Ri
beil·o.-Go!wêa.-Rev.hw. de 1868, pag.22L

- A commissão liquidantr de uma ma sa
fallida não é parte contra ·tante, para nos
termos do art. 267 do Heg. n. 737 de 1 50
poder intentar acção decendial contra o
devedores por ti tu los pertencentes á mas a
fallida: Acc. do Trih. do Comm _ da Côrte
de 14- de Setembro de 186 .-Rev. J1W., de
1 68, pago 228.

-No me 1110 entido: De i . rle Agg. do
Pre.. do Trib. ilo Comm. da Cárte de ~ de
l)ezem}:Iro de 1 68. - Rev. 1111'. de 1 68, .
pago 23/1.

-AppelJação n. t905.- Accórclão em TrI
bunal, etc. :-"Reformam a entença rte Os.
48 vistos o auto. Porquanto, estando fúra
de' duyida e questão er a autora appel
lante a portadora da letra de fl . 4, é evi
dentis imo a ü la do Cod. do Comm. erto
Reg. n. 937 de 25 de !'iO\ emllro de 1850
poder a autora inlentar o pre ente. mei .
summario de a ignação de 10 ~Ia ; e
qlJando isso fo e ponto u cepllvel de
opini1le devem prevalecer a de er parte
conlractantee compet nte para a dita acção
o portador, por a im o exigir a boa fé da
negociaçãodo cambio .( ilvaLisboa,voIA,
parte J'.cap. 4t). endoqlJe ~ propria opi
nião de-Pereira e ouza, cilada na sentença
é contraproduc ote. O que "\'islo e o mais
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CAPITULO II

Do deposito

Al't. 268. A acção de deposito é competente sómente contm o
depositario, e não contra seus herdeiros e successores, e.para a resti·
tuição e entrega do deposito. IDO

Ârt. 269. A petição inicial deve consistir em requerer o autor
que o réo em 48 horas, que correrão no cartorio, e da intimação judi
cial, entregue, sob pena de prisão, ou o depo ito cuja quanti~ade

dos autos, condemnam o réo Augusto Al
fredo Gonçalves Moreira, sua mulber F. e
F. a pagarem solidal'iamente, a D. I abel,
elc., a 'quantia de 4:000S principal da letra
d~ Os. 4; juros e cuslas. Rio, 27 de Selem
bro de 1866.- Coito, presidente.- JIle
nezes.- Rodirig1IeS.- .Leal.-B1te-no.

- E' pa1llM'el a dil:Tel'ença e opposição
enlre os julgados da Relação e do 'fl'ib. do
Comm.

- O ces ionario da bypotbeca conven
cional, celebrada e in cripta regularmente
póde u ar da acção decendial: Acc. da ReI.
da Côrte de 6 de Maio de 1873.-Di1', ,vo1. 2,
pag.184.

- O endossatario de uma letra póde de
maudar no fôro commerci aI por acção
decendial a qualquer dos endossantes an
teriores até o sacador: Acc. Ida Rel. da
Côrte de 13 de Fevereil'o de 1874. - Di1·. ,
"01. 3, pago 29l.

-Pos mdor de letra a titulo de canção
não é dono della, e não póde usar da acção
de a si"'nação de 10 dias: Acc. da HeI. da
Côrte de 1 tle Março de 1878.-Di1·., "01. 16,
pago 369.

-E' competente o cessionario do credor
hypotbec<,U'Jo demandar o ucces 01' do de

edor bYllotbecante, por acc:ão deceudiaJ:
ReI'. n. 9331 de 22 de Feverriro de 1879.
Di1"-, 1'01. -:.8, pag. 607.

- Idem, Rev. n. 9290 de 11 de Selembro
de 187 .-Dü·, , vol. 17, pa"'. 71ge Ace. 1'evi
S01' da Hei. da Fortaleza' rfe 11 de Março de
1 79.-Dil'., vo119, pago 160.

- Os adminish'adore de ma sa fallida
não podem demandar por as ignação de 10
dia ; acção que s6 compet à proprias
partes contra tantes, com a unica excepção
estabelecida pela lei hypothecaria: Acc. da
ReI. da Côrle de 7 de Outullro de 1816.
Di1'.~ vol. 21, pago 318.

-Idem-Acc. da Bel. da Côrte de 31 de
Março de 1 O.-Di?'.: vol. 16,pag. 263.

- Assignac:.áo de 10 dias é competente
para baver divida hypolhecaria, propo ta
por ces ionario conh'a herdeiros: He\'.
n. 9639 de 13 de Ontubro de 1880.- Dil'.
vol. 23, pa&. 514.

-Ac ão oecendiaria com pele não 56 ao
proprio credor h ypoUlecario como a9 ces·
sionario, ou subrogado nos direilos do
credor: Acc. da Uel. da Curte de 26 de Ago lo
de 1881.-Di1·., "01. 26, paa. 571.

-Acc:ão decendiaria é competente para o
cessional'io do credor bYllotbecario-dmnan·
dar o u ces 01' ou berdeil'o do originaria
devedor: Acc. da Uel. da Côrle de 28 de
Outuhro de 1881.-Di1·., vo1. 26, pago 5i~.

- oce sionario, pOTlador rle letra depo~s
eleseu encimento não lem acçao de asSI·
gnação de 10 dias, que só tem logar entre
as proprias parles contractanles - nem
accão de reconhecimento: Acc. da Rel. do
Recife de 22 de Outubro de 18>38.- Ga~.
l'ltT., vol, 36, llag, 486

Nota 190
Arts. 280 e 729 § 4.
-Yid. !Vot. 144 do Cod.
- Para ha"er-se os bens, ol>jecto do de·

po ito de uma execução, não cabe _a pro
po itma da acção de d po ito. e, SllU, de·
ve- e continuar na execução até que e.
lejam esgotarlo os seus termos: - dcpo. 1
lado que não assigna o termo de de.p0slto
não é lljeilo ás penas da lei: Uev. n. 774
de 29 de No"eml.l'o de 1873.- Di1~., voI.
3, pago 4. . .
-Â acção de depo ito não se IDtcnla

contra o que tem em seu poder a cousa
IJenhorada; só no final da execução p6~C
ser esta reclamada: 1IoV. n. 774lS de 4 c
Fevereiro de 1871. - Mendes de Almeida,
Ar. do Sup. Tdb., pago 728. .

-Vid. Not. 516; Di1'., ,"o!. 59, pago 011 c
art. 27 do Decr, n. 1334 de 1893.
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e qualidades serão declaradas c.ircumstanciada~ente!ou o seu.equiva
lente estimado pelo autor, sob Juramento, se nao e tIver declarado no
contracto. (Art. 284, O"odigo).

Art. 270. A petição inicial para ser admissivel será in
struida com a escriptnra ou escripto de deposito. (Art. 281, Co-
digo). 10. a .

Al't. 271. O juiz, praticada a diligencia do art. 173, e prestado o
juramento pelo autor, mandará passar mandado de notificação com o
prazo e comminação referidos.

Art. 272. O réo não póde ser ouvido sem o etrectivo deposito do
equivalente. 101

Art. 273. Effectuado o deposito do equivalente, o réo po
derá allegar no termo de cinco dias sómente os seguintes em·
bargos:

§ 1.0 Falsidade; UI :'

Nota 190 a
- Com que documentos deve ser in

struida a petição inicial contTa o adml·
ui trador actuat seO'undo o art. 270 do Heg.
n. 737? Ficará fundada a acção com o
recibo do ex-administradur e documento
que prove a tradição de armazem ao novo
admwi tractor? - deeidio o Inst. dos Advs.
em conferencia de 1 de Outubro de 1 57,
pur unanimidade :-que lica fundada aacção
de deposito-com o recibo do ex-adminis
trador-e por 8 votos contra 6 -que não é
indispen avel a pro\'a da tradlçao do ar
mazelO ao no"o administrador: Rev. dos
Tl'ibs. de 15 de Outubro de 1857 n. 46.
Cad., Not. 144.

-Para que o deposito pos a ser consi
derado mercantil é mister que eja feito
por causa proveniente de commercio: Acc.
da HeI. tia Côrte de 1'7 de Fevereiro de 1875.
-Di!'., vo1. 36, pag. 600.
.- em prova iu trumental do depo ito

nao se pódeiotentar a acção respectiva: Acc.
n. 321 ela ReI. de Porto-Alegre de 13 de
Maio de 1887.

Nota 191
Arl. 281; Not. 5i7.

.- .Na acção de deposito pOde o depo·
sllarlO. llppor-se com excepção de incom
pelenCla sem o etrectivo deposito do equi
Valente, na fórmado art.272 do Reg.n.737?

- O Inst. dos AdJvs. da Côrte em ClJn{.
de 12 de Agosto de 1858 rlecidio pela
al:Iirmativa, por unanimldade.-Rev. do
InsUt. dos Ad'vs. de 18611, pago 197.

Oequivalente é dinbeiro: Decis. de Aggl·.
do Preso do Trila. do Comm. da Côrte de
2 de Março de 1866.-Rev. hlll'. de 1866,
pag.92.

-Não se deve conceder vi la para uma
excepção, dando-se falta do equivalente:
Acc.da ReI. da Côrte de 7 de Maio de 1875.
-Di1'., vo1. 7, pago 57I.

- 'a acção de deposito commercial, o
réo, em prévio deposito do equivalente,
não póde' ser ouvido para. allegar incom
petencia do juiz: e de ta decisão não se
dá aggravo: Acc. da Bel. da Côrte de 22 rle
Outuhro de 1875.-Di1'., vo1. A, pago 707.

-Idem: Acc. da n 'L da Côrte de 25 de
Julbo de 1 78. - Di1'., vol. 25, pago 60 
Cod.: iYot. 370.

-Na acção dedepo ilo commercial, lIe
pois de assignadas ás 4.8 boras, em au
diencia, póde o réo ser ouvido com excepção
de incompetenciade acção, sem o deposito
prévio do equil aJente: Hev. n. 9670 de 18
de Dezembro de 1880.- Di?'., vol. 24,
pag. 381.

Nota 191 a
- Os embargos oppo to na acçào de

deposito: articulando materia de imu
Jação, podem ser recebidos e julgados pro
vados como embargos de falsidade: Ace.
da Rel. da Côrte de 8 de Outubro de 1880.
Di?'., vol. 23, pago 457.
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§ 2. 0 Roubo ou perecimento do deposito por caso fortuito ou força
maior, succedidos antes da mora . ..... b

Art. 274. Vindo o réo com seus embargos, se assignará uma di·
lação de dez dias para as provas, fi.n~a·a qual, e depois de arrazoarem
o autor e réo dentro de cinco dias cada um, serão os autos conelu o I

e o juiz julgará afinal.
Art. 275. Se o réo nada allegar dentro das 48 horas, autuada a

petição inicial com a conciliação, escriptura ou escripto de deposito, fé
da citação, juramento do eql1ivalente, nos casos em que tem logar, e
certidão elo escri vão de haverem decorrido á 48 hora 'em conte tação,
s.erão os autos conclusos, e o juiz mandará passar mandado de prisão,
ao qual nada obsta senão o deposito do equivalente .....2

Art. 276. E' licito ao réu, depositado o equivalente, oppôr ao
mandado de prisão os embargos do .art. 273.

Art. 277. Julgando o juiz improcedentes os embargos oppo tos
á notificação (art. 274), ou o mandado de pri 'ão (art. 276), ou lançado
oréo dos embargos por não vil' com elles no termo assignado, será
entregu'e ao autor equivalente depositado por simples mandado, não
obstante quaesquer recursos, procedenclo-se, quanto ás custas, como
prescreve o art. 244.

Al't. 278. Não póde o depositaria reter o deposito a titulo de de·
pezas ou não pagamento da retribuição (al't. 282, Oodigo), e nem allegar
qualquer compensação, que se nfto funde em titulo' de deposito.
(Art. 440, Oodigo).

Art.. 279. Se o depositaria duvidar da legitimidade da pessoa que
pede o deposito por não ser o proprio, mil procl1rador insufficieute ou
herdeiro ou successor não habilitado e legitimo, não póde todavia reter
o deposito, mas requererá a sua tl'ansferencia para o deposito publico,
citados os.interessados .....2 ..

Nota f9f b
- Competindo a a ção contra o ex

administrador, póde-lh ser att·ndirlo por
embargos em \'j la do art. 273 do Re17 •

n. 737, o faclo de 11aver cn tregado U ohjeclo
do deposito ao novoachnini [rador?

Competindo contra o a hla1 pórle·lhe er
aLtendido, por emhargos. a prova ele não
.baver recebido o objecto do d posiLo, ou
não existir no armazem, qllanrlo d 'lIe lo
mára posse? - Decidio- e em l° d On
tubro d 1l!57. por mWllimidacle. que lião
é admi ivel a delesa. por meio de embar
go. m qlle se prove, ou pretenda provar
o não recebimento do objeclo do d po ito,
ou ua lião exislencia no armazem, pr .
jndicada ,t l- parte: em conlerencia do

IllSt. dos ,lc/vs: Rev. dos Tl'ibs. de 15 de
Outubro de 1857, n. 4.i:l.-COlI., Not. UI.

Nota f92
Á1't. 527; Not. 517. .
-Á disposição do arl. 275 rIo !leg. n.737

de 1850, que ordena a pl'i ão na acção de
rlepo ilo, não p(Jd I' apl11icada senão em
o termo. regulare ria a tão: Acc. do Trlb.
Civ. e Crlm. de 15 tle Julho de 1893e Dll'.,
vol 63, pago -10.

Nota f92 a
Vid. Dil'. vol. 35 pago 256.
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Art. 280. Esta acção é extensiva a todos aquelles que, conforme
oCodigo, sã.o considerados depo itario', como os trapicheiros e admi
nistradores de armazens ele depositos (art . 87, 91 e 98, Oocligo), con
,\nctores ou commissarios de transport.es. (Art. 114, Oodigo). sltS> b

CAPITULO III

Do penlzm'

SECÇÃO I

Da roJUi~ ão do penhor

Art. 281. Depositado o preço da di vida por mandado do juiz e
com citação do réo, o autor, ajnntando o conhecimento do deposito, éer
Litlão da conciliação, e escriptnra ou escripto do contracto, requererá a
entrega do penhor. na

O processo que compete a esta acção é o mesmo elo deposito
(art. 276, Codigo) ; mas além dos· embargos do art. 273 póde o réo al
legar tambem que- a divida não está inteii'amente paga.

SECÇÃO 11

Da excussão do penhor

Art. 282. Vencida a divida a que o penhor serve de garantia, não
a pagando o devedor, ou não convindo em que a venda. e fa.ça de
commum accôrdo (art. 275, Codigo), terá logar a excu ão do pe
nhor. na ..

Ál't. 283. O autor, ajuntando a escriptura ou escripto do
crmtl'acto e conciliação, requererá que seja o réo citado para a

Nota192b Nota 193
, - Os adminj Lradores de trapiches al- ~rt. 729 § 5; Not. 19~; Cod. NJJt, 300.
IlLOrJogaclos re pondero pelo exLravio ou
falta cle entrega da mercarlorias d 'posi ta-
da pemnLo a autoridade admini u-ativa:
fOllsol.dasleisda AJf.,arts.218e 269: Acc. Nota 193 a
lIa. HeI. do Rio de 12 de Outubro de 1888.-
Vw., "01. 51, pago 5Ui. Vin. Not. art,33 do Decl'. nA3Jde 1891.
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avaliação e arrematação do penhor, que será para esse fim de·
positado. ~O<l

Art. 284. Na audiencia para a qual fôr o réo citado, proporá O
autor a sua acção, offerecendo a petição inicial (art. 283), e certidão do
deposito do penhor; ao réo se concederá vista por cinco dias para a
conte tação, que :s6mente póde consistir em falsidade, pagamento, com·
pensação, novação e transacção. mu;

Nota 1. 94
Al't.~29 § 5; Cad. Not. 1263.
-O bancos que têm acçõe de com

panhia' em mera caução, em garantia de
direito creditaria, ainda com tilulo de
transferencia, que não imporla titulo de
verdadeira propriedade, não podem votar
na eleições das me mas companhia, visto
que as acções, a sim transferida, nâo
podein produzir elJeito senão para este fim
legal: Av. n. 92 de 1863.

-A directoria do Banco do Brazil em 8
de Junho do mesmo anno oppi'lz a doutrina
do Av. o eguinte argumento :

1.0 - Que o Banco s6 reconhece como
accioni ta aquelle cujo nome se acha in
cripta m eu relTi tro, ou como sacio

primiLiyo, ou por virtudede tran ferencias.
2.' - Qlle nesse ca o se acbam ocre

dare IJianoralicios, embora sejam s6appa
ren temente proprietal'ios de acções, e como
taes têm sempre ido admittido a tOlDar
parte cm todas as deliberações da assem
bléa geral.

3.° - Que a pratica. do Banco do Brazil
parece s r a mai conforme com a natu·
reza e pecial do contracto do penhor mer
l:anlil, egundo e deprehende do cap. 2°,
til. 13 do Cad. Comm., e particularmente
do art. 277.

4.' - Que a doutrina do Av. p6do occa·
iOlHtr erio embaraoos a marcha e admi

!li tração do Banco, porquanto não poderá
eUe reunil' o numero utnciente de accio
nista , para, em f6rma de seu e tatutos,
fonnar·se a a embléa geral, desde que se
acba cm poder .dos outro ban os um nu
mero de acçõe- que repre e11 ta o terço do
qu foram ub~tiLllido no lHo de Janeiro.

Ouvida a eet;ào dos negocio do Iml?erio
do COIl elho de Estado a re peito, fOl de
uarecer:

L" - Que a doutrina do Av. deve ser
J11alltida, por ser fuudada no prin ipios de
direitolque regulam o penbor, ·'m embar
go da ran ferencia, com qu argumenta a
directoria, porquanto;

2: - A referida doutrina funda-se na
prohihi~~o impo ta ao banco em seus

proprios estatutos, ou actos de incorpora·
ção, de não poderem possuU' acções de
companbias anonymasj donde se segueque
a transferencia de taes acfiÕes s6 deve ser
considerada legal para o unico elIeito de
graduar seu düeito de credor com prele·
rencia a outros;

3.° - A transferencia a sim entendida
não oITende os eslatu tos ou actos de incor·
poraçõe de bancos, pois que não equivale
enão a um meio de garantir os eUlpre '.

timo ou descontos, e ele alargar a esphera
de suas operações, etreito que desappa·
rece desde que os bancos pretendam figurar
como verdadeiros accionistas das referida
companhias;

4. ° - Os aclos eleitoraes nem ao menos
podem ar considerados como actos con·
ervadores do direito creditaria; e, pelo

contrario, poderiam mesmo ser prejudiciae
ás companhias, desde que grande numero
de acções se accumu)asse naposse dedilIe·
rentes bancos;

5.° - Embora nesta bypothese o nome
do credor pignol'aticio esteja inscripto nos
livros do B:tnco do Brazil, eUe não tigllra
como verdadeiro accioni ta para gozar de
todos os direitos Te pectivo.~ porquanlo
tambem lá e acha o nome do aevedor, que
é o verdadeiro accionista, a quem compele
o direito ele votar, logo que exl1ihe o
e cripta que lhe servir de titulo, na fórma
dos arts. :l7l e 272 do Cad. Corom. e 283 do
Reg. n. 737.

ô. ° - 'ão procede, pois, o receio. da
impossibilidade de se reunir a assemblM
geral em' num 1'0 legal.-Este parecer foi
approvado, sendo expedido o Av. n. 335
de 1883.

-E' inadmissivel em juizo a acção ~e
excu são de penhor, sem odeposito prévIO
da cousa empenhada: Acc. do Trib. Civ. e
Crim. de 4 de Maio de 1893.-Dir., \'UI. 62,
pago 532.

Nota 1. 95
Cod. NOIS. 351 e 365.
-,- -a acção de excussão do penhor não

se admitLe como materia de conte tação
a Ilullidade do contracto, nem a iJlvali~ade
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Art. 285. Findos os cinco dias, serão os autos conclusos, e o juiz
receberá on rejeitará in limin€ os embargos.

Art. 286. Se fôrem recebidos, se assignará uma dilação de dez
dias para a prova, depois da qual, arrazoando o autor e réo dentro de
cinco dias cada um, serão julgados afinal.

. Art. 287. Se fôrem rejeitados in limine, ou julgados afinal não
provados, ou se o réo não comparecer na audiencia para a qual foi
citado, ou não contestar no tempo assignado, proceder·se-ha á venda <10
penllor por intermedio do agente de leilões (art. 70, Codigo), expedin
ào-se para esse :fim mandado do juiz, do qual deve constar a avaliação.

Art. 288. Se o preço da venda não bastar para as custas, passar
se·ha mlUldado de penhora, como se determina no art. 244. tOÓ ..

CAPITULO IV

Das soldadas

Art. 289. Esta acção compete aos individuos da tripolação
(art. 564:, Codigo) ou aos seus herdeiros (arts. 561 e 562, Codigo). toó b

Art. 290. Esta acção é sómente competente para as soldadas ven
chIas, e não para aquellas que fôrem devidas no caso de rompimento da
viagem ou de despedida por causa não justa (art . 547 e seguintes, e
544 e seguintes, Codigo).

Alt. 291. Não pôde ser proposta pelos individuos da tripolação,
senão tres dias depois da descarga. (Art. 563, Codigo).

Art. 292. A petição inicial desta acção deve conter, além dos
nomes do au t.or e réo :

§ 1.0 O contracto ou ajuste com as especificações necessarias,
como o tempo e o preço das soldadas;

§ 2. o A quantia das soldadas vencidas;

da conciliação;-a contestação ne sa cau
sas sómanle pOde consistir em falsidade,
pag.amento, compensação, novaçiio e.trans
acçao: Acc. da ltel. de Pernambuco de 17
de Dezembro de 1875 e 2B de Maio de 1876.
-Dir., voI. 10, pago 612.

-Vid. Di1'., vol. 4.8, pag., 581.

Nota 1.95 a
Â senlença que determi na a ex ussão de

penhor comprehende o julgamento da pro
cedencia da divida.

"Xa e peeie, se o ben em penhor não
chegam para pagamento da obrigação

Nota 1.95
Art. 729 § 3; Deer. n. 917 de 1890,

art. 70 n. 1 c e e).
-Esle capitulo 11ão é appli 'avel ao pro

ces o, julgamento e execução da eau as
civeis em geral: Deer. n. 763 de 1890.
art.lo.
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§ 3. o Indicaçã'o das provas em que se funda a demanda.
Nesta petição deve o autor requerer que o réo seja citado para vêr

jurar as soldadas vencidas, e pagaI-as.
Art. 293. A petição inicial deve ser instruida com a nota do capi·

tão (art. 543, Oodigo), .se não fôr elle que propnzer a acç,ão. t9Ci c

Art. 294. a andiencia para a qualfôr o réo citado, presente elle,
ou apregoado, e á sua revelia, prestará o autor o juramento.

O l'éo não é ouvirlo sem depositar a quantia jurada.
Art. 295. Quando o individuo da tripolação deixar de ajuntar a

nota do art. 543 do Oodigo, e 293 deste Regulamento, allegando qne o
capitão lh'a recusára, o juramento inicial deve versar não só sobre as
soldadas vencidaR, como tambem sobre a recusa.

Art. 296. Depositada a quantia jurada, se assignará ao réo o
termo de cinco dias para contestar, findl) os quaes seguir-se·ha a dila·
ção das provas, que será de dez dias, e depois de arrazoarem, o autor
e réo em cinco dias cada ÜIn, será a causa julgada afinal.

Art. 297. Se o réo fôr condemnado na quantia pedida, indepen·
dentemente de sentença, e não obstante a appellação por simples mano
dado levantará o autor o deposito. . ,

Se o autor fôr o capitão e a sua conta tiver sido contestada, não
pMe levantar o deposito sem fiança. (Art. 535, Oodigo).

Al't. 298. Qllanto ás custas, se procederá como determina o
art. 244.

OAPITULO V

Dos seguros

Art. 299. Esta acção é sómente competente para a indemnisação
do sinistro tOG d

Nota i95 c
-A acçào de oldada da gente de mal'

é um beneficio que lJle é concedirlo, e
que, portauto, póde ser ren11nciado, u ano
do·:e da acção ordinarin, em \ez daquella,
embora não e teuba jlUltado á.proposi·
tura da acção a nota a que e rerere o
art. 293 do Heg. n. 737, que p6cle er up·
prida por certidào da capitani[~ do porto:
Ace. da ReI. d Port -AI erre n. 915 rle 16
de F vereiro e 9 de Aln' i! de 1 81.

-Dcv . e pro eguir na .exccucão, ex·
ulido o penhor, poi que e te é o con·

tra to acce orio, em garantia do paga·
mento da obri"ação, ou divida, proveniente

do contracto principal, que a sentença re
conbeccuem seu julgamento: Acc. doTrib.
Civ. e Crim. de 23 de Agosto de 1893 a
16 de ~raio de 1894.-Dí1·.. voI. 64, pago 362.

Nota i95 d
- o di po to neste capitulo nào é appli·

cavel ao prace o, juJgamenlo e execuçJlo
da cal1 a civeis em geral: Decr. n. 763 de
1 90, art. l°.

- A au a do segmo mmitimo, ini-
ciada durante a 'anliera ordem judiciaria
perante o juizo commercial pro eguem no
juizo seccional: Acc. elo up. Trib. Fed. de
23 de 'ovemlJro de 1892-Dír., vaI. 63
pago 19.
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Ârt. 300. Â acção de segUl'os terá logar em juizo arbitral, se as
prwtes assim o estipularem na apoUce (art. 6'67 § 11, Co<ligo), on por
compromisso posterior. 196

Art. 301. Na petição inicial petlirá o autor que o réo seja con
rlemnado a pagar a intlemnização do sini 'tI'O em quinze dias, que lhe
erão assignados em audiencia, ou allegar e provar dentro delles os

l'.mbargos que tiver.
r a mesma petição pMe o autor requerer que se lhe tome por termo

o abandono, nos casos em qne tem logar (art. 753, Codigo), e que seja
intimado o réo ao mesmo tempo da citação da acção.

Ârt. 302. A petição inicial deve ser instruída com a conciliação,
apoUce ou minuta do seguro (arts. 666 e 667, Co(ligo), conta e doeu
mento respectivos (alt. 730, Codigo), prova litteral das clausulas do
art. 671 do Codigo, e do tempo da viagem (art. 720, Codigo); e todos
o' documentos neces arios, corno demmcias (art. 719, Codigo), reda
mações. (Art. 721, Codigo). 19.,.

Ârt. 303. Tomado por termo o abandono, s.erá o réo intimado e
citado para a acção.

Art. 304. Na audiencia para a qual fór o réo cita.do, lhe serão
assignados quinze dias para pagar, ou dentro delles allegar e provar
os seus embargos. 19.,. n

Àrt. 305. O réo póde allegar nos quinze (lias todos os embargos
qne tiver, como:

§ LO Nullidade j

§ 2. o Fraude;

Nota 196
-Isto uão é peculiar aos §eglll'OS, mas

commum a qualcluer causa: art. 412; Decl'.
n. 3900 de 18(;7, art. 2.

- O I'alor do seguro terrestre (leve ser
parro logo lInese verifica o incendio: ReI'.
n. 9017 de ~o de Dezembro de 1876.-D'i1'.,
vo1. 13, parr . 5(H.

Nota i97
.- O pl'otesto de mar e sua mtifi.car

Ç/IO é o meio mai faeiJ e ali quado de
provar o illi Iro: comtudo não con lill1e
lla c ubslaneial e' indi pensavel (la acção
t1~ seguro: Ace. do Trib. do Comm. da
Cdlll'le ue 10 de Selembro e 19 de Ou tu bro

R
e18ô8, e ReI'. de 17 d Abril de 1:,69.
CD. huI'. de 1870, pag. 1St.
. - O egul'ado, além da exhibiçiio da apo

lice. ~Io seguro, deve produzir prova do
preJ~lzo solTri<lo para fazer cerlo o dil'eilo
que Julgar ler a ser indemn isado: Acc. da

ReI. da Côrle de 12 cle Fevereiro de L875.
Di·r., vo1. 6, pag.619.

- No 'onlraclo de eguro de\<em ser ri
gorosamenle observadas a clausulas das
respectiva apolices; e, nos Lermo della
devendo ser julgada proceden te a acçlio que
O' segurado propuzer, 'urnpre-lbe xhilJir
pro as de na ob enancia: Rey. n. !J<l<l5 d
6 cle Novembro de Hl78.-Dir., vol. 17,
parr • 759.

- Deve provar-se que o objecl{) se~u

rado linha na o ea iii do ini ll'O, o valor
que r za a apolice: Rey. D. 9465 de 27 de
elembrQ cle Hl79.-Dh·., vol. 21, pag.48:> .
- A apoli e é da ulJ lancia do 'ouLrHclo

de segnro e na exhibiçào e sencial para a
propo itllra da respec!il'a acçào: apropria
conrLsão ria parte não uppre a ap lire:
Ace. da R I. rl ão alvadur dn 16 d Junho
e 1 de • elemhro de 1 85.- ])ir., vul. 41,
pago 595.

Nota i97 a
Ar!. 726.
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§ 3.° Fal idade;
§ 4." Não responsabilidade (art. 711, Codigo); 1.9~ b

§ 5." Omissão culposa da denuncia e reclamação (arts. 719 e 721,
Codigo) .

§ 6." Avaliação fraudulenta (art. 700, Codigo).
§ 7.° Falta de declaração na apolice do .valor do navio segurado

(art. 692, Codigo) ;
§ S." Incompetellcia do abandono (art. 753, Codigo).
Art.306. Não tendo sido o objecto do seguro avaliado na apolice,

será a avaliação feita na execução, conforme as regras estabelecidas no
Cltp. III, Ti t. VIII, Parto II do Codigo.

Art. 307. Findos os quillze dias, serão os aptos conclusos ao juiz,
e se procederá qnanto aos embargos e progre~so e fôrma desta acção
pelo mesmo processo estabelecido para a assignação de dez dias. S08

TITULO V
Das acçõcs executivas

Art. 30S. Compete esta acção :"09
§ 1.0 Aos fretes dos navios (Tit. VI, Pa,rt. II, Codigo) ,
§ 2. ° Aos fretes e alugueis de transporte por agua ou por terra

( Cap. VI, 'l'it. TIL, Parto I, Codigo);

Nota '1.97 b

Vid. DI1'., "01. 49, pago 2G9.

Nota i98

-Não póde o juiz receber em parte
COIl) condemuaç:l0, e em parte em ella, os
embargus 'cumpridamente pt' vado': Acc.
da Hel'. da Côrte de 1 de Junho de 1875.
Ga<:. Jur., vol.l0, pa". 285.-Vide Not. 520.

- Embargo fundados em nuIlidade do
prote 1.0 de bordo, provada pelo re peclivo
instrumento e nullidade de contracto de
egu 1'0 provada pela respe ti va. apolice, re

cebem- e directamente sem cOlldemnação:
Ace. da ReI. do Rio de 26 de Junl10 de
188 .-Di?·., vol. 4. , pago 4.32.

Nota 1.99

Decr. n. 360 de 1890; Decr. n. 1334 de
1893, at'l. 97: 11. 3.

- A Rev. I1Ll·. de 1873, pago 5, refere
um juJgawenlo do Trib. do Comm. d~
Côrte, decidindo que a acção executiva r
competente para pedir-se o pagamenlo (\a
obre·estadia: a im nãonos parece: pOI

flUe não é u tenta el, em face do al't. 30
que, ii. sobre-estadia cabe o proce '0 exe·
culivo, sobre -pretexto de que, sob a ex.·
pre são frete deve- e c(nnprehendel' a e !a
dia e qualquer de peza com as mercadOfla
transportadas.

- I a expre ão frete do arl. 388 § 1 de·
vem- eentender cOl1lprehendida a e ladla
e mai despeza COlO as mercadoria LJ·ans·
portada.

E ta di posição éremessiva ao til. ?,parl
2' do Cod., e uiio ba razão para que dIreItos
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§ 3.° A'~ despezas e commissões de corretagem (art. 64,
Cod.) .

Art. 309. Para ser concedido o mandado executivo é essencial
que a petição que o requer seja instruida com os documentos
seguintes:

§ 1.0 Com a carta de fretamento ou conhecimento de frete e re·
cibo de descarga e entrega, no caso do § LOdo art. 30S ;~ ..""

§ 2.° Com cautela e recibo respectivo. (Arts. 100 e 109 do Co
digo); ~.... b

§ 3. o Com as facturas ou minutas das negociaçües ou certidões
extrahiclas dos livros dos corretores, no caso do § 3.0 do art. 30S.

Art. 310. O mandado executivo. <leve determinar que o réo pague
incontinenti, ou que se proceda á penhora nos bens que elle offerecer
ou lhe fôrem achados, tantos quautos bastem para pagamento da divida
e custas . ..... e

Art. 311. AcusarIa a peuhora, serão assignados seis dias ao
réo para allegar seus embargos . ...... d

Art. 312. Se dejltro de seis dias o réo nã.o allegar embargos será
a penhora julgada por sentellça, e se proseguirá nos termos uHeriores,
como no. execução da sentença.

"Todctvia poderá o réo appellar da referida sentença. ~,,() ..

re ultaotes tio me mo instrumento tenl1am
acções diversa.: Acc. da Llel. da CôrLe de
27 de Março de 1874.-Di1·., "01. Il,pag. 792.

- Vid. Deer. n. 3272 de 1885, art. 4" • 1;
Decr. n. 169 Â. de 1890, art. 1<1 § 6; Decr.
n. 370 de 18g0. art. 382.

I'id. Di!'., ';01. 66, pag. 383.

Nota 199 c
Docr. n. 9jJ!) de 18 G, art. 65; Dor:l'.

n .169 A de 1890, arl. 14 6' Decr. 11. ::170 de
1890,3.rt. 382.

Nota 199 d
Nota 199 ~

- Não tem lagar a penl10ra executiva
cOIILra Lel'ceiro, l[uand,o 'na carta de freta·
menLo faUar a intervenção e assignatura de Decr. n. 169 Ade 18!lO, art. 14 Ge Decr.
corretor de navios. em sua falta de talJel- n. 370 de 1890, art. 382.
lião, que porte [lar' fé ter sido passada na. - Não ão extemporaneo os cmliargos
sua presença e de duas testemunhas, com olTerecidos em aeçlio executiva fÓJ'a (kg
elle asslgnadas, pois em condições divel'3as, seis dias, uma vez que o embaJ'gallte
sómente pMe obrigar ·as proprias parles: tenl1a requerido vista dos autos para em
AccOrdão da ReI. da COrte de14 de S·Lem· baJ'gos dentro d.o prazo legal.
bJ'o e 2/1 de Novembro de1877.-G(~z. 111/1'., Omi são do escrivao em fazer a visita re
Yol. 1~, pago 126.--Di1'., vol. 14, pago 762. querid:t e pena disciplinar em que incorre:

- Vir!. Decr. n. 3'27'2 eLe 1885, art. 4 àec. do Tril). rIa Bahia de 14. de MaJ'ço de
§§ ~ e 4. 1893-Dil'., vol. 66, ]1ag. 29.

Nota. 199 b
Vil1. Di?'., vol. 62, pag. 4.97. Not. anl.

Nota 199 e
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Art. 313. Dentro dos seis dias assignados, poderá, o réo produzir
testemunhas e protestar pelo depoimento da parte. 199 r

Art. 314. Com os embargos, documentos e prova testemunhal, se
a houver, serão os autos conclusos ao juiz, que receberá ou rejeitará
os embargos. 199 g

Art. 315. Se fôrem recebidos os embargos, o juiz assignará ao
autor cinco dias par~ contestaI-os; depois da contestação terá lagar a
dilação das provas, que . erá de dez dias, e, arrazoando o autor
e réo, dentro de cinco dias cada um, será a cau a julgada afinal.

Art. 316-: Se fôrem rejeitados, se procederá na fôrma do art. 3] 2.
Art. 317 . Se o réo appellar, não poderá o autor sem fiança receber

o pagamento.
Ã.rt. 318. Quando a penhora executiva fôr para pagamento de

fretes, será feita nas mercadorias que deverem os fretes sómente nos
câsos seguintes: /

. § 1." Se tiverem sido préviamente embargadas, ou depositadas
a requerimento do capitão (arts. 537 e 619, Codigo), ou pelo com
missario ou conductor;

§ 2. o Se ainda se acharem em poder do dono ou consignatal'io,
dentro Oll fóra das estações publicas. ( Arts. 527 e 619, Cocligo e
art. 520 deste Regulamento.)

Art. 319. Se as mercadorias depositadas ou embargadas tiverem
sido vendidas, por serem de facil deterioração, ou d~ guarda arriscada
e dispendiosa, a penhora se fará de preferencia no preço denas

TITULO VI
nas causas eOJnlllUnS ás acções Sllmmal'ias, e~p('da('s

. e cxecnth'as

Art. 320. São extensivas a estas acções as disposições sobre a~

citaçoes, suspeição, incompetencia, conciliação, fôro competente,
n. i tenci.a, dilaçã.o de provas, provas, allegações finaes e sentençar
('l'it. II, Parte I). 20e

Nota i99 f

Not. 94; Decr. n. 951!1 (le 1. 6, arl. 65; e
Derr. n. l1i9 fi de I no, <\rl. 1,1, (j e
Decr. n. 370 de 1 !lo. arL. 38Z.

Nota199g
Not.-AnL. '

Nota 200
Not. 94; Cad. Not. lilOl.
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TITULO VII

651

Dos pl'occssos pl.'cparalorios, lU'evenlivos e incidentes

CAPITULO I

Do emum'go OM a1Testo

Ã.rt.. 32]. Ou embargo ou arresto tem logar : ....
§ 1.0 Nos casos expressos no Codigo, arts. 239, 379, 527, 619 e

outros j ..01 ..

-'fratanuo- e de cau a commercial só
Nota 201. o Juizo Commercial é competente pal'a de·

Cl'elar o embargo, como pr liminar da
Art. 729 § l' Dec. li. 1334 rle 1893, acção.

art. 97 n. 2. Cod. tit. uno art. 27.0rd. -A diJirrencia do embargo só deve ser
I. a til. 31. promovida 110 Juizo da acÇào municipal:

- obre embargos ou penbora em mel" Acc. da HeI. da Côrle de 25 de Abnt de
cadorias exi tentes em repal'liçõe fiscaes. 187\J-Di1', vol. 19, pag. 346.
Not. 3 3; Cod. Nots o 438, 14'71 e 147,1; -Verificada alguma das bypothc e do
C('n$()l.dasLeísdasAIf.,arts.211,251,26~. art. 32l do Reg. n. 737 de lfi50,é·proce-
-o arresto ó é concedido como melO denlc e compelentemente decretado pela

preventivo ou conservatorio . de acção fu· justi(~a do paiz o UIITCSto de laens, Jl?ovei
tllraou, pendente, eé!,berratlvodasregras eimmovei pertencentes a uma soclcdade
de ~lr~llo guando e lU tenta para segurar Ianonyma,exploradoradeengenhosc~ntraes
o dIreito firmado por ~enlença em exe· com séde no estrangeiro, ondejá fOI dccre.
clIção apparelhada. ou l1tulo que tenha a tadasua liquidação, não tendo, entretanlo.
OIe-ma força: UecI . de AO'gr. do pj·es. do a re pecti a sentença obtido e:r;equatu1'
Trib. do Comm. da Côrle de 14 de Julho Questões conncxa: Acc. da ReI. do Re
de 1857.-C/tron. do FÔ1'O de 185l:1 n. 4. ci [e de 2:3 de Arrosto de 1887-Di1'., yol.44,

-não ão sujeitos, a a1Testo' l?s bens pago 351. "
arreCadado p~lo JUI~O Commerclal no -Não se concede a1'1'esto quando o
t:il'O' ~efa\lenCla: Deels. de Agg~. do Preso credor está habililado com titulo, que t~m
do Tr!b. do Cumm. da Côr!.e de :> de 1.ulbo [orça de entença. como o hypolbecarJO,
de 1811.-Rev.Jwr. de 1811, pago 113.. caso cm que póde de de Jorro penhorar os

-ii. conces ao de embargo é restncta bells bypothecado : Acc. do Trib. Cív. e
aocaso de se demandar cou a moyel: Rev. Crim de 1 de Outubro de 1::i82-Dw.,
n. 8010 de 17 ,de Ago to de 1.72 e Acc. vol. 62, pago 61-
re,ulsor do ReCife de 18 de Ahnl de 1874- -"id Di!' vol 19 paO's.415 e 67 parr. 128.
Dtr., "01. 5, pago 531. . ., . • " , "
-o al'1'esto deve er requerido no juizo

c~mrelenle para conhecer da acção prin
clpa : Ace. da ReI. da Côrte de 9 de De·
zemhro de 18i3.- Di1'., vol. 2, pago 312. Nota 201. a

-Juiz incompelente para conhecer da
aCÇão o é tambem para decretar o arresto:
~ce. da HeI. da Côrte de 1 de Dezembro Cod. Not. 54:3, Decr. n. 848 de 1890,
e 1873 -Di?'., vol. 3,pag. li. arl. 202.

42 CODIGO COMMERC1AL
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§ 2.° Quando o devedor sem domicilio certo intenta ausentar-se
ou vender os bens que possue, ou não paga a obrigação no tempo
estipulado ; ~.z

§ 3.° Quando o devedor domiciliario: 1·, intenta ausentar-se fuI"
tivamente, Oll muda de domicilio sem sciencia dos credores; 2°, quando
muda de estado faltando aos seus pa~amentos e tentando a:lienar o,
bens que possue, ou contrahindo dividas extraordinarias, Oll pondo o
bens em nome ele terceiro, ou commettendo algum outro artificio frau
dulento; ~03

§ 4. o Quando o devedor possuidor de bens de raiz intenta alienaI·o
ou bypothecal·os, sem ficar com algum' ou alguns e1luivalentes á
dividas, livres e desembargados ; ~.4

§ 5." Quando o devedor commerciante cessa os seus pagamentos e
se não apresenta; intenta ausentar-se furtivamente ou desviar todo
ou parte do seu activo; fecha ou abandona o seu estabelecimento I

occulta seus efi'eitos e moveis de casa; procede a liquidações precipita
das; põe os bens em nome de terceiros; contralle dividas extraordi·
narias ou simuladas. 2.6

Estas disposições não compreheudem o negociante matriculado,
a respeito do qual se guardará a Parte III do Codigo Commercial. m

Nota 202
-Os §§ 2, 3 o 4 do art. 321 e o §§ 1

e 2 do art. 343 do Reg. J). 737 não dizem
re pito aos de,edore que fôrem oommer
cjantes, dos quae tratam especialmente
os para<1rapbo seguinte: Deci . tle Aggr.
do Preso do Trib. do Comm. da CÔrte.
eh?'an. do FÔ1'O de 1859, n. 13.

-DeCl·. n. [l17 de 1890, a1't. 1 C).

Nota 203
No/s. ant. e 230; Decl'. n. 917 de 1890,

art. 1 d).

Nota 204
Not. anl.; Decr. n. 917 de 1890, art. 1 el.
-O a1Testo pMe ser deeretíldo contra

o commereiante mat-riculado queinlentar,
alienar Oll bypothecar bens de raiz, sem
ficar com algum ou alguu equivalentes á
diyida, pois a probihição do CI1Testo con,tra
cOlllmercianle matriwlado é só relaliva ás
bypolllese do § 50 do art. 321 e não do §4'
do me mo: Ace. do Trib. do Comm. da
Corte de 25 de Junho de 1873.- Dil·., 1'01.
4,pag.1l3.-ria.Ga::. J1tl'., vol.l, pago 279.

-A garantia exigida pelo arL. 321 § 4
do Heg. n. 737 de 1850, para o credor, é a
dos bens immo eis, e lião a do mOlei.
que pos ua o devedor. l'rocetleucia rio
aJlTesto em immoveis do del'ellor quelenla
alienai-o, não ob tanlo elle possuir beo'
movei (tiLulo e papeis de credito) de
valol'superior a diYlda:Acc. doTI'jb.CI\.
e Crim. de 5 de Abril de 1893-Dir., 01. 6!,
pago 530.

Nota 205
lIots. :lnL. e 570; Der. n. !llí de 1890,

art. 1 c, f, h ).

Nota 206
-E' prerognliva de commufcianle ma·

trieulndo: Decr. n. 1597, art. 2.
Gozando uma companhia do fal'ore

ele maLri ulada (Av. n. 243 de 1859) lião
e póde contra ella decretar anesto: Ace.

da HeI. da Côrte ele 16 de Maio de 1876.
E pozel, Rev. ele Maio de 1876, pago 1~ ..

'egoclante matriculado não eslá uJcllo
á ane to, embora ao tempo de ser elJe iI.1}
erelado,já não exerça. a profi ão mercantil:
Acc. da nel. da Côrte de 17 de Ago lo de
l8SS.-Di?'., voI. 32, -pago 193.

-Idem: Acc. n. 304 da. HeI. de Porlo
Alegre de 3de Agosto de 1886.
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Art. 322. Para a concei:lsão do embargo é necessario : ,..0 •
§ 1.. Prova litteral da divida; 1:0.,.

§ 2.0 Prova litteral ou justi ficação de algum dos casos de embargo
referidos no artigo antecedente. 1:08

Art. 323. A justificação prévia dos casos de embargo é dispen
savel, e pMe ser supprida pelo juramento com protesto de prova em
tres dias depoif; ele effectuado o embargo nos casos: 208 ..

§ 1.o Em que o Codigo concede o embargo;
§ 2. o De urgencia ou inef:ficacia da medida, se fosse demorada.

-o embargo na bypothese do art. 527
do Cad. Comm. pMe er deferido me. mo
conlra o commcrcianle matriculado, -pai
qlleécontraacarga flue e intenta a pr vi
delicia: Acc. da ReI. do Rio de 9 de I,'el'e·
reiro de 1877-Dir .. \ 01. 12, -pag. 762.

-Idem: Acc. n. 305 da HeI·. de Porto
Alcgrcde 6de ágo'lo de 1 /ln-Dir ., íol. 11,
pago Ó 5.

-Yid. Dir., vo1. 43, pago 274.

Nota 206 a
C!JII. No/. 456.
-Arre to tem o direito rle pedir o ex

oeio de ullla Jirma dissoLvilla, em Liqui
d:lÇ.io, o qual conlinúa a usar da firma da
nciedade para garantia de divida da qual é

,. conbecido credor no seu nome indivi
flual, desde CJUe a obrigação esla.1Jeleceu-se
lIe faclo sob a razão da antiga firma: Acc.
lia. Rei. da COrte rle J9 de Agosto de 1870.
DIl' , \'01. 21, pag. 352.

Nota 207
-Á pl'Ova li~teral da divirla não ()

~rl1lpre cond ição para a conce -ão rio
elllbal'!lo :-a entenca -proferida em favor
tio ~utor, embora appelJavel e dependenl
rte Ilquir!ação, -pMe er con 'iderada como
prol'a lltteral rIa divida, e habiUtal·o a
r querer o em bargo, penden te a Iirle: Acc.
II~ HeI. da COrl de 10 de Maio de 1874..
Dlr., \'01. ~, pag. 1\38 e Ga::. J Ul·. vol. 3
~~l~. '

rirle esta. Rer is/,as, cujo rellactore
fazem :l:S mais judicio as rellexõe- conLra
a doulnna da l' -parle do julgado.

-0.- Cal'l'egadores -pa rciaes e os de Li
natanos de ua mercadorias e con ti
luem em obrigação "arantida pelos m\lSmos
para com os aruJadores Ott fretadores, -p lo
pa-amento da rli vida que os [reladores
haJa~ conlrahido nos termo da ca1·ta
gar!lda, que é -Pl'Ova liLleral de divida 1

eCls. de Aggr. da HeL. da Curte de 10 ue
Março de 18i6.-Dir., voI. !O, pag. 234.

-o portador de letra não v ncilla não
póde recluerer arresto no bens do d '-edor.
e não aproveita-lhe a allegação ele que por
e se modo pr tende acautelar -prejuizos
futuro.: Acc. da ReI. ela CÔrte de 2 cte
.Julho de 187 .-Di1·., vol. 17, pHg. 332.

-Antes de julgada definitivamente por
via de acção ordinaria a re ponsahilirlaue
olidaria do ocio commandiLario, eu ben_

não podem, a tiluLo_ de medida de segu.
rança er arrecadados para a ma sa fali ida,
116m tão ponco ser objecto de arresto: Acc.
da HeI. da Côrte de 18 de Julho e 20 de
Outubro de 187!.l.-Dir., vo1. 20, pago 556.
-~ão e comprehendem as dividas il

liquidas: Acc. da HeI. do Rio de 8 de
OntnlJrb de 1886.-Dü·., vaI. 4.1, pag., 466.

Nota 208
- No embargo, na especie figurada no

a.rt. 52í do Cod. Comm. para segumnça
do frete, e úão garantia de divida geral, a
justificação exigida pelo art. 32~ e supprida
pelos dor.umentos que provam o contracto,
o conbecimento, :l descarga, o nome do
consi"natMio: Acc. da Rei. da Côrle de 9de
Janeu'o de 1877.-Di1'., vaI. 12, pago 76~.

'esla tleci ão deu- e o mesmo equil'oco
que e nota na decisilo.- '01. alll.

- ão o juizes de direito, na comal' a
gemes, os competent s pam o julgamenl
da justi1Jcação para arreslo e decidir soure
admi sào dos embargos de terceiro: Acc.
da BeL. da Fortaleza de 8 deAgo'to de]8 4.
-Di7·., vol. Si>, pago 537.

-J)o despacho que julga procedl'nte a
ju liUcaçiio para embargo calJe :l"gmvo:
Acc. n. 368 da Rel. de Parlo Alegl'e de ::la
de i'iovembro de 1 88 -Vid. Dil·., 1'01. 13,
pago 407.

Nota 208 a
-E' improroO'a\'el o triduo: Acc. d, ReI.

do Hio de 4 de larço de 18tl7 ,-Dlr.,
,01, .13, pago 27.
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Art. 324. A justificação prévia quando o juiz a considerar indis·
pensavel, pôde ser feita em segredo, verbalmente e de plano, reduzin·
do-se.a termo o depoimentos das testemunhas.

Art. 325. O mandado de embargo não será executado, mas ficará
suspenso:

§ 1.0 Se o devedorofferecer pagamento incontinente;
§ 2. o Se apresentar conher.imento do deposito da divida; »00

§ 3. o Se der fiaclor idoneo. 2 ••

Art. 326. Para o embargo de bens que estão em poder de ter
ceiro, deve o embargante declaraI-os especificadamente, e designar o
nome do terceiro e logar em que' se acham; estas declarações serão
insertas no mandado.

A disposição deste artigo não comprehende o dinheiro do embar·
gado existente em poder de terceiro. ».... a

Art. 327. O embargo só póde ser feito em tantos bens quanto
bastem para a segurança da divida. "' ...

Art. 328. Feito o embargo, serão os bens depositados em poder
d~ terceira pessoa~ que assignará o auto respectivo como depositario
judicial.

e não houver t.erceira pes:?oa, será depositario o devedor, se o
credor convier, ou o credor ou qualquer pessoa que elle indicar sob sua
responsabilidade, se o devedor consentir. "'.'"

-Conta·se o tl'iduo para ju tificação do
arresto do dia em (lue esle é eJl'ectuado:
Acc. da Rel. do Rio de 25 de Novembro
de 1887. -Diq·., vol. 45, pago 339.

-Uma vez julgada improcedente a jus
tificação para embargo não se póde produ
zir egunda sob as mesmas bases: Rev. n.
8010 de 17 de Agosto de 1872 e Acc. q·c·
'visO!' da ReI. do Recife de 18 de Abril de
1874.-Di1·., vaI. 5, pago 531.

Nota 209
-Antes da sentença passada em jul

gado pMe· e requerer si1Ilullaueamcl1tc,
ou um após outro, o emhargo e a detenção
pessoal, jn tiücando·se para cada um desses
meios preventivos c preparatorios os re·
quisito da lei: nero ena ce sa ou suspen
de- 'eelIectuado o embargo que não é fiança
ou deposito, pai obre os ben' embargados
podem terceiros disputar dominio e posse;
«eg. n 737, arts. 3ti1, 342,318 e 319: Decis.
d Aggr. do Pre'. do Trib. do Corom. da
CÕl·le.-RclJ. JU1·. de 1869, pago 2M.

Nota 2iO
As . n. 11 de O de Iulho de 1857; Not.

f)l·L Co!.!.

Nota 2iO a
krt. 521.

Nota 2ii
Art. 528; Decl'. n. 841 de 1 51, art 2;

Oeor. n. :1647 de 1860, art. 209 § lO: Not.52.
-Consolo das Leis das Alr., arl. 11.

Nota 2i2
Ál'ts. 275, 526 a 528; Decr. n. 8·1.1 ci!.

..11'1. 2' Decr. n. \1617 cit., al't. 209 ,j; Consol.
das Leis da Ale., art. :tIl.-Not. 5.2.

-O executado que com anuucnci:l do
cxequente a signa termo de deposito dos
LJen peu hurados póde ser preso se c recu J

á entrega.
'em obcla que esses bens estejam por

outrem penhoradus e que baja outro de
pu itario: Deci . de Aggr. do Preso doTni•.
do Comm. da Côrte de 23 de Oulubro de
1857.-Ch1'on. do FOq'o de 1 59, n. 10

-O depo itario é escolbido pela con
fiança dos credore .

O depo ito judicial de immoveis, mesrno
quando haja deposilario publico, Ilóde
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Art. 329. Se algum terceiro vier com embargos dizendo que a
cousa é sua, serão os embargos admittidos e processados pela fórma
que se determina no titulo das execuções. 2."

Art. 330. Quando a opposição do terceiro fôr relativa s6mente a
alguns bens, e não todos os embargados, será, a requerimento de
alguma das partes, separada a opposição para correr em auto apar
tado progredindo o processo de embargo quanto aos outros bens; ares·,
peit~ dos quaes não versam os embargos de terceiro. 2." a

Ârt. 331. O embargo ficará de nenhum effeito :
§ 1.o Se o embargante o não justificar dentro de tres dias depois

de eífectuado, no caso do art. 323;
§ 2." Se o embargltnte dentro em quinze dias não propuzer a

acção competente.
Este prazo será declarado no mandado de embargo.... .a

er confiado a particulares: Acc. da HeI.
do Es:ado do Rio de 26 de JulllO de 189;1.
-Di!'., vol. 60, pago 565.

Nota 213
No/.s, 218, 453, 496, 596 e 599; Decr. n. 917

de 1890, art. 150.
-O terceiro prejudicado não póde in

terpOr o recurso de ag"ravo' Decis. de
A"gr. do Preso do Trib. do Comm.da COrte
de 31 de Agosto de 1857 .-eMon. do FÔTo
de IR59, n. 5.

-O terceiro prejudicado pMe appellar:
Acc. da ReI. de S. Luiz de 7 de Junho de
1879.-Dil'., \'01. 19, pago 7i3.

-Aggravo da·se das decisões sobre em
bargo, sómente aos que figuram no pro
cc.so corno embargantes ou embargado.

Aos terceiros, em cujo poder se acham os
b~ns e01bar"a~us, que dizem ser seu, cabe
sorllcnte' o melO de embargos de terceiro:
ice. da HeI. da Côrte de ~3 de Setembro
deI l.-Di'r., vaI. 26, pag.629.

-.-á)lpellação e não aggra vo, dá- e da
declsao llroferida afinal sobre embar"o
opposto por terceiro arre to' Acc. oda
!leI.. da r.ôrte de 2 de Olltubro de 1883.
-Dlr. ,vaI. 32,pag. 452.-Vid. Dir., vol. 35,
pag.537.

-Em arre lo, não póde aggravar do
dejlOsi L1rio que recebe o elll barlTos do
ar~c tado um oeio deste, não sendo ter
cetro. senbor e possuidor: Acc. da ReI.
do RledeI5 de Novembro de 1887.-Di,'.
vol. 47, pag. 253. '

-Dos embargos de terceiro, julgados
a final, cahe appellação e não alTgravo:
Âdcc. do Trib. CIV. e Crim. de 30 ~e Maio
eI894..-Dir" vaI. 64, pago 541.

Nota 213 a
-Embargos á ap-prehensão de parte dos

bens al'l'estados sao recebidos em apar
tado: Acc. da ReI. do Rio de 15 de No
vembro de 1887.-DiT" vol. 47, pago 253,

Nota 214
-Ainda não proposlaa acção em tempo,

o arresto, como preliminar ou incidenlr,
de ta, só por sentença se invalida:
e a alienação, anles dis o, dos bens ar
restado, ujeita o embargado á prisão: Acc.
da Ret. da Côrte de 28 de Novembro de
18i3.- Ga::. JU1'., vaI. 2, pago 196.

-O embargo lica de nenhum etI'eito se o
embar~ante não propõe a acção compe
tente dentro de 15 dias, contados da data
do me mo embargo: Acc. da ReI. da Curte
de 21 de Junho de 1878.-Dil'" vaI. 17,
pago 107.

·-Annllllada a acção principal deve pro
ceder-se ao levantamento do arresto: Acc.
da ReI. da CÔrte de 28 de Fevereiro de 1879.
-Dil'., vaI. 18, pag. 679.

-Os 15 dias cuntam- e da feitura do ar-
resto, do dia da apprehensão dos bens.
para se jul"ar em elJeito o arre lo ba ta
que e prove que dentro daquelle prazo
ileixou- e de intentar a acção competente,
não se fazendo preciso julgamento a final
des e processo as ecuratorio para o IDe mo
ser declarado sem eJIeito: Acc. da Hei. de
Porto·Alegre n. 155 de 22 de ~1arço de 1881.

- Não se concede segundo em bargo
quando o primeiro foi levantado por não
ter sido a acção proposta no prazo tegal:
Acc. da HeI. da Côrte de 22 de Setembro de
188~.-Di1·., vaI. 29, pago 439.
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Art-. 332. A acção principal deve ser proposta no mesmo juizo em
que se fizer o .embargo, salvo se fôr outro o fôro do domicilio ·ou do
contracto; neste caso, o juiz que procedeu ao embargo não tomará
conhecimento de qualquer opposição, mas, feito o embarg'o, remetterá
os autos respectivos ao juiz da causa principal.

Fica entendido que ao juiz do embargo é que compete mandar
levantal·o nos casos do art. 331. ~u;;

Art. 333. Feito o embargo, poderá o embargaclo oppôr-lhe em·
bargos cujo conhecimento (art. 332) pertence ao juiz da cansa prin
cipal, que os mandarâ contestar no termo de cinco dias. ~"6

-Conta-se o triduo depoi de eIJectuado
o embargo e não de ua accnsação em an
diencia: Acc. da ReI. de Porto·Alegre de :2
de .Abril de 1886.

-Para se ordenar o levantamento do
embargo sob funda mento de que a acção
são foi propo ta dentro de 15 dias, é e 
tencia] que quem o requer junte cer
idão extrahida dos cartorios do logar em

Que a acção deve ser proposta.: Acc. da
HeI. do HecHe de 29 de IIta1'ço de 1887.
-Di1·., vol. 43, pago 31.

-Ao terceiro embargante, cujo emba.rgos
ni'io foram ainda rec bido , não cabe o di·
r ito de requerer o levantamento do arresto
sob o funáamento de não ter o arrestante
proposto a acção principal contra o arre 
tado denlro do prazo da lei: Acc. da
HeI. da Bahia de 9 de Abril de 1888.-Di1·.,
vo I. 50, pag. 254..

-Quando ba mais de um arresto, con
ta-se depois de eJl'ectuado o ultimo o quin
decendiopara apropo itura da acçãopnnci
pal.-A de istencia do arresto não obsta que
seja julgado improcedente, se o arrestado
prova que aacção principal não foi proposta
no qllindecendio: Acc. da ReI. doRiode13
de Dezem bro de 1888 .-Di?'.,v01. 5J,pag .561.

-O triduo é improrogavel e falaI e con
'la· e da data do primeiro arre to e não do

egundo decretado por in ufficíenqia do pri
meiro: bem assim o quindecendio é contado
depois de eIJectuado o primeiro: Acc. do
Tl'1b. Civ. e Crim. de 10 de etembro
de 1892.-Dir., voI. 59, pago 609.

-Ainda se referiu o Acc. aojllramento.
-Levantar·se-ha o arresto, se dentro dos

15 dias, que serão contados da reaLi ação
do mesmo, não se propuzer a acção re 
pecti a: Acc. do Trib. Civ. e Crim. de
2J. de laio de 18il3.-Di1'., vol. 63, pago 38.

Nota 215
-A. a.cção propo la no me mo juizo

do embarao na f6rma do art. 332 do Reg.
n. 737, quando e e fór o do domicilio do

réo, salvo a renuncia expre sa: Deci . do
Ag". do Preso do Trib. do Comm. da COrte
de 13 de etembro de 1866.-Not. 201.

-À aCI;ão deve ser proposta no mesmo
juizo em que se fez o alTesl.o: Aee. da
HeI. de S. Luizde 27 de Junho de 18ín.
Dir., vol. 19, pag. 743.

-Prevenção de juri dicção nl!.o re uUa
da apresentação do requerimento para re·
missão da divida. feito aoutro juiz, depois
de efl'ectuado o eque tro: A C. da HeI. ela
Côrte de 15 de Dezembro de 1882.-Dir.,
vol. 30, pag. 411.

-Paxa decretar o em].argo ou arresto Ó
competente o juiz qu o não ., para a pro
po il.ura da acção principal: AI;·. da nel.
de. Porto-Alegre de 6 de Julho de I 88.
Dt1·., vo1. 47, pago 238.

-Os embaraos ao arresto, ainda sendo
de incompetencia, devem ser julgados
pelo juiz deprecante: Acc. da Rel. da For·
taleza de 29 d Abril de 1890.-Dij'.,
voI. 52, pago 3 3.

Nota 216
-Os arts .. 335 e 669 § 16 do Reg.

n. 737 pcrmlllem o recUl"O do aggrayo.
segunõo o arre lo invariaveis do tribu
nal, da deci ão que julga a ju tilicação
prévia para o embargo, ou da que, di·
pen ando· a, sob j llramento para e provar
no triduo, decreta o mesmo embargo no
termo do ar\. 333, e não da sentença de·
finitiva, quando ao arre lo se oppôem em
kargo, na f6rma do ar\. 334, poi que,
neste caso, em que se não dá a me ma
razão da lei, s6 ca!.le appeUação da lal en
tença pela regra geral do art. 646: Doei. de

ggr. do Pre . do TrilJ. do Comm.da Côrte
de 2J de JuJllO de 1857.-e/won. do Furo
de 1859, n. 5.

-D crelado o arresto, lorna-se necos,
aria a nomeação de cmadol' á tide que

assista ao menores intere sados na di .
cus ão e julgamento definitivo de se aclo:
o termo da rali ficação do processado deve
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Art. 334. Vindo o embargado com os sens embargos, se assignaràO
dez dias para prova, e, arrazoando ao depois e successivamente o em·
bargado e embargante no termo de cinco dias cada um, dará o juiz a
sentença final. la'''

Art. 335. Da sentença que julgar procedente ou impl'ocedente o
embargo, não ha appellação, mas s6mente aggravo de petição ou in·
strumento. (Art. 669, § 18.)"'8 .

or a i~nado por lodos aquelJes a quem
o negoCio toca.

'ão lem Jogar o arre to, quando quem o
roqner lem o eu direito firmado por seno
lença em execução apparelbada, e no
lrrmos de rcq uerer a peo hora: Decis. de
Ag'. do Pre . do Trib. do Comm. da Côrte
do 26 de Oulubro de 1867.-Rev. Jwr. de
1868, pag. 134.

Nota 217·
Not. anl.- Vid. DiL, vol. 35,rpag.8'1.

Nota 218
-Da senlença final sobre o arre lo

dá·se o recurso de aggravo: Decis. de
Aggr. do Preso do Trib. do Comm. da
Côrle de8deNovembrode1865.-Rev. Jm·.
de 1866, pag. 91.

-Da sentença (rUe a final julga impro
cedenle o embargo cabe a~gravo ou appel
lação? Cabe aggravo: Decls. do Inst. dos
AdI' . em conto de 20 de Maio de 1858.
Rev. do Inst. de 1867, pag. 194.

-Da deci. ão proferida a final obre a?'·
resto não cabe appellaçâo: Decis. de Aggr.
do Preso do Trib. do Comm. da Côrte de
13 de Outubro de 1869. -Gaz. J!~?'., vol. 1,
pag.170.

-Dó de;pacbo que julga provado os
embargos de lercelro senhor e po suidor
o manda levanlar a?'I'esto, o recur o é de
arrgravo: Decis. deAggr.do Preso doTrib. do
Comm. da Côrte de 14 de Fevereiro de 1870.
-Rev, J1II1'. de 1870, pago 22l. .
~l~á·se s6.menle aggravo: ou e trate da

docl ao que JU Igou obre a procedeocia do
(lrrest~, ou da que teve por in uu istenle
a m~dl~a por n.ão propo la a acção no prazo
de 10 dIa: Decls. de Aggr. do Preso do Tri h.
do Comm. da COrte de 10 de Setembro de
1870,-Gaz. J1w _, 1'01. I, pag. 170. .

-Hecebidos os embargos oppo tos ao
zrresto torna-se ordinaria a causa e tem
IO!!ar a appeIJação da sentença qoe o jul
~ou atinai não pro\'ados: Acc. do Trib. do

.Comm. da BalJia le 25 de Abril e 9 de e
tembro de 1869 e HeI'. n. 8437 de 2(j de
Maio de 1874.-Gaz. JUII·., vol. 3, pa~. 321-

-Da deei ão final sobre embargo oe l r·
ceiros oppostos ao an'esto cabe appellação
e não aggra o; porqull, e tes recebidos,
abrem uma oulra ioslanGia diversa da pri
meira, e em que deve reger o principio
geral do arl. 646 do Reg. n. 737: Ace. da
HeI. da Côrte de 6 de I?evereiro de 1877.
Dir .. 1'01. 12, pag, 76t.-Not. 213.

-Da decisão proferida sobre embal'''o
ao arre lo dá- e aggravo: Acc. da HeI. •
do Hio de 27 de Abril de 1877,-Dir.,
1'01. 13, pag. 407.

-Appellação e não agl(ral'o dá-se da de
cisão final proferida ollre embargos op
po tos ao arreslo: Acc. ela HeI. da Côrlede 6
de Dezemuro de 1881.-Di?·., 1'01, 27;
pago 133,

-Idem..-Acc. da ReI. da Côrle de 17 de
Outubro de 18 2.-Di?'., "01. 29, pago 441.

-Ha inj uslica noloria no Accordão que
julga em appellaç,ão a causa que só podia
subir ao tribunal por via de aggravo. Da
deei ão que julga procedente ou improce
denle o embargo cabe a~gravo e nào ap
pellação: ReI'. 11. 10039 oe 18 de Julho de
1883.-Di?·., 1'01.'32, pago 190.

-Aggravo e não appellação dá-se da
decisão proferida obre embargo ao ar·
re lo: Acc, da ReI. da Côrte de 17 deAgo lo
de 1883.-Di?'., 1'01. 32, pago 193.

-O aggravo é o recurso legal da sen
tença sobre embargos oppostos ao ar
reslo: Acc. da Rel da Bahia de 21 de
Agosto de l888.-Di1·., vol. 48, pag. 386.

-Videulll artigo u lenlandoque ó cabe
aggravo na Rev . .J1I1'. de 1866, pago 132.

-« O ser o recurso a appellação e não
o aggravo foi doutrina ecoe prevaleceu até
1861, e então o Preso do Trib. do Comm.
de e tempo propunha em seu Helalorio
que pelas du vida u ciladas na Relação da
Côrte sobre a inlellirrencia dO' art. 669
§ J8do Reg, n. 737, combinado com o art.
335, e declare s6 caber aggravo do des·
I?acho primeiro que julga procedente ou
t1llprocedente o embargo, e não da seno
tença que julga a final obre embargos op·
postos ao arresto no terIlios do art. 331.
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Art. 336. Posto o embargo seja julgado pelo juiz da causa prin.
cipal, todavia será tratado sempre em processo distincto e separado.

Art. 337. Fica salvo ao embarga<lo o direi.to de pedir por acção
competente as perdas e damnos que do embargo lhe resultarem, quando
o arresto é. requerido com má fé. IU,1)

Art. 338. O embargo das embarcações só tem logar nos casos (l

pela fórma determinada nos arts. 479 e seguintes do Codigo. ~...
Art. 339. Podem ser embargaclos todos os bens que' podem ser

penhorados. ~u
Art.· 340. O 'embargo, sendo procedente, resolve-se pela pe·

nhora. ~~~

'Art. 341. Quando o embargo se fizer em bens do devedor exi .
tentes em poder de terceiro, será este intimado dentro de 24 horasJ

ou incontinente, no caso de urgencia, dando-lhe os officiaes da diligencia
contra·fé, 'ou deixando-a entregue em sua casa á pessoa da familia ou

Esta doutrina foi, porém, proscripta de
186] para cá, 8e"Uida constantemente a
contraria, tanto os presidentes, como o
mesmo Tribunal do Commercio, deixanflo
de tomar conhecimento das appeIJal/ões
que lbe eram apresentada em mes con·
dições.-llel. do Preso do Trib. do Comm.
da Côrte de 22 de Fevel' iro de lfl73 no
Rel, do Alinist. daJ1lstiçado me mo anno.

-Entretanto, convélll observar, não ba
tal uniformidade. a juri pru leneia con·
tinúa sempre incer~a.

-Nas acçõe preventivas de arre to,
quer se trate de decisão julgada obre a pro
cedeneia do arre to ou da competen ia dus
juize IDllnieipaes nas comarcas geraes
para julgar a justificação para o al'l'esto,
ou da que teve por insubsi tente a me
dida por não ser proposta a acção no prazo
de 15 dia, deve a appellação er recebida
110 elIeito devolutivo ólllente: ACC. da
HeI. de Belem de 23 dt' Outubro de 1889.
-Di7·. , vo1. 52, pag. 58.

-Do julgamento final de embnrgos de
tel'ceüo, oppo los ao arre lo, cabe aggravo
e não appellação: Acc. do Trib. Civ. e
Crim. de 10 de Setembro de 1891.-Di7'.,
vol. 57, pago 57. .

-Appellação e não aggravo dá-se da de·
cisão proferida a final sobre embargos op·
po to Jlor terceil'o ao arresto; Acc. do
Tri1:J. CIV. e Crim. de 4 de Maio de 1893.
-DiL. vo1. 62, pago 533.

-Vid. Dt7'" voI. 57, pago 5.

Nota 219
-Invocada a dispo ição deste artigo,

6·de· e intentar a acção de p~rda e

damnos c..1usado por um embargo que e
rec[Uereu no generos pertencentes a uma
casa de commercio, por se julgar seu dono
em estado de in 01 val~ilidade. não se pro
vando má fé da parte do embargante, e
sendo liquirla a di ida?

No caso figurado, o facto de ter oembar
gante precisamente re.qnel'ido mandado de
al'l'ombamento póde induzir IHá fé, sendo
certo que as portas da casa de negoci se
achavam fecbadas e seu dono prelen~er
yendel-as?

-Pela negativa: Acc. da ReI. da Côrte
n. 6t15 de 2i de Fevereiro de l8-5.-Jur.
dos Tribs., pag. 233.

-l'id. a Uev. n. 8046 de 'li de Junho de
1872.-R/l'v. J1II1". de 1873, pago 252.

Nota 220
I1'ots. 311 e 383.-Decr. n. 2047 de 1860,

art. :209 ~ 5,6 e 7; I1V, n. 80 de 1801.
Consol. áa leis dlls Alt., art. 211, § ·105.

-Vide Di7· .• vol. 48, pago 587.

Nota 221
Arts. 512 c 529.

Nota 222
-Como o arresto se resolve pela pe·

nhora é le"itima a que se vem a fazer
no bens do°allOnador do fiador, cujallança
ub titue o anesto: Uev. n. 8451 de 18 de

Abril de 1874.-Di1·" yol. 4., pag. 113.
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da. vizinhança, não sendo elle encontrado j o que será declarado no
auto de embargo, sob pena de nullidade.

Art. 342. Cessa o embargo: 223

1" Pelo pagamento; 20, pela novação; 30, pela transacção;
4' decahiudo o embargante da acção principal. 22'1.,

GAPITULO II

Da cletenção pessoal

Art. 343. A detenção pessoal tem logar nos casos seguintes: ""li
§ 1.0 Quando o deveclor não domiciliario intenta ausentar-se som

pagar a (lívida; 220

Nota 223
Art. 325 e Not. 214.

Nota 224
CD I. arts. 428 e 439,

Nota 225
Art. 669 S 17,' 729 2 j Decr. n. 1334

de 1893, art. 97 n. 2. Not. 201, Cod. til. uno
art. 27. Nots: 731, 1216, 1267 e 1462.

-Este ~apIlulo 2. 0 não é applicavel ao
proc.e sO,Julgamento e execução na cau a.s
CII'C1 em geral: Decr. U. 763 de 1890
3rt. I. '

-Nos caso de detenção pessoal pôde
esta el' decl'Ct.a~a por qualquer juizo. ante
~ q~al e cerllfique a cil'cumstancia que
lU tlfiqllem emelhante procedlmento lIma
vez. definida a jurisdicção comme;cial :
DCCI • de Aggr. do Pre . doTrib. do Comm.
dda CÓ!le de 1 de Agosto de 1857.-Ch?'on.
o Furo de 1859, n. 5.
-A detenção pes oal permittida pelo

~rt .. 343 e sego 'ó tem logar como meio Pl'(\
180111'0 ~u a ecuratorio de dema.nda fue
~ura: DecI . de Aggr. id~m de 10 de Outubro
e 1~7. -C/ll'on. do llô?'o de 1859, n. 8.
-;:-' I ta p~l'a .e..mbargos, como conte 

taç,1Q de acçao, nao tem funda.mento no
~rl '. 3t3 e 350 do Reg. n. 737, e como
eCUISO de de~pacho que dá provimento ao
~ggravo: Deel . de Aggr. do Pres. do Trib.
o Comm. da Côrte de 1855.

- Detençã.o pessoal contra o fiador
mercantil só tem lagar provando-se con
junclamente os requisito legae a re peito
do devedor afiançado: Acc. da ne1. da
Côrte de 17 de lIIaio de t878 .-Di?'., vol. 17,
pago 101.

-Detenção pe oal-o proclU'ador \11 ti
tuido em nome de uma tirma ocial di -
01 Vida por luebra não tcm competencia

parareqnerel-a contra nm dos membros da
me ma firma: Acc. da Rei. da Côrte de 13
de JuIbo de 1883.-DiL, vo1. 3I,pag. -69.

-Juiz de paz tem compelencia para
decretar detenção pe oal, endo a di vida
commercial, embora não ommerciante o
(levedor: Acc. da ReI. de Porto Alegre de
14 de etembro de 1883.

-Vid. Oliv. Macb .. Prat. dos Aggr., 206.
-Não se póde aCGull1ular a detenção

pes oat á abertura da fallencia: Acc.
n. 316daRel. dePorto Alegre delde Abril
de 1887.

-Não croza do beneficio do recur o de
habea -corpus quem vê-se ameaçado de
delenção pe oal ordenada pelo juizo do
commer 'io: Acc. da HeI. do Recife de a
de Fevereiro de 1888 .-Di?'., vo1. '15, pau. 581-

- ao e póde reconb ceI' con tran
gimeuto ilJe>al na prisão decretada por
entença do juiz competente: Arc. da Itel.

do Becife de 13 de 'ovellJ1Jro de 18úl.
Dil'., vol. 59, pago 92.

Nota 226
Art. 3.21 § 2.
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§ 2.° Quando o devedor domiciliario intenta ausentar-se furtiva·
mente, ou mudar de domicilio sem sciencia' dos credores, <>2"-

§ 3.° Quando qllalquer'commerciaute, matriculado Oll não, intenta
ausentar-se furtivamente, abandona o seu estabelecimento, ou e
occulta; 228

§ 4. ° Quando o commerciante não matriculado cessa os seus paga
mentos, e se não apresenta, ou deixa de assistir pessoalmente aos acto
e diligencias do processo de quebra j 22"

§ 5.° Quando qualquer devedor contra1J.e dividas e empenhos ex
traordinarios com manifesta má fé em tempo proxim0 ao fallimelllo, ou
para retirar-se do logar, ou commette outro qualquer artificio fraudu·
lento em prejuízo do credor, como se puzer os ben em nome de ter·
ceiro, ou alienaI-os simuladamente, 011 eseondel-o . 2a.

Art. 344. Para a concessão do mandado de detenção é essen·
cial : 2a~

§ L ° Prova litteral da di vida;
§ 2.° Prova litteral, ou justificação prévia de algum aos casos

determinados no artigo antecedente.
Àrt. 345. A justificação deve ser produzida em segredo, verbal

mente e de plano, reduzindo-se a termo os depoimentos das te te·
munhaS. 2a2

Art. 3-:1:6. Se o ca o fôr tão urgente que fique prejudicada a dili·
g-encia por não ser logo praticada, o juiz, antes de reduzir a termo fi

inquirição, mandará passar o mandado de detenção, continuando sue
ce siva e immediatamente o acto da inquirição. 2aa

Art. 347. O aggravo de petição no caso de concessão do mandadu
lla captu:"a não é suspensivo.

Nota 227
Art. 321 § 3.

Nota 230
Art. 381 § 5.
-Vid. DtT., vol. 20, paf1 .'il0.

Nota 228
Arl . 321 . 5,349 § 6. Art. 332.
-Ii:' prero"aLiva do commercianle ma-

lri u IMo: Decl'. n. 1597 de 1855, arl. 2.
-Con iderando- e como pl'e1'Ogativa

conlra o negocianle matriculado, não s
póde decretar a det~nfão pes oal. Art. 324.

Nota 231

Nota 232

Nota 229
Art, 349§6.

Nota 233
Art. 323 § 2.
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Art. 348. Suspende-se a execução da detenção:
§ 1,0 Se o devedor prestar fiança judicial ou extrajudicial. 2:141

§ 2. o Se apresentar conhecimento do deposito de divida; :!t:l"

§ 3. o Se quizel' pagal.a incontinenti "30

Art. 349. Cessa a detenção:
§ 1. o Pelo pagamento; 2:1.,-

~ 2. o Pela fiança ou deposito; 1:38

§3. o Pelo decurso de dous mezes de prisão; 238 •

§ 4. o Não propondo ocredor a acção competente dentro de dez dias
contados da detenção; 2ao

5. o Pela penhora ou embargo de bens equivalentes á di vida; :!tu

Nota 234
Art. 325 §3.-Not. 162.
-Em vi la do espirílo senão da leltra

doart. 34.8§ I' e 3~9 20 do Reg. n.
737 não tem togar a detenção lJe oat
contra o aceitante de uma letra endos ada,
ou contra aqueDe cuja divida e tiver garan
tida por fiança, mesmo extrajndicial, alvo
provando-se contrao endos ante ou (iador,
conjuDctamente os quesito da tei: Doci .
rle Aggr. do Pre . do Trib. do Comm. da
CÕrle.-Ch?'ol1. do Fôro de 15 de Julllo de
1859, n. 13.

Nota 235
Arl. 325 § 2.

Nota 236
Ar!. 825 1.

Nota 237
Art . 3~5 § 1 e 342 n. 1; Cod., art. ,1.29

e sego

Nota 238
Arls. 325 § 2 e 3; Cad., arts.256 e280.
-Improcedente e nulla é a a ção fUD

dada em tilulos não vencidos mbora
mtcnlada em con equencia de detenção
pes oal, se esta re olver-se por fiança:
Acc. da ReI. da Côrte de 7 de Dezembro de
1811.-Dir., vaI. 1, pago 217.

Nota 238 a
-Delenção não pórle ir além do prazo

de dous mezes, qualquer que eja o fun·
damento que a lenha autorizado: Acc. da
HeI. da Côrle de 21 de Jnnho de 1878.
D'i1·., vo1. 17, pago 108.

Nota 239
Art. 831 !" 2, Cad. Not. ~08.

-o detido não deve er sol lo, apezar
de pa arem dez dia sem que o credol'
tenha proposto acoão de divida, quando
este haja requerido a aherlura da fa1lencia
delle; porquanto, quando e te procedi·
menta não se po sa con irlerar acção, é
certo que, declarada a fali ncia, desneces-
aria é acçãocompetenle, e o codigo sujei!.'),

á pri ào o falJido que se não apre-enta em
tempo: Decis. de Agg. do Preso do Tril .
do Comm. da COl'le.-C!t?'on. do FtJ1'O de
1857, II. 18.

-ColJtl'a o me mo devellor não póc1
ser concedido egl1Ddo mandado de detenção
pelo mesmo facto, desde que dentro do
prazo legal não é propú ta a acção compe
tente: Decis. de Aggr. idem de 5de Jutho
de 1866.-Rev. J1W. de 1 66, pago 858.

-Para que cesse a delenção no ca o do
40 do art. 819 do Reg. n. 737. é indi pen

sayel que ella se lenha verificado, soda
cumprido o mandado que :lo decretou:
Deei . de Aggr. idem de 4 de DezOlIl bl'o de
l866.-Rev. Jur. de I 66, pago ::l60.

Nota 240
Art. 513.
-Feito embarp;o para gaJ"lnlia da 11a

divida, não tem lagar imullaneamente a
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§ 6. o Pela não pronuncia ou despronuucia de bancarrota nos casos
elo art. 353, §§ 3° e 40; 2,..

Art. 350. Resol ve-se a detenção pela prisão criminal no caso de
pronuncia por bancarrota ou estellionato ; 24lO

CAPITULO III

Da e:J)hibição

Art. 351. A exhibição dos livros e escripturação commercial por
inteiro, ou de balanços geraes' de qualquer ca a commercial, pôde ser
requerida como preparatoria da acção competente pelas pessoas ás ql1aes
e se direito é concedido pelo art. 18 do Codigo. 243

detenção contra o mesmo devedor, pela
mcsma quantia: Decis. de Aggr. (lo Preso
do Trib. do Comm. da Côrte de 6 de De·
zembro dIH870-Rev. Ju/'. de1870 paa.370.
-O arresto e a detenção pe oal podem er
requeridos simultaneamente ou um após
outro: Acc. da ReI. da Côrte de 15 de Ou
tl1bro de l885.-Di1·., vol.39, pago 2üO.

Nota 241
-Cod., arl. 820 i Rcg. n. 738, art.123.

Nota 242
Sujeila empre á prisão e livramento.

Not. 225.

Nota 243
Nol. <li; Cad. arts. 290 e 35'2.
-Não é applicavcl e le capitulo ao

pro 'es o, jll]fTamonlo e flxocução das causas
civ 'is em I(eral : D cr. n. 763 de 1890, art. L

-1 actão de cxhihição pôde ter logar
durante a feria : Docis. do Prc . do Trib.
do Comm. do Riode 20 de Junho de 1866.
-Rev. J1tr. d~ 186 pago 356.

-A exhilaiçào de uma lelra ordenada
judicialmente não importa Yiolaçào do
egredo das trall acções de um banco por
us empregado :- O art. <l51 do Reg.

n. 737 não se limita sómente áescripturação
mercantil, livro e balanço geme, mas
antes autorisa a exbilJição de uma letra:
Ac~..da HeI. ~de por.t?-AI,e~re de 15 2e F~
\OIClro de l8/5.-DII., '01. 10, pago 240.

-Desde que nos e latotos das compa·
nhias não se estabelece a época fixa em que
unicamente poderão ser exam inado o
livro pelos accionistas, têm e tes o direito
de, em qualquer tempo, rcquerer a e.thi·
bição dos mesmos livros para exame da
escripturação : Acc. da ReI. da Côrte de 13
de Fevcreiro de J877.-Di?·., vol. U,pag. 76l.

-Exame de lino I nece ario para a
prova em outra acção é documento, que
só pócle ser feito por perito .

No caso do art. 3,)1 do Reg. n. 737, o
:m tor não éobrigado a declarar préviamente
qual a acção que vae intentar contra o
réo: Acc. da ReI. do Rio de 28 de Feve·
reiro de l888.-Di?·., vol. <16, pago 19.

-Acção de exhibição póde er pro·
posta ante-li/em como pendente lile. O
autor não é obrigado a declarar qual aeç.~o
que pretende propôr e da qual a de exlB'
biçiio é preparat()J' ia : Acc. da Bel. do llio de
2i de ~larço de 18S8.-Di1·., Vol.46, pag .3,6.

-Factos e circumstancias qlle de
monstram iuteres es legitimos pal'a a pr~'

positura da acção preparatoria de c~hl'
I;liçào de livro de escripturação mero
canLil.-Yid. Dir., vol. 51, pago 23J

-Não ão applicaveis ás socIedade
auonyma os preceitos geraes, c~tahel:·
cido no Cod. Comm., para averJguaçao
na e cripturação mercau til dos que nL"'lr
ciam elll seu nome individual, oudeoutra
especies de associação: Acc. do Trib. Giv.
e Crim. de 20 de Novembro de 1891.-Dtl'.,
vol. 57, pago 410. .

- obre exbibição de livros de SOCle·
dades anonymas: Acc. do Tt:ib. CIV: e
Crim. de <1 de :l\larço de J892.-Dl1·., \'01. n7,
pag. 599.
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Ârt. 352. Citada a pessoa a quem os livros pertencem, ou em
cujo poder estão, para exhibil-os dentro <lo prazo e logar de ignado
com comminação de prisão, será esta citação accusatla em au
diancia,.

Ârt. 353. Accusada a citação, se o réo pedir vista, lhe será
concedida por cinco dias para contestar, findos os quaes terá logar a
(Ulação das provas por dez dias, e arrazoando o autor e réo suc
cessivamente no termo de cinco dias cada um, ,o juiz julgará
afinal.

Art. 354. A contestação só póde versar sobre o interesse legitimo \
que o autor tem na exhibição. (Art. 18, Codigo).

Art. 355. Se o juiz julgar proeedente a acção, mandará passar
mandado para a exhibição, qne 'terá Jogar incontinenti, oh pena
de prisão, que será Jogo executada se o réo não. cumprir o man
dado. se.." u

Art, 356. Da sentença, que concede ou denega a exhibição, não
ha appellação, mas sómente aggravo. 2~""

Quanto ãs custas, se pássará para seu pagamento mandado do
penbora.

Art. 357. A exbibição do protocollo dos corretores (art. 50, Co
digo), dos livros dos agentes de leilão (art. 71, Codigo), e ele quaesqner
ofticiaes publicos, se fará independentemente de acção ou requerimento
da parte interessada, e por despacho do juiz, que procederá coutra os
of:ficiaes·que recusarem, como desobe<.1ient.es, e mandan<lo-os prender.
(Arts. 18, 19 e 20, Codigo). :o......

Nota 243 a
-Nilo pMe ser ordenada a pri.J;ão por

nào. exhibição de lil'l'o comlllereia.es,
desde que se não fez cerla sua exi tencia:
Acc. da ReI. da Côrle de 24 'de Out.ubro de
1870,-Di?',. vo1. 20, pago 678.

Nota 244
Cod . No/s, 4.4, 45 e 4.6.
:-PÓde decretar- se a exhi bi~ão da es

crlflluração da fil'ma social exlincla: Acc.
rJa Hel. da Côrte de 24 de Setembro de 1878.
-Di?'., vaI. 23, pago ü23.

-Decidindo-se que judicialmente se
p~occdaáliquidação por meio de loul'ados,
nao tem razào de er a exhibição dos
Iivr.os e mais escripluTaçào mercantil da
SOCiedade, requeri<la por um elos socios
rara o fim de tratar ami"avelmente da
di solução e separação do palrimonio

gocial, a menos que se llulliOqlJe aqnelle
julgado: Acc. da ReI. fie Porlo-Alegre,
n. 202 de 7 de Fevereiro rle 1885.

-])á-se a exlli.1Jição ela escripturação
nos termos do art. 18 do Coei. Comm. ainda
exlincta á sociedade, pois que o deposilo
da mesma escripturação, arts. 3;,2 elO. 3
rio cil. Cad" é para o fim de facililar aos
que fizeram parte da firma ua c0Il1111uni
caçiio: Ace. da llcl. de Parlo-Alegre Ii. :.!6a
~Ie 211 de Fel'ereiro de 4,885.

Nota 245
. -o proces o por de obedi ue.ia e pri Tio

dos corretore, que recu arem cxhibir
seus pr010collo, tem Jogar, ou s ~a a ex,
hibiçào ordenada em virlude do requeri·
10 ola da parte, ou ex-ameio, 011 pelus
juizcg cOlumerciae ou pejos pre idenles
das.1 untas de Comll1crcio, aos quaes com·
rete em um e outro caso pruceder nos
lermos do art. 357 do fie". J1.737: Av.
n. 6J de 18i3.
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CAPITULO IV

Das vendas judic:iaes

Ârt. 358. Nos casos expressos no Codigo (arts. 527,7.33 e outro),
e sempre que o generos ou effeitos commerciaes embargados, dépo i
tados ou penhorados, fôrem de facil deterioração, ou estiverem avaria.
dos, ou pela demora de demanda se tornar dispendiosa a sua guarda, o
juiz, ou ex-officio nos casos em que lhe compete, ou a requerimento do
detentor, depositario ou parte interessada, mandará vendeI-os por iu·
termedio do agente de leilão. (Art. 70, Codigo). ""'u

Ârt. 359. Effectuada a venda, será o preço respectivo depositado.
e ficará subrogado em logar da cou a, e para eBe transferidas as penho·
ras, embargos e quaesquer OIlUS a que a cousa estava obrigada.

CAPITULO V

Dos p1'otestos

SECÇÃO I

Dos prote tos formados a bordo

Ârt. 360. O protesto, ou processo testemunhave} forma4o a bordo
(art. 505, Codigo) con i tirá: "...,.

§ 1. 0 No relatorio circumstanciado no sinistro, devendo referir·se
em resumo á derrota até o ponto do me mo sinistro, e altura em que
elle succedeu ;

§ 2. 0 Na exposiçã.o motivada da determinação do capitã.o) decla·
l'ando-se se a elh~ precedeu deliberação das pe oas competentes
(art. 509, Codigo), e se a deliberação foi contraria ou conforme.

Nota 246

-Av. n. 3 de 1862.-C d. Not. 122.
-Este capilulo nuo é applic3vel ao pro-

C'lSSO, jul"3l1lento e e'\.ecução das c..'\usas
civei em geral: Decr. n. 763 de 1800,
ar!. I. .

Nota 247
Cod. Not. 71l.
-Esta secção l' não é applicavel ao

proce so, julgamento e execução das causa
cÍyeis em gel:al: Decr. n.763 de 1890 artl'.

São requi ilos e senciae do prole'IO
os determ iDados nos arts. 360 a 369 do Reg.
n. 731: llev. n. 8855 de 1" de Abrildtll8í6.
-Gct::. Jur., vol. 12, pago 119.



UECKETO N. 737 DE 1850 671

Art. 361. O protesto ou. processo testemun-havel será escripto pelo
escrivão ou piloto, e em falta delles por pessoa que o capitão nomear,
:1ictado e a signado pelo mesmo capitão e por aquelles que tomaram
pa.rte na deliberação, aos quaes é licito declararem- e vencido .

Art. 362. Os officiaes e pessoas que fa~em parte -da junta para a
deliberação (art. 509, Codigo), são os pilotos, contramestres, peritos, e
marinheiros mais intelligentes e velhos no serviço do mar.

Art. 363. A junta se reunirá, e a deliberação será tornada na pre
sença dos illteres ados no navio ou na carga,se algum se achar a bordo,
os quaes touavia não tem voto. (Art. 509, Codigo).

O voto do capitão fi de qualidade, podendo elie obrar indepen
dentementeda deliberação tomada sob sua responsabilidade, sempl'e qUê
jl\lgar conveniente. (Art. 509, Codigo).

Al't. 364. O prote to ou processo testemunhavel formado a bordo
não dispen a a acta da deliberação (arts. 504, 509, e 770, Codigo), em
a qua.l, além do facto e circumstancias oecorrentes, se (levem declarar
os fundamentos da deliberação e dos votos vencidos, assim como os
motivos da determinação do capitão, quando fõr contraria.

A acta precederá ao protesto que a elIa se deve referir, e o juiz
não admittirá a ratificação do mesmo prote to, se do dial'io da nave
gação não con tal' a referida acta. (Arts. 504 e 505, Codigo).

Art. 365. O protesto e processo testemunhavel (arts. 505, 526 e
743, Codigo) devem ser ratificados nas primeiras 24 horas uteis da
entrada. (Arts. 511, 512 e 743; Codigo. )24.8

Art. 366. O capitão entregará dentro do referido prazo ao juiz
de direito do commercio (art. 6) os refel'idos prote3to e processo teste·
munhavel, e o dial'io de navegação. (Art. 505, Codigo). 24.1>

Art. 367. Notificando 03 interessados, s.e fõl'em conhecidos e pre
sentes, procederá o juiz a ratificação, admittindo o capitão a. jurar,
interrogando-o e inquerindo as pe SORoS que assignaram o protesto sobre
osini tro e suas circumstancias. 2li"

Art. 368. Coneluida a iuqllÍríção, serão os autos conclusos, sel
lados e preparados, e o juiz julgará por entença a ratificação, «ando
in trumento á parte para nsar delle como e qnando lhe convier. "lil .

Nota 248 Nota 250
CO<1.1I-0/. 74l: Decr. U. 2617 oe 1860. Decr. 11.2ülicjt.,~al't. 3t3: Consol. cit•.

ar!. a2~jConsot:das leisdasA//., al'l.303. :I1'L. ;.103.

Nota 249 Nota 251
'IDecr . n. 2617 cit., al't. 323; CO/lso/. Decl'. n. 2617 it., al'l. 323: Consolo

fi ., art. 303. cit., al'l. 303.
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Art. 369. A ratificação não é susceptivel de embargos, recursos
e r.ontra-protestos; vale como prova plena absoluta, pôde er illidida e
iwpugnada por provas em contrario nas acções competentes. 21i~

SECÇÃO II

Do, protestos de letras

Art. 370. Os protestos dás letras de cambio Cart. 405, COlligo),
d:t terra (art. 425, Codigo), de risco (arts. 635 e 661, Codigo), conhe·
cimentos de frete passados á ordem e endo sados (art. 587, Codigo),
apolices de seguro endossadas (art. 675, Coiligo) notas promissoria
endo sadas (arL 426, Codigo), serão regulados pelo 'l'it. XVI, Oap. I,
Secção VI, Parte I do Codigo. 2li2 a

Art. 371. O protesto é necessario.
§ 1.0 No caso de não aceite (Art. 373, Oodig-o) .

. § 2.· No caso de não ser encontrado, ou estar em logar distn.nte,
ou occultar-se o aceitante. (Art. 37:1, Codigo);

§ 3.° No caso de recusar o aceitante a entrega da letra que lhe
foi apre entada para aceitar ou pagar. (Art. 412, Cod.igo);

§ 4. o No caso de ser desconhecido ou se não poder descobrir o
dOll1icilio daqnelle que deve aceitar ou pag-ar a letra. (Art. 411, Coo
digo);

§ 5.° No caso de aceite condicional ou restricto. (Art. 375, Co-
digo);

~ 6.° No caso de não pagamento. (Art. 376, Codigo) j

§ 7.° No caso de quebra. (Art. 390, Codigo) j

§ 8." No caso de intervenção. (Arts. 397, 403 e 413, Cotligo)'
~ 9.° Quando o aceite de letra, passada a dias Olllllezes de vük\

nãofôr datado pelo aceitante. (Art. 395, Codigo);
Art. 372. O prote to não é necessario :
§ 1.° Nas notas pTomissoria , conhecimentos de frete, apoUces do

seg-uro que não tem endosso;
§ 2." Contra o sacador, se a letra não foi aceita, ou se deixl)u

de ser paga, porque elle, ou o terceiro por cuja conta a SaCOll, não

. Nota 252
-1\ rallficaçào do prote to vale como

pl'ova plena absoluta: Rev. n, 6120 de 12
de Outubro de 1861, e Acc. 7'evisor do
Trib. do Corom. do l\1aranhão de 18 de

elembro ele 1862. - Ga::. JtL1·., vol. 6,
pag.1l2.

Nota 252 a
Cod. Noto 578; Decr. n. 017 de J8!lO,

aTt. 3 1..
-E ta secção 2' não é applicavel ao pro

cesso, julgamento e exeCução das causas
civei~ em geral; Decr. n. 763 de 1800,
art. 1.
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fizeram a provisão de fundos ao tempo do vencimento. (Arts.366, 368 .
e 381, Codigo); 2:>,. h

§ 3." Contra o aceitante,se a letra não é paga. (Arts. 33l,Codigo);
§ 4." Contra o terceiro por conta de quem a letra é sacada se elle

.não fez a provisão de fundos. (Art. 367, Oodigo)'
§ 5. o Contra o garante do sacador ou sacado nos mesmos casos em

que contra elles é desnecessario 9 protesto. (Art 258, Codigo.) 2<i3

Art. 373. São competentes para interpôr e tirar o protesto:
§ 1.0 O portador. (Art. 381, Codigo) ;
§ 2. 0 O possuidor. (Arts. 227 e 387, Codigo).
Art. 374, As letras devem ser protestadas:
§ 1. o No domicilio do sacado ou aceitante, ou da terceira pessoa

designada na letra ou no aceite. (Art. 411, Codigo);
§ 2. 0 No domicilio do pagamento quando as letras toram sacadas

ou aceitas para serem pagas em outro domicilio que não fôr o do sacado
ou do aceitante, ou quando o que dever aceitar ou pagar a letra fôr
desconhecido, ou se não puder descobrir o seu domicilio. (Art. 411,
Codigo) .

Art. 375. E' competente para tomar o protesto :2_
§ 1.0 O e crivão privativo dos protestos Cl'eado por lei gl?ral ou

provincial, onde o houver. (Art. 405, Codigo, aJ't. 8, Lei de 12 de
Maio de ] 840) ;

§ 2. o Qualquer tabellião do logar onde não houver ou estiver
impedido o escrivão dos protestos. (Art. 405, Codigo) ;

§ 3. o Qualquer escrivão do civel onde não houver ou estiver im
pedido o tabellião. (Art. 405, Codigo). 2<i<i

Art. 376. Se acontecer que o sacado ou aceitante, tendo ficado
com a letra em seu poder para aceitar ou pag'ar, se recuse entregaI-a

- O protesto que faz o portador de letra
no caso de fallencia de um d0s co-obrigado
não o dispensa do prote to por falta le
IJagamento no dia do vencimento: Rev.
11. 10318 de 15 de Julho de 1885.-Di1'..
vaI. 37, pago 575. .

Nota 252 b
I'id. um Importante art. no Vi?'., valo

67: pago 163,

Nota 253
Cad. Not. 602.

Nota 254
Cod. Not. 578; Decr. n. 91 de 1890. arl. g

43

Nota 255
Decr. n. 2691 de 1860, art. 5.
- Os escrivães de appellaçõe e aggravos

commerciaes continuam a er tabelJiães
privativos do protesto das letras de cambio,
da terra e mais titulas que o exigem:
Decr. n. 5557 de 1874, art. 2.

- Quando ficarem ertinctos em cada Re,
lação os officios de escrivão das causa
commerciae em 2.' intrancia, servirão
de tabellião do protesto de letras e ou'
tros titulas os escrivães de juizo com
mercial de l" inslancia: Decr. cit.. art. 3.

- Em falla destes, ou quando estiverem
impedidos, são competentes para tomar o
protesto: - 10, os tabelliães de notas do
Jogar, ou os escrivãe do juiza de paz de
f6ra das cidades: 2', o escrivães do civel:
Decr., cit., art. 3.

CODIGO CObrnE.RCIAL
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a tempo de poder ser levada ao protesto, será este tomado sobre outra
via ou em separado, se a não houver, com esta declaração; e poderá
proceder-se a prisão do sacado até que eífectue ou entregue a letra,
(Art. 412, Codigo).

Art. 377. Para ordenar-se a prisão, deverá o portador da letra
dirigir ao juiz uma. petição requerendo que quer justificar que a
letra foi entregue ao sacado, e que sendo-lhe pedida, a não entre·
gára. S>GG

·:Art. 378. O juiz procederá incontinenti verbalmente e de plano
á inquirição da testemunhas, reduzindo a termo os seus depoimento
e as respostas do portador, e, deferindo o juramento suppletorio, se
elle tiver logar (art. 168), mandará passar mandado de prisão, ao
qual nada obsta senão a entrega da letra, on a fiança se a letra
ainda não está aceita, ou o deposito se já estava aceita. (Art. 388,
Codigo). S>G.,..

Art. 379. A fiança ou deposito ômeute serão levantados, ou
depois de sentença irrevogavel da acção ordinaria, que o portador
propuzer contra o sacado, ou se o portador, dentro de qtúnze dia"
depois de prestada a fiança ou deposito não propuzer a referida
acção. 268

Art. 380. O apontamento e o acto do protesto serão tomados pela
fôrma estabelecida nos arts. 406, 408,409 e 4]0, Codigo. 269

Art. 381. Toda a letra, que houver de ser protestada por falt.a de
aceite on pagamento, deve ser levada ao escrivão dos protestos no
mesmo dia em que devia ser aceita ou paga, antes do sol posto,
(Art. 407, Codigo).

Quanto ao vencimento serão observados os arts. 356, 357 e 358
do Codigo. (Art. 407, Codigo). 26.

Art. 382. O protesto deve ser tirado dentro de tres dias uteis
precisos, -pena de nullidade e responsabilidade do escrivão. (Arts. 407 e
414, Codigo).'~Gt.

Art. 383. Dentro dos sobreditos tres dias uteis é o escrIVão
obrigado a fazer por escripto as intimações necessarias ás pessoas a

- Sem dependeocia de distribuição de
vem ervir cumulativamente no protestos
de letras e outros titulas os escriv1íes do
Juizo Commercial da Côrte, na conformi
r1ade de art. 9 do Decr. n. 5557 de 1874:
Av. n. 120 de 1880.

Nota 256
Not. aot.

Nota 257
Not. ant.

Nota 258
Not. aot.

Nota 259
Not. aot

Nota 260
Cad. art. 135 e eg.

Nota 26t
Not. ant.
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quem competir, se morarem no termo, pena de nullidade e de respon
abilidade. (Arts. 377, 406, § 3°,407, 409 e 414, Codigo)

Art. 384. Se a pessoa de quem o portador recebeu a letra morar
fóra do logar, ao portador incumbe o aviso e remessa da certidão do
protesto pela primeira via opportuna que se lhe offerecer, pena de
ficar extincta toda a acção que podia ter para haver o seu embolo do
sacador e endossantes (arts. 371 e 377, Codigo). A prova da remessa
pôde ser o conhecimento do seguro da' carta respectiva: para esse
fim a carta será levada aberta ao correio, onde, verificando·se
a existencia do aviso e certidão do protesto, se declarará' no conheci
mento e talão respectivo o conteúdo ou objecto da carta e
gura. lOG. o

Art. 385. Todos os endossados são obrigados a transmittir o pro
te to recebido, e na mesma dilação (art. 377, Codigo), aos seus
respectivos endossadores, pena de serem responsaveis pelas perdas e
damnos que da sua omissão resultarem. (art. 378, Codigo).

Art. 386. Se o que dever aceitar ou pagar a letra fôr desconhe
cido, ou se não puder descobrir o seu domicilio, a intimação serA. feita
por denunciação do escrivão, affixada nos logares publicos, e publicada
nos jornaes. (Art. 411, Codigo.)

Art. 387. Por igual, e conforme o artigo antecedente, se fará
a intimação quando o aceitante não é encontrado, ou está ausente,
ou se occulta, devendo o escrivão, quando a parte interpuzer o protesto
por algumas das referidas razões, encarregar a intimação a of:ficial de
de justiça, que, procedendo como está determinado para a citação com
hora certa. (art. 46), passará a competente certidão, que será inserta
no acto do protesto ou na denunciação edital.

Art. 388. O escrivão que por omissão ou prevaricação fôr causa
da nullidade de algum protesto (arts. 407, 408 e 409, Codigo), será
obrigado a inllemnizar as partes de todas as perdas, damnos e despezas
legaes que dessa nuUidade re ultarem, e perderá o officio por decreto
do governo, á vista da sentença que o condemnar nas referidas perdas,
damnos e despezas legaes. (Art. 414, Codigo)

Art. 389. As duvidas que o escrivão oppuzer por serem as letras
apresentadas, ou por pessoa incompetente, ou fóra de tempo, erão
deci~idas pelo juiz de direito do commercio (art. 6 ), e a decisão será
escnpta no acto do protesto.
-------------------------

Nota 261
Vid. pi~. vaI. 27, pago 524.
- A mtlmação de protesto por não pa

gamento de saque feito á um dos aceitantes

não uppre a falia de intimarão do endo 
sante estabelecido em lagar diverso, ainda
mesmo que um dos oeia do mesmo en
do ante seja ocio do aeeitante.-Acc. da
Rei. de São Paulo de 11 de Março de 1890.
- Dir., ,"aI. 53, pago 252.
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SECÇÃO III

Dos protestos em geral

Art. 390. Os protestosJ nos casos determinados no Codigo (arts.
589, 609, 614,619 e outros), ou quando convierem ás partes para con·
servação e resalva de seus direitos, serão interpostos perante o juizo
por uma petição, em a qual a parte recontará o facto e exporá os fUIl'

damentos do protesto. eGZ

Art. 391. Tomado por termo o protesto, será intimado ás partes
e interessados, ou pessoalmente se fõrem conhecidos e presentes, ou
por editaes se fõrem desconhecidos ou· ausentes.

Àrt. 392. Estes protestos não serão julgados; não admittem con·
traprotestos e recursos, e podem ser impugnados quando delles se
prevalecer o protestante nas acções competentes."G3

CAPITULO VI

Dos clepositos

Art. 393. O deposito em pagamento tem lagar:
§ 1. o Se o credor recusa o pagamento .offerecido. ZG3 ..

§ 2. o Se o credor não quer passar quitação, ou não a passa com
a segnrança necessaria e por tantas vias quantas convém ao devedor,
(Art. 434, Codigo. )

§ 3. 0 Se ha litigio sobre a divida ;ZG3 b

Nota 262
Cod. Not. 650.

Nota 263
ATI. 369.

Nota 263 a
- Odeposito em pagamento não procede

e nllo é reputada legitima a fórma da qui
tação exigida pelo devedor, e que deu causa
a não querer o credor receber o pagamentú
otfel'ecido extrajl1dicialrril~nte: Rev. n. 9349
de 13 de Nuvembrú de 18'78 - Di?'., vol. 18,
pago 121.

- O portador de cneque, qllando deve
dor ao sacado, não tem direito á acção de
deposito em pagamento - do art. 393 do
Reg. n. 737 de 1 50, nem mesmo para er·
leito da compensaçã.o, que; é a materia de

excepção ou úefesn., e uão o'bjecto de po·
ditorlO: Acc. da CÔrte de A,pp. de 16de
Janeiro de 1893. - Di?'., vo1. 61, pago 55?

Nota 263 b
- o art. 393 3 do Reg. n. 737trala do

litigio entre terceiros litigantes ou conten
dOres, e não o credor e o devedor. co~o
meUlOrmeute se verifica da comblUaçao
daqüelle artigo e paragraplJo com oDlt. ~9j
§ 2 do me mo Reg., e se duvida aindahou·
vesse, esta desaIJpal'ece, recorrendo-se ao
uireito subsidiario: Ord. L. 4, tit. lO o2ft»·
e COl-rêa Telles, Digo Port., vol.l, aTt.ll2

d
Oo

- Acc. da Rel. da Côrte de28 de JullJo e
18i6. - Espozel, Rev. de Julho de [0"6,

pag. 145. 'd
- Odevedor não póde usar d:} medi a

de deposito, desde que não lJa litigio enlr;
terceiros que di putem a qualidade de la·
gilimq credor: Rev. n. 9098 de 11 de Jnlbl'
de 18,6.- Dú·., vo1. 23, pag. 128.
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Nota 263 c
Not. anl.

§ 4." Se a divida é embargada em poder do devedor. (Art. 437,
Codigo) ;

§ 5.° Se a cousa comprªda está sujeita a algum onus, ou obri-
gação. (Art. 437, Codigo ).

Art. 394. Feito o deposito por mandado do juiz, serão citados:
§ 1.0 O credor no caso do art. 393, §§ l° e 2°;
~ 2. ° Os litigantes ou contendores no caso do art. 393, § 3° zc~c

§ 3.° Os credores conhecidos e desconhecidos no caso do art. 393,
§§:l:0 e 5°, aquelles pessoalmente e estes por editaes.

Art. 395. Effectuado o deposito com citação das pessoas inte
ressadas, ficam desoneradas e remidas as obrigações l)eSSOaes e onns
reaes. (Art. 437, Codigo).

Todavia a citação edital não prejndica o direito dos credores des
conhecidos, que tiverem hypotheca na cousa vendida por tempo certo
rlesignado na lei ou no contracto, emqnanto este prazo )1ão expirar.
( Art. 437, Codigo).

Art. 396. Se o credor (Art. 393, §§ l° e 2°), effectuado o deposito
pedir vista para impugnaI-o, ser-lhe-ha concedida por cinco dias.

Art. 397. Os embargos do credor sómente podem consistir:
§ 1.° Em não ter havido recusa de sua parte. (Art. 393, §§ 1° e 2°);
§ 2.° Em ter sido feito o deposito fóra do tempo e logar do paga·

menta. (Art. 431, Codigo);
§ 3." Em não ser deposito integral. (Art. 431, Codigo).
Art. 398. Vindo o credor com os embargos no termo fixado, se as

signará uma dilação de dez dias para a prova, e, arrazoando succes
sivamente o autor e réo' em cinco dias cada um, serão julgados os
embargos afinal.

Art. 399. Se os embargos fõrem jnlgados provados, será o deve
dor l'esponsavel pelas despezas do levantamento, salario e custas do
deposito no caso do art. 397 § l°, e se haverá por não feito o paga
mento, e ficará o devedor sujeito a todas as despezas no caso do
art. 397, §§ 2° e 3°. •

Nos referidos casos as perdas e damnos acontecidos á cousa depo
sitada são por conta e risco do devedor . .,ca d

Art. 400. Se fõrem julgados não provados os embargos, o credor
será condemnado n&.s custas, e serão por sua conta e risco os damnos
acontecidos á cousa depositada.

Al't. 401. O deposito preparaturio da acção, como nQ cn.so dos
arts. 204 e 212 do Codigo, terá logar a requerimento do autor por
mandado do Juiz, com citação da parte, e são inadmissívei quae~quer

I Nota 263 d
ltot. aut.



678 APPENDICE

embargos, sendo responsavel pelas despezas, salario, perdas e damno
o vellcido na causa principal.

Art. 402. O deposito por conta de quem pertencer, como no caso
dos arts. 583, 585 e 614 do Codigo, será tambem feito a requerimento
da parte, por mandado do juiz, e com citação edital, e correrão por
conta de quem pertencer as despezas, salarios, perdas e damnos.

CAPITULO VII

Das habilitações incidentes nas causas commerC2aes

Art. 403. Fallecendo qualquer das partes litigantes, cessa a in·
stancia da causa, e não se proseguirá nella sem que os herdeiros da
parte finada se habilitem ou sejam habilitados. ZG<I

Art. 404. Se ficarem viuvas e herdeiros legitimos, ou sómellte heI"
deiros legitimos, basta que estes, fazendo certo por documentos legaes
o obito e. a sua qualidade de herdeiros legitimos ou necessarios, ajun·

.tem nova procuração e façam citar a parte contraria para a renovação
da instancia.

Art. 405. Tambem não será necessaria sentença de habilitação,
se, offerecidos os artigos respectivos, a parte os confessar por termo
nos autos, e não houver opposição de terceiro.

Art. 406. Quando os artigos de habilitação fõrem offerecidos por
aquelles que se querem habilitar, será citada a parte contraria ou seu
procurador; será, porém, pessoa.l como primeira a citação daql1elle
que devem ser habilitados, quando os artigos fôrem offerecidos pela
parte que os quer habilitar.

Art. 407. Os artigos serão offerecidos em audiencia, e nella se
assignará o termo de cinco dias para a contestação, findo o qual terâ
lúgar a dilação das provas por dez dias; com as provas produzidas

• serão os autos conclusos independentemente de mais allegações.
Art. 408. Da entença que julga provada ou não provada a habi·

litação só caberá aggravo de petição e instrumento. (Art. 669, § 14).&8li

Nota 264
- Decr. n. ]597 de 1855, arts. 42 e 85 j

De r. n. 5618 de 1874, arts. 150 a ]54; Av.
n. 445 de 1875-quanlo á 2- instancia.-Cod.
No!. 47';.

- O termo de conciliação verificada não
póde el' executado contra os herdeiros das
parle que nella inlenrieram sem prévia
habilitaçào deHes: Rev. n. 10581 de 22 de
Junho de 18 7 e Acc. revisO!' da ReI. de

Ouro Preto de 11 de Novembro de 1887.
Dil·., vols. 43, pago 507 e 45, pago 82.

Nota 265
- Nas Relações caJ~e ao relator pro·

cessar e julgar as babilitações que sobl:e
vierem: Decr. n. 1597, art. 42. - J'lde
Decr. n. 5618 de 1874, arts. 150 e sego

- A vista de te art. (408), parece que
deverá dar-se o recm o de aggravo lambem
em 2' instancia; mas nào ba.
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Art. 409. O cessionario ou subrogado póde proseguir na execução
sem habilitação, ajuntando o titulo legal da cessão ou subrogação.

Todavia o cessionario ou subrogado deverá provar sua identi
dade, quando della se duvidar. 2G

"

CAPITULO VIII

Do emba?-go pendente a licle

Art. 410. Pendente a lide, pôde o autor nos mesmos casos em
que tem logar embargo preparatorio, requereI-o, como dispõe o Cap. I
deste titulo, em cuja conformidade se procederá. "GG •

TITULO VIII
Do juizo arbitral

CAPITULO I

Art. 411. O juizo arbitral ou é ,oluntario ou necessario. ,.G-
§ 1. o E' voluntario quando é instituído por compromisso das

partes.

- Só poderia haveI-o, sendo isso ex
presso, e provendo-se sobre a fórma e
luri dicção que conviria adoptar para seu
conhecimento e deci ão: Av. n. 319 de
1855.

- Contra o Accordão que manda pro
reder a habilitação de herdeiros. não são
admi siveis embargos: Acc. da' ReI. da
Fortaleza de 29 de Abril de 1887.- Dir.,
\'01. ,13, pago 558.

Nota 266
- Ce~siol?aJ'io que exhibir o titulo legal

de ces ao, mdepende de babilitação para
pro cguir na acção: Rev. n. 6817 de 21
de Março de 1866 e Acc. ?'evisol' de Trib.
do Comm. da Côrte de 23 de Julho de 1866.
-Dir, , vo1. 3, pago 314.

- Quem_ arremata em praça o direito
ou execuçao apparelbada contra terceiro,
é. deste credor legitimo e subrogado, e con
hnúa em tal execução. seDJ que para i ~o

seja necessaria qualquer outra babilitação:
Rev. n. 8877 de 1876 e Acc. ?'el:isor da
ReI. do Maranhão de 4 de Agosto de 1876.
-Gaz. I1w., vol. 13, pago 305.

Nota 266 a
Art. 321 j Cod. Not. 709.
- ocio capitalista tem direito de pro

mo\'er contra a sociedade a medida do
arresto, pondo em deposito em pod'er de
terceiro os bens, vatores e effeilo que
constituem o acêrvo ou massa oGial ainda
não liquidada: Acc. da ReI. da Babia de
2 de Agosto de 1889. - Di?'., yol, 51,
pago 199.

Nota 267
Art. 23 § 4; Cod. Not. 1466.
- Continuam a ser julaado. con(orme o

Cod. do Comm. o proce sos do juizo ar·
bitral necessario, começados antes deste
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§ 2. o E' necessario nos casos dos arts. U5, 29-:1:, 348, 739, 783 e
846 do Oodigo Oommercial, e em todos os mais em que esta fórma de
juizo é pelo mesmo Oodigo determinada. 2G8

Art. 412. O jnizo arbitral voluntario póde ser instituido ou prefe.
rido ao juiz ordinario do commel'cio, antes ou na pendencia de qual
quer demanda, na primeira ou na segunda instancia, e até depois do
interposta ou concedida a revista. 2GO

Art. 413. Nos casos em qne o juizo arbitral é necessario (art. 411,
§ 2), só é de mister o compromisso, se as partes quizerem desistir do
recursos legaes, ou impôr penas convencionaes, bastando sómente no
outros casos a louvação das partes. "'.,..

Art. 414. Podem fazer compromisso todos os que podem trans
igir. 2·...

Art. 415. O compromisso póde ser judicial ou extrajudicial. .,.
Art. 416. O compromisso judicial póde ser feito na conciliação

prévia, ou em qualquer tempo durante a demanda perante o juiz de
paz, ou por termo nos autos. 2.,.,.

Art. 417. O compromisso extrajudicial póde ser feito por escri·
ptura publica, ou por escripto particular, assignado pelas partes e duas
testemunhas. "'.,.'"

Art. 418. A escolha do terceiro, que tem de decidir as differenças
e divergencias dos arbitros entre si, será feita pelas partes simulta·
neamente com a dos outros, ou seja voluntario ou necessario o juizo
arbi tra.l. 2.,.,.

Reg., estando os arhitros já nomeados e
lendo aceItado: Decr. n. 3900 de 1867,
art. 75.

- Este titulo não é applicavel ao pro
cesso, julgamento e execução da causa
eh-eis em geral: DeCl·. n. 763 de 1890,
art. 1'.

Nota 268
- Yid. Rev. n. 6379 de 26 de Agosto de

1863.-JIb1·. ComnL. pa~. 305.
- A regula .ão da a\ ana "1'0 sa depende

rIo juizo arbitral; mas e e juizo, Ó liO
lnntario para er in tituido de compro
Inisso da parles: Rev. D. 8779 de 27 de
Outubro de 1875. -Gu;;. lur., vaI. 10,
pago 116.

Nota 269
Decr. n. 8900, art. 2 - dá os mesmos

modo de in Htllição.

Nota 270
Derogado. - Vid _ lYot. 211.

Nota 271
Decr. n. 3nOO de 1867. ar!. 4.

Nota 272
Decr. n. 3900, art. 5.

Nota 27:1
Decr. n. 3900, art. 6.

Nota 274
Decr. n. 3900, art. 7.

Nota 275
Decr. n. 3900, art . 10 5, 12, 13, a.e

50; segundo a reform.., uao é nece sana
a escolha.
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Ad. 419. Para a escolha do terceiro arbitro nos casos em que o
juizo arbitral é necessario, se as partes não concordarem, o juiz na
me ma audiencia e acto da louvação exigirá de cada uma das parte
tres nomes a aprazimento dellas, e, lançando-os em uma urna, mandará
6'Ctrahir por um menino urna das cednlas, a qual designará o terceiro
iLl'bitro. Deste acto se lavrará termo circumstanciado, que será
junto aos autos. 2~G

Art. 420. A opposição das partes aos nomes propostos para a esco
lha do terceiro arbitro será regulada e decidida em conformidade dos
al'ts: 195 e 196. 2

'0''0'

Art. 421. Nos casos em que o juizo arbitral é necessario, compete
aos interessados, ajuntando o compromisso do art. 413, se o houver,
requerer ao juiz de direito do commercio (art. 6) a louvação dos arbi
tras, a qual será feita na fórma dos arts. 418, 419 e 420, citadas as
partes. 2'0'8

Art. 422. Nos casos de repartição, regulação ao rateio de avarias
grossas, a nomeação dos arbitros se fará a requerimento do capitão ou
dos interessados, se o capitão o não fizer no prazo de trinta dias
contados da entrada do navio. (Art. 783, Codigo). 2.".9

Art. 423. Não se querendo as partes louvar, o juiz de direito do
commel'cio (art. 6), nos lagares onde houver Tribunal do Commercio,
deprecará ao mesmo Tribunal a nomeação dos arbitras, e com ella
proseguirá a causa. Nos lagares distantes do domicilio do mesmo tri
bunal, ojuiz do commel'cio respectivo procederá á 1011vação dos arbitras
á revelia das partes. (Art. 783, Codigo). 2S.

I Art. 424. os casos do art. 846 do Codigo, a nomeação dos ar
bitras será feita de modo especial determinado no referido art. 281

Art. 425. Instituido o juiz arbitral voluntario por compromisso,
quer judicial, quer extrajudicial (arts. 416 e 417), ou, nos caso em

Nota 276
Dcrogado. -Decr. n. 3900, art. 2.

Nota 277
- Derogado. -Not. ant.
Scaundo a reforma, a e COllHI do terceiro

al'hiLro (quando is o estiver aulori ado no
colupromi 50) se pratica ou le"a a elTeito,
fazendo o escrivão os aulos conclusos ao
arIJitl'os para nomeação do terceiro.

Os arbitras, conferenciando entre i, de·
clararão paI' despa 110 datado e a ignado
em,commum, ou a nomeação do terceiro
al'bl tI'O, ou a Slla discordancia sobre e sa
nomeação.

Dada a di cordancia entre o arbitro'
para a nomeação do terceiro, o escriYão

Nota 278
Derogado.-Decr. n. 390 ele 186i, art. 2.

Nota 279
Derogado.-Decr. n. 3900, arl. 2.

ri ota 280
Dcrogado,-Decr. n. 3900, al't: 2.

Nota 281.
Derogado. - Decr. n. 3000, arl. 2.
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que o JUiZ arbitral é necessario, feita a nomeação dos arbitro
(art. 4\H), e aceitando elies a nomeação, começará a causa perante os
arbitros nomeados, na fõrma dos arts. 445 e seguimes. 282

Art. 426. Sejá a lide estiver pendente, junto aos autos o compro.
misso judicial ou extrajudicial, ou assignado o termo pelos compro·
mittentes (arts. 416 e 417), o 'juiz do feito ordenará ao escrivão que
devolva os autos aos arbitros nomeados, sem dependencia de intimação
das partes. ,.83

Art. 427. Se a causa se achar na segunda in tancia, ou interpo ta
ou já cuncedida a revista, será a petição para ajuntar o compromisso
(art. 426) dirigida no primeiro caso ao presidente da Relação; no
segundo ao mesmo presidente, ou ao do Supremo Tribunal de Justiça,
se já o recurso tiver sido alli apresentado; e no terceiro ao presidente
do Supremo Tribunal de Justiça, ou. ao d'a Relação revisora, se já ahi
estiverem os autos de revista. 284 ~

Art. 428. Em qualquer dos casos do artigo antecedente, os res·
pectivos presidentes mandarão autoar o compromisso e mais papei
que acompanharem a petição, ordenando que os autos sejam devolvidos
ao juiz competente, para ter logar o juizo arbitral. 281>

Art.429. O compromisso deve essencialmente conter: 288

§ 1.0 Os nomes, prenomes e domicilios das partes; ..8'>'

§ 2. 0 O objecto da contestação que se sujeitaaojuizo arbitral; 288

~ 3. o Os nomes, prenomes e domicilio dos arbitros; 289

§ 4. 0 A nomeação de um terceiro arbitro para decidir no caso de
di corrlancia dos nomeaàos. 20.

Nota 282
ln tUnindo o juizo arbitral por com

promi o judi ial ou extrajudicial, come·
çará a causa peraote os arbitras nomeado :
Decr. o. 3900, art. 19.

Nota 283
Doer. n. 3900, art. 20.

Nota 284
Decr. n. 3900 de 1 67, art. .21.

Nota 285
Decr. n. 3900 art. 8, accrescenlou

sob pena dI; nnllidade.

Nota 286
Decr. TI. 3900, art. n.

Nota 287
O Decr. n. 3900, art. 8, oão o exige.
- A promes a do juiz arbitral não con·

.tltue este juizo: Deci . de A"gr. do Trib.
do Comm. da CÔrte de 2 de lIaio de 1870.
Rev. Ju!'. de 1873, pago 345.

Nota 288
Decr. n. 3900, art. 8, § .2.

Nota 289
DecI'. n. 3900, art. 8, § 1.

Nota 290
Nols. 268 e 273.
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Nota 29i
Decr. n. 3900. art. lO, § 1.

Art. 430. Além destas declarações, podem as partes accrescentar
as seguintes:

§ 1.° O prazo em que cada um dos arbitros deverá dar a sua
deci ão j 291.

§ 2.° Se a decisão dos arbitros será execntada sem recurso, ou se
reservam o direito de recorrer deila nos termos da lei; 292

§ 3.° A pena convencional que pagará á outra parte aquella que
recorrer da decisão arbitl'al, ou que dolosamente embara.çar que esta se
dê no prazo marcado. ~o:&

Art. 431. A pena convencional não poderá ser maIor do que o
íalor da demanda 204, e ficará perempto o recurso se a parte que re
correr, dentro de tres dias depois de requerida pelo valor da pena
estipulada, não o depositar na mão do arbitro da parte contraria,
OlI no deposito publico. para elia o receber ou levantar quando
quizer. 20<>

Art. 432. Para a requisição do valor da pena convencional em
qualquer dos caso do § 3° do art. 430, com a certidão do compromis o
e da interposição do recurso, ou com a exposição dos factos dolo os da
parte que impedirão que a decisão arbitral se désse no prazo marcado,
poderá a outra parte requerer ao juiz que lhe passe mandado executivo
contra a parte que recorreu, ou dolosamente embaraçou o julgamento
arbitral; e o juiz, procedendo á inquirição verbal e summaria, conce·
d,erá ou denegará o mandado executivo. 206

Art. 433. Se, findos os tres dias, não estiver feito o de
posito (art. 431) ou prestada a fiança idonea, se nisso convier a
outra parte, proceder-se-ha á penhora, que seguirá os termos das
execuções. ~o."

I

I Nota 294
- A pena conv ncion;\l nnn a será maiorIque o terço do valor ela demanda: Decl'.

1n. 3900. art. lO, § 3° in fine.

Nota 292 i Nota 295
-Decr. n. 3000, art. 10, § 20 eliminl.;lJ- j - A pe)la con~'en 'ionada e tipularl.!l do

Ou, se reservam em deante. I compromls o sera demandada por acçao de
dez dias: Decr. n. 3900, arts. 11,66 e 70.

Nota 293
- Eslá a sim pela reforma. - A pena

~Onyencional que pagará a outra parte
aquella que recorrer da decisão arbitral
Mo ob.lanle a clau ula - em recurso ~
!lecr. n. 3900, art. 10 3, l' p.

Not. ant.

Sov'o ant.

Nota 296

Nota 297
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Art. 434. Não havendo tempo marcado para os a1'bitros darem a
sua decisão, será este de quatro mezes, a contar da aceitação expressa
ou tacita dos mesmos arbitros ...98

Art. 435. Este prazo poderá ser prorogado por expresso consenti.
mento das partes, comtanto que a prorogação tenha logar antes de expio
rado o primeiro prazo, sendo junto aos actos o documento respectivo.~88

Art. 436. Os arbitros nomeados aceitarão ou se escusarão, dentro
de oito dias depois que lhes 101' notificada a nomeação; e se nesse prazo
nada disserem, julgar.se-ha terem aceitado. aoo

Art. 437. Fica de nenhum effeito o compromisso:
§ 1.0 Escusando-se antes de aceitar, fallecendo ou impossibili.

tando·se por qualquer modo antes de dar ua decisão qualquer dos
arbitros nomeados, se não houver clausulà no compromisso de que a
decisão seja devolvida ao arbitro substituto, havendo·o; ou que a
subtituição se faça por nova escolha das partes, ou do arbitro, ou d08
a.rbitros restantes.aos

§ 2. o Sendo julgada a recusação de um dos arbitros antes da sua
decisão, se as partes não se accordarem na nomeação do substituto.m

§ 3. 0 'rendo expirado o prazo convencionado ou legal, se as partes
não concordarem na renovação do prazo. aoa

§ 4. o Fallecendo alguma das partes interessadas antes da decisão
dos arbitros, ou, sendo esta discorde, antes da decisão do terceiro, se
fÓI' menor algum dos herdeiros do .fallecido.ao4

Nota 298
- Pela r rorma é de dous mezes: Decr.

!lo. 39UO, art. '23.
-Findo c te prazo, já não têm jurisdicção

o arbitras: Bey. n. 6H2 de 31 de Ou
tubro de 1863 e Acc. ?'evisor do Tribunal
du Conlm. de Pernambuco de 29 de etellJ
lira de 186,1. - J1Lr. eOll/m., pago 307.

Nota 299
Oecr. n. 3900, art. 'H.

Nota 300
Decr. n. 3900. lU't. 25.

Nota 30i
- O te~to da reforma que corresponde

ao . 1" é a im: -« Dhergindo o ar
Ilitru. e no comprom!s o as pal'le Dão
liverem nomeado ter eira arbitro ou auto
risado:t na nomeação. (Art. 14:.

~ 2.· Escusando-se q1.1alquer dos il.Tbitros
an1es de aceitar, não lJavendo no compro·
misso arbitro nomeado.

3.· Falleoendo ou impos ibililando- e
por qualquer modo antes da decisãO de
qualquer dos arbilros, se no comproml 50
não houveI' snbstjtuto nomeado)): Decr.
n. 3900, art. .16.

Nota 302
- Sendo julgadil. procedente a recu ação

de algum do arbitros, não lJavendo no
compromi o substituto nomeado: Decr.
11. 3900, art. 26, 4. 0

Nota 303
- A rerorma eliminou rias palavras

~e as pa?·tes em. diante: Decr. n. a900,
:trt. 26,. 5.: \igora, porém, a me ma
li ispo ição por forca da referencia aos arls.
10 § 1 e 2.1.

Nota 304
- Diz cl reforma: Fallecendo alguma

das parte, sendo algum dos herdei rOl
menor: Decr. n. 3900, art. 26 § 6.
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Art. 438. Em qualquer dos casos do artigo antecedente rever·
terão os autos ao juizo ordinario e já houver causa pendente, para
pl'oseguir nos te~'m~~r;; ulteriores, ou proporão as partes as acções que
julgarem competIr.

Art. 439. Depois de aceita a nomeação expressa ou tacitamente
(.art. 436), não poderão os arbitros escusar-se ao encargo que rece·
bel'am.30G

Art. 440. Termmado o prazo marcado para a <lecisão da causa
(art. 437, § 30), poderá o juiz punir com multa de um a cinco por
cento do valor da causa, e prisão de oito a 20 dias, o arbitro que fôr
convencido de conluio com uma das partes para demoraI' a decisão,
ou frustrar o compromisso. 3

....

. Art. 441. Este julgamento será summario, e ouvido o accusado
por escripto sobre a petição e documentos da parte dentro de tl'es dias
improrogaveis, inquiridas verbalmente as testemunhas se as houver,
o juiz proferirá a sua sentença por escripto, como direito fÔr. Desta
sentença compete aggravo de petição ou de instrumento, 3"S -

Art. 442. Feita a nomeação dos arbitros, s6 por commum accôrdo
das partes poderá ser revogada. "....

Art. 443. Só poderão os arbitros ser recusados pelas partes por
cansa leg'al posterior ao compromisso, salvo se deDa não tinham conhe·
cimento, e jurarem ter chegado a sua noticia depois de feita a nomea
ção."'·

Art. 444. São causas legaes de recusação dos arbitros todas as
enumeradas no art. 86; e, propostas por escripto, será julgada na
fórma do art. 196. 3

"

Nota 305
Decr. n. 3900, art. 27.
-Iniciada uma acção no juizo arbill'al,

caducando esta por terem os arbitros dei·
xado de proferir decisão, no prazo legal,
lAIba ao autor propOr nova acção e não
pro eguir naqnella, pois que sua conti·
nuação nos nlteriores termos no juizo
commercial dependeria do que perceitúa
o art. 438 do Beg. 11. 'i3i, em sua pl'i
meu'a parte, isto é, que a causa houve se
começado neste jllizo e deHe tives e pen
dido a lide: Re\'. n. 6413 de 21 de Onlu
hro de 1863, e Acc. ?'eviso?' do Trib. do
Comm. de Pernambuco de 29 de Setemllro
de 1864. - 11M'. Comm., pago 507.

Nota 306
Decr. n. 3900, art. 28.

Nota 307
Decr. n. 3900, ad. 2!J.

Notá 308
Decr. n. 1597, art. n § 1; Decr. n. 3900,

art. 30.

Nota 309
Decr. n. 3900, art. 31.

Nota 31.0
Decr. n. 3900, art. 32.

Nota 3f1.
- Além do quatro casos do art. 86, a

reforma apre enla os seguintes:
L" Os surdos-mudos j
2. 0 Os cégo ;
3.' O menore ;



686 APPENDIOE

Art. 445. Aceita a npmeação (art. 436), OS arbitras nomeados
ordenarão por despacho qne as partes deduzam snaintenção nos termos
que serão marcados segundo a difficuldade e complicação do negocio
e não poderão exceder de quinze dias para cada uma. :uz 1

Art. 446. O escrivão fará os autos com vista ao advogado de cada
uma das partes, e, findo o termo, os cobrará Coom razões ou sem
ellas. 313

Art. 447. Quando alguma das partes não tenha advogado, poderá
no prazo marcado apresentar assignadas as suas allegações com o
documentos respectivos, indépendente de vista dos autos. 3"4

Art. 448. Se alguma das partes não allegar ou não ajuntar os sen
documentos nos prazos marcados, irá por diante a causa; e não se ajun·
tarão depois, salvo se nisso convier a outra parte. 31..

Art. 449. Quando a causa precisar de maior discussão, ou o réo
com a sua contestação ajuntar novos documentos, de que o autor não
tenha feito menção, poderá conceder-se ao autor para replicar, e ao
réo para treplicar, novo prazo, que nunca excederá a oito dias. atu

Art. 450. Terminado os prazos, se as partes ou alguma dellas
protestou por prova testemunhal, será marcada para isso uma só dila·
ção, que não poderá ser maior de vinte dias. 3 .....

Art. 451. As testemunhas serão inquiridas pelas partes que a
produzirem, seus advogados ou procuradores na presença dos arbitros;

4. 0 A' Illullwres;
5. 0 O' inlerdiclo ;
13. 0 Os analphabetosj
'7. 0 Oe lrangeiro que não soutJer a Iingua

aacional.
- Como tendo particular interesse na

decisão da causa, exemplifiea, como - o
socio - o - advogado - o - pI'ucurador
-e o -depend nte d qualqu r das partes:
Decr. n. 3900, art. 33 combinado com o
art. 15. .

- Emquanto ao jutgamento dá-se a
mesma fôrma do art. 196: Decr. 11. 3900,
arl. 33.

- Todavia. podem er aJiJitro as pessoa
d' ignada. nos paragrapbo eguintes. não
ob lante a. razão de su peição, endo esta
raz::io conbecida. pelas partes e expressa·
mente declarada. no compromi o.

§ 1. o O amilTo commum;
S 2. 0 O parente entre parentes: Decr.

n. 3900, ar . 16.

Nota 31.2
Decr. n. 3900. art. 3<1-10 dias.

Nota 31.3
Decr. n. 3900, art. 35.

Nota 31.4
Decr. n. 3900, art. 36.

Nota 31.5
Decr. n. 3900. art. 37.

Nota 31.6
Decr. n. 3900, art. 38 - 5 dias.
- A acção arbilraljsô pMe ser con ider?da

ordinaria para que seja rece,bida nos errei las
re"ulares a appellação interposta da .eu·
lença que bomologou a deci ão tlos arbl·
lros, quando compl'ehendida. na. di posição
do art. 449 do Reg. u. 737 de 1850: Deci .
de AlTg. do Pres. do Trib. do COIDIJJ. do
Rio 8e l° de Maio de 1868. - Rev. Jur.
dé 1868, pago 274.

Nota 31.7
Decr. n. 3000, a.rt. 39 -10 dias.
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no dia, logar e hora marcada pelo escrivão. com intimação das partes
ou seus procuradores. 318

Art. 452. No juizo arbitral são admittidas todas as provas enume·
radas no Cap. XII do Tit. II. 3t9

Art. 453. Findo o termo probatorio, serão os autos confiados aos
arbitros em commum por cinco dias para os examinarem, findos os
quaes declararão por cota se os acham em estado de ser julgados. 320

Art. 454. Se qualquer dos arbitros entender que a questão não
está sufficientemente esclarecida, poderá mandar proceder ao exame
ou diligencia que julgar conveniente. e mesmo ao juramento de alguma
das partes para ajuda de prova. 32.

Art. 455. Qualquer destas diligencias póde tambem ser feita a re
querimento das partes, se alguma dellas requerer até encerrar· se o
termo probatorio. 322 •

Art. 456. Se os arbitros entenderem que a causa se acha em
termos de ser julgada, assim o declararão por despacho, mandando que
eliados os autos, se lhes façam conclusos para a sentença final. 3"3

'Art. 457. Os arbitros julgarão de facto e de direito, conforme a
legislação commercial (Cap. I do Tit. 1) e clausulas do compro
mi soo 32-&

Art. 458. A sentença. dos arbitros será datada e assignada em
commum, se concordarem, ou separadamente, se discordarem. 3""

Art. 459. Se concordarem em parte, em parte discordarem, pode.
rão na mesma sentença declarar aquillo em que concordaram, e aquillo
em que discordaram. 3"6

Nota 3i8
Decr. n. ;1900, art. 40.

Nota 3i9
Art. 138; Decr. n. 3900, art. 44.

Nota 320
Door .. n. 390ü, art. 42 - Not. 337.

Nota 32f
Decr. n. 3900, art. 43 - Not. 337.

Nota 322
Decr. n. 3900, art. 44.

Nota 323
Decr. n. 3900, art. 45.

Nota 324
- Areforma addilou:- Salvo se no com·

promi so (art. 10 ~ 4) as partes o au tori·
zarem para julgarem com equidade, ind 
pendentemente da r gra e fórJl1as d
direito: De'cr. n. 3900, art. 46.

- Quando os arbih'o ti,erem poderes
para julgarem por equidade, independen·
temente das regra e fórmas de direito, po
derão pre cindu' do processo e labclecldo
1I0S artigos antecedentes ou darão a sua
deci ão, ouvindo verbal e summariamente
as parte e testemunhas: reduzindo a termo
o depoimento da Le temunha e admito
Lindo os memoriae que as parles olIere·
cerem: Decr. n. 3900, art. 47.

Nota 325
Decr. n. 3900, art. 48- No!. 337.

Nota 326
Decr. n. 3900, art. 19.



688 APPENDICE

Art. 460. Se houver discordancia dos arbitros em todo ou em parte
o escrivão fará logo os autos conclusos ao terceiro arbr~ro nomeado para
desempatar. 32,,-

Art. 461. O terceiro arbitro será sempre obrigado a conformar·se
com a opinião de um dos arbitros podend.o todavia, se a decisão versar
sobre questões diversas, adoptar em parte a opinião de um ou de outro
sobre cada um dos pontos divergentes. 328

Art. 462. Para decidir, deverá o terceiro arbitro conferenciar
, com os outros discordantes, que para isso serão notificados, e sómente

decidirá por si, não se reunindo os arbitros no prazo marcado para a
conferencia. 329

Art. 463. Nestas conferencias poderão os arbitros discordantes
modificar a sua opinião no todo, ou na parte em que discordaram, edo
que se vencer entre elIes á pluralidade se lavrará sentença por todos
assignada. 330

Art. 464. O terceiro arbitro dará a sua decisão na fórma deter·
minada nos artigos antecedentes dentro do prazo de um mez, contado
da publicação da sentença dos outros arbitros, se outro não fôr o prazo
marcado para este fim no compromisso, ou se não lor renovado por
mutuo accordo das partes. 331

Art. 465. A sentença arbitral só pôde ser executada depois de
homologada pelo juiz de direito do commercio. (Art. 60). 332

Art.466. Se a sentença arbitral fôr exequivel pelas clausulas do
compromisso, depois de homologada na fórma do artigo antecedentp,
será desde logo dada a execução pelo mesmo juiz que a homologar, ou
pelo da causa, sejá a havia pendente. 333 •

Art. 467. A ,entença arbitral não aproveita, nem prejudica a
terceiro que não assignou o compromisso; mas os herdeiros e successo·
res dos que assignaram respondem pelos seus resultado, e são

Nota 327
Decr. n. 3900, arts. 50 a 54.

Nota 328'
Decr. n. 3900, art. 55.

Nota 329
Decr. n. 3900, art. 56.

Nota 330
Decr. n. 3900, art. 57.

Nota 331.
Decr. n. 3900, arl. 58 - 20 dias.

Nota 332
- !I. reforma eliminou as palavras-pelo

jtLÍ:: de di1'eito da coman;a: Decr. n.39oo,
arl. 59.

- São exequíveis no Imperio, mediante
outras formalidade, as sentença arbl!raes
homologadas pelo lribunae estrangeiros:
Decr. n. 6982 de 1878, art. 13.

Nota 333
- Esta disposição está revo,gada: o j~iz

que homologa a senlença dá·lhe execn~O.
Decr. n. 3900, art. 73 § 4.
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obrigados aquelles a quem succedem, ainda que sejam menores, ou
outras quaesqllel' pessoas sujeitas á curatela. 33<1

Art. 468. Se as partes reservarem o direito de recorrer da
sentença arbitral, poderao appellar ou interpôr a revi ta, se f)

compromisso foi feito, achando-se a causa na primeira ou na segunda
instancia. 33<>

Art. 469. A clausula do compromisso-sem recur. o-não torna
irrecorrivel a sentença arbitral no caso de nullidade, proveniente de
haverem os arbitros excedido no julgamento os poderes conferidos no
compromisso. 336

Art. 470. Podem ser nomeados arbitros o juiz de paz no acto da
conciliação (art. 37), ou em qualquer tempo durante a demanda
(art. 416) ; qualquer juiz de primeira ou segunda instancia ; os Tri
bunaes do Commercio ou quaesquer dos seus membros; em geral
todas as pessoas habilitadas pelo Codigo Commercial para serem
commerciantes. 33.,.

Nota 334
Decr. fi. 3900, art. 61.

Nota 335
- Não se enconlra disposição analogana

reforma.
- Se o compromisso não contiver a clau

sula sem 1'eClll1'So, appellando alguma das
parles, será acausa decidida em 2' instancia
pela fórma e modo por que são julaadas
as causas de jurisdicção ordinaria: Becr.
n 3900, art. 69.

Nota 336
.-:-- R' li vre ás partes, sob sua responsa

Julidade, appellar da sentença arbitral, não
obstanle a clausnla sem reclII1'so: Decr.
U. 3900, art. 63.

-Ao Tribunal superior compele decidir
se o caso é de ap pelJação, não obstante a
clausula sem l'eCU1'SO: Decr. n. 3900, art. 64.

- A clausula sem recUffso, não obsta a
appellaç;10:
~ 1." Sendo nuHo ou extincto o compro

mi 50:

§ 2.°. Excedendo os arhitros os poderes
confendos pelo compromisso'

§ 3.' Preterindo os arbitraS ás fórmas
essencia~s.do processo: Decr. n. 3900, art. 65.
I - DeCldllldo oTribunal ~uperior que não
IOUve algum dos casos rereridos no artigo
anttcedente, não tomará conhecimento da
appellaÇão: Oecr. n. 3900, art. 66.

44

- Decidindo, porém, o Tribunal que o
compromisso é nullo ou extincto, julgará
nulla a decisão arbitral, e mandará que se
Ilroceda na fórma do art. 27: Decr. n. 3900,
art. 67.

-Ou trosi m, decidi ndo oTribunal su pcrlor
flue os arbitros excederam os seus poderes,
julgará nulla a decisão arbitral e mandará
que os arbitros decidam de novo a cau a,
sallra a ~isposição dos arls. 24 e 26 § 5.

- AssIm se pl'ocederá lambem quando
o Tribunal decidir que houve prel rição
das fórmas es enciaes do proces o: Decr.
n. 3900, art. 68.

- Em qualquer dos casos dos arts. 67 e
1;8, a pena convencional ficará sem eITeHo:
Decr. n. 3900, art. 69.

Nota 337
- A rerorma refere como podendo ser

norneallos arbitros as mesmas pessoa :
Oecr. n. 390G, art. 17.

- Deve considerar-se revogado o Dccr.
n. 84.1 de 1851, detel··mina11(lo o nlOdo de
pl'epa7'l1lr os p1'occssos em que os T1·ibn·
naes do Commercío {o sem nomeados ar
bitros, e de {a::e-r seguir os sells reclI1'sos,
vislo que tanto o nos o artigo como a re
forma concedem que po sa spr nomeado
arbitro qualquer memhro do Tribunal suo
perior e não este; e havendo sido o Tri
bunaes do Commercio elevados á calegoria
de 2.' insk'lflciu (Decr. n.1597, art. 32), {i
llldubilavel que não podem ser mais no
meados arLitros.

-Em vez de Tribunae~ do Com mercio
Helação. -Not. 9.

CODIGO CO:IL'dEnCIAl,
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Art. 471. A sentença arbitral proferida pelo Tribunal do
Commercio, ou por qualquer de seus membros, ou por qualquer juiz de
primeira ou segunda instancia, quer como arbitro unico e commum da
partes, quer intervenha qualquer delles sómente como arbitro nomeado
por uma dellas, será executada independente de homologação. 338

Art. 472. Se a causa já pendia em juizo ordinario commercial
contiuuará a escrever no juiz arbitral o escrivão que era do feito. 3lI8

Art. 473: Se a causa começar logo no juizo arbitral, escreverállO
feito qualquer dos escrivães do civel, a quem tocar por distribuição a
requerimento elo autor. 3410

Art. 474. Compete ao juiz no feito, ainda depois de devolvidos os
autos ao juiz arbitral, e a outro qualquer juiz de direito do commercio
(art. 6), se a causa tiver logo começado no juizo arbitral; 341

§ 1. o Proceder as diligencias que lhes fôrem requeridas por bem
dos arts. 419,420,421,422, 423, 436 e 462; 341'"

§ 2. o Fazer efi'ectivas as penas convencionaes (art. 430, § 3) na
fórma dos arts. 431, 432 e 433; 3413

§ 3. o Impôr as penas marcadas no art. 431 na fôrma do
art. 432; 34'"

§ 4. 0 Conhecer, nR. fôrma tlo art. 196, da recusa dos arbitras,
proposta nos termos dos arts. 443 e 444; 341,,"

§ 5." TIomologar e executar as sentenças arbitraes nos termos dos
arts. 465 e 466 j 3416

-Este Reg. n. 737, não fazia menção das
mulhe?'es; antes, mesmo, porém, do dis
po to no art. ]5 § 4 do Decr. n. 3900, já
se entendia que ellas podiam ser a1'biliros:
Decis. do Insl. dos Advs, em con{. de 14
de Agosto de l858.-Rev, do Inst. de 1858,
pago 197.

- Sub isle, pois, a doutrina do Ass. n.12
de 9 de Julho de 1857.

- O juiz municipal que fÓr nomeado
a1'bilJl'o póde exercer este cargo com o
mesmo juramento com que servia aquelle:
Av. n. 53 de 1856.

Nota 338
Decr. n. 3900, art. 60.

Nota 339
- A di ~osi.ção da reforma é a mesma'

I~PPl'imio apena a palavra - commel'·
tIal : Decr. 11. 3900, art. 71.

Nota 340
Decr. n. 3900, art. 72.

. Nota 341
- Em vez deste cabeçalho, diz a N

forma: - Ao juiz que presidir o juizo
arbitral compele: Decr. n. 3200, arl. 73,pl',

Nota 342
Decr. n. 3900, arl. 73 § 1.

Nota 343
Decr. n. 3900, art. 73 § 2.

Nota 344
Decr. n. 3900, art. 73 2.

Not.a 345
Decr. n. 3900, art. 73 § 3.

Nota 346
Decr. n. 3900, art. 73 §4..
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§ 6.° Providenciar sobre os demais incidentes em que fôr necessa·
riaa sua jurisdicção para o andamento da causa no juizo arbitral. a~....

Art. 475. O juiz de direito do commercio (art. 6) do domicilio dos
arbitros nomeados é o competente para lhe serem devolvidos os autos,
nos casos do art. 427, e para proceder á notificação dos arbitros e mais
diligencias necessarias afim de ter logar o juizo arbitral (art. 4:28). 3""

PARTE SEGUNDA
DA EXECUÇÃO

TITULO I
Do ingresso da execução

CAPITULO I

Da extracção da sentença

Arto 476. A carta de sentença s6mente é necessaria quando a
causa excede á alçada do juiz. a"Sa

Se a causa cabe na alçada, não se extrahe sentença, mas man
dado executivo, em o qual deve ser inserta a sentença do juiz.

Nota 347
Decro no 3900, art. 73 § 5.

Nota 348
Door. n. 3900, artso 73 § 1 e 74.

Nota 348 a
Noto 5.
- N~ civel dá-se o contrario; se deve

extrahlr: Av. no 30 de 1878.
-:- Regula a execução das sentenças ci

veis e commerciaes dos tribunaes estran.
geIros : Door. n. 6982 de 1878.
B-Promulga o accordo celebrado entre o

razlI e a republica do Perú para exe.
cução das cartas rogatorias: Décr. n. 7582
de 1879 e Lei n. 14 A de 1891' Decr.
n. 1359 de 1893. '

-Promulga o accordo celebrado entre o
Brazil e a republica Oriental do Urugllay,
para execução de cart:ls rogatorias : Decl'.
n. 7175 de 18790

- Regula a execução das sentenças es
trangeiras na falta de reciprocidade: Decr.
n. 7777 de 1880.

- Promulga o aceordo celebrado entre
o Brazil e a republica do Pal'agllay, para
a execução das cartas rogatorias : Decr.
n. 7789 de 1880.

- Promulga o accordo celebrado entre
o Brazil e a Bolivia, para a execução de
cartas rogatorias : Decr. 7857 de 1880 o

- Promulga o aceordo celebrado entre
o Brazil e a republica Argentina, para a
execução das cartas rogatorias: Decr. n.
7871 de 1880.

- As rogatorias para diligencia ~em
caracter eA.ecutivo dispensam exequatlH'
nos termos dos Ao VS. no 580 de 1879 e
n.8 de 1882: Av. n. 56 de 1882.
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Art. 477. Tambem não é necessaria a.sentença, e basta o mano
dado do juiz, quando a parte vencida se conforma com a sentençae
quer satisfazer a condemnação. lJ48b

- E'. di pensavel o exeqltCLlI1l1' para o
cumpfllnento de cartas rogatClrias que te
nbam por lim a transferencia de bens e
outras diligencias sem caracter executivo:
Av. n. 80 de 1883.

- A execução de senlença dos tribunaes
brazileiros não depende de uma simples
rogatoria, mas da apresentação da carta
de sentença. do Tribunal da Relação do
domicilio do executado ou da situação
dos bens: Avs. n. 32 e 33 de 1883.

- As sentenças estrangeiras são execu
tadas no 1m perio pelos meios estal:Jelecidos
no Decr, n. 6982 de 1879, sujeitam·se ao
cumpra· e do juiz no caso de verificar-se o
principio de reci procidade, prevalecendo
em falta de la o exequatwl', adoptado como

.medida excepcional e dependente do ar·
bitrio do governo: Av. n. 21 de 1884.

- As precatol'las que voltam cump1'idas
de paizes estrangeiros não dependem da
legalisação : Av. n, 22 de 1884.

Vide. Decr. n. 3272 de 1885, art. I';
Decr. n. 9549 de 1886, art. I' j Decr.
n. 169 A de 1890, art. 14; Decr. n. 370
de 1890, art. 38l.

- Decr. n.l::134 de 1893, arts. 93 95 e 96.
- As leis da Unjào, os actos e 'a sen-

tenças de suas autoridades serão execu
tados em todo o paiz por funccionarios
federaes, podendo, todavia, a execução
dos primeiros ser confiada aos governo
dos Estados, mediante annuencia destes:
consto Fed., art. 7 § 3.

Vid. Di1·., vol. 6<1, pago 5.
:mni terio daJustiçae Negocios Interiores

-Directoria Geral da justiça-la ecção
- Capital Federal, 27 de Dezembro de 1894.

Sr, ministro de Estado das Relações Ex
teriore -AccuSO recebidos os avisos n. 95
de 23 de Outubro e n. 103 de Novembro
ultimos, no primeiro dos quues o vosso
antecessor, referindo-se ao aviso que por
e ta repartição lhe fÔra expedido em 11
daquelJe mez de Outubro,lembl'Ou que
em 5 de Maio de 1881, o Ministerio dos
Negocios da Justiça concordára com o
das Relal/ões Exteriores, em relação a
cartas rogatorias civeis, quanto ao facto
de ficar supprida a falta de legaJisação
consular pela remessa de taes documen
tos, por via diplomatica com o visto dessa
Secretaria de Estado,

Confirmando o expendido pelo meu
antecessor em 11 de Olltllbro, julgo in
di pensavel a legalisação consular, pois

que, in lituida solemnel1lente pelo avi Q

de IOde Outubro de l11-n .em dislincçào
de paizes foi expre amente "enerali,
sada a todas as naçõe pelo aviso de 14
d!'l Novembro de 1865, além de que a
Circular de 5 de Dezembro de 1892 im
pOI~do a referida formalidade para às al
ludlda~ cartas que daqui vão para o e
trangeu'o, tomou-a exigivel como dever
de reciprocidade, nas que vêm para le,
rem. cumprimento no Brazil, e neow
sentido tem-se manifestado a pratic.1 em
barmonia com a decisões do governo

En b'etan to, occorrendo pondero a 'ra.
z~e de .alta eqUldad.e elH. casos e peciacs,
nao está o gOl'el'llo lnlnhldo de dispensar
como excepção de bem merecido favor a
cond ição da autben ticidade pelos COJlsul~,
e foi naturalmen te esta hypotbese que
de.u .log~r ao aviso 11 que alludiu esse
tnlDlsterlO, de 5 de Maio de 1881.
N~slas circumstancias, se por qualquer

motIvo acontecer impossibilidade de ser
p~eencbida a mencionada condição, con·
Virá que o facto cOnste de declaração
dessa secretaria de Estado nas caril!
rogatorias vindas por via di'plomalica,

Quanto á remes a de autos judiciac" a
particulare residentes no Brazil, ê certo
que o governo não intervinha, principa~
Il!ente depois que deixou de ter ina~ren·
ela mesmo nas sentenças e trangelras,
1101' de necessario o exequatlll'. Actual
mente, porém, em vista das innol'aç()e;
do art. 12 ~ 4' da Lei n. 22l de 20 de No
vemhro uJ1imo, não duvido acceder ao
desejo da Legação da Austria·Huoglia,
relativo á intervenção das autoridade.,
administrativas ou policiae da Republica
na entrega dos alludídos autos aos desli·
natarios, quando nos respectivos logare;
a. legação não dispuzer de agentes con n·
lares do seu paiz.

Sande e fraternidade.-Gonçalves Fer·
1·eira.

Nota 348 b

- Aextracção da carta de sentenç.~ não
é necessaria: - 1, o nas sentenç.1s dtl
juiz de paz, bastando simple mente1n~l/'
dado deste contendo a substancia do Jul·
gad o, devendo para esse fi ID hai xar os
autos ao juiz de direito, caso a en·
lença tenba sido proferida sero grão de
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Art. 478. A carta de sentença deve ser passada com as formulas
usada no fôro civil. 3480

Art. 479. Se a sentença não fôr de la instancia, a carta conterá:
§ 1.o A autuação;
§ 2." A conciliação;
§ 3." A petição inicial;
§ 4. o A fé da citação;
§ 5. 0 A petição, ou artigos de acção l não sendo a petição da ac\ão

a mesma inicial;
§ 6. o A contestação; .
§ 7.0 A réplica e tréplica ;
§ 8." A sentença e documentos em que se ella fundar.349

Art. 480. Se a sentença fôr em causa summaria, a carta conterá:
§ ].O A autuação;
§ 2. 0 A petição inicial,
§ 3.o A conciliação;
§ 4. o A contestação;
~ fi." A sentença e os documentos em que se ena fnnrlal'.3Ge

appellação : Decr. n. 482 t de 187J, arl.
63 §7j Av. u. 353 de 1872; Decr. n.
ãJ67 de 1873, art. 30 ; - 2,0 no ca o de
condemnação sómente em autos; Decr.
n. 5737 de 1874, art. 70 ;-3,0-no caso de
condemnação de preceito: Ord. L. 3,
til. 66 9 j tit. 96 . 27 ;-40 nas can as de
uspeição: Ord. L. 3, tiL 21 20 e 21.

Nestes casos se passará man 2do de so l
vendo: e no u\[imo bastará extrahir·se
certidão: Rib. Cans. Ci·vil., art. 1221.

Nota 348 c
. - A senlenças nas causas com mel'

C1ae devem-se eJ(ecular summal'issima
ment , porque a dilaçôes lbes são muito
prejudiciaes: Alv. de 11 de Agosto de 179J
~.~. '

- O instl'UmenLo de sentença deve ter,
em Stlral, o seguinte: l° ser a signado
pelo JUIZ que proferia a sentença ou de
l\uell1 9estiver sunsLiluindo: Ord. L\, til.. 23
§~; til. ~o, 1j -20 conter todas as for
ça do processo, tan to em relayão ás acçãe
como á defe a, a sentença e documentos
em gu~ ella e fundar: Ord. L. 1, tiL24 § 8;
L. 3, I.It. 66 10; tit. 87 7.

- As cartas executarias devem ter o
formalo de precatarias: Deer. n. 5737 de
187<l, :11'1.. HI9

.-:- O juiz lia direito é competente para
a:; lanar a sentença ou titulas ex lrahido
do proce os por elle julgados; Acc. da

ReI. de S. Paulo de 11 de Abril de 18~6:
- P. Pe soa, Ref. Jlut.-fI'ot. 1041.

- O juiz de direito é competente para
as ignar a carta de sentença qu.e proreri]" ;
Acc. da ReI. de Porto Alegre n. 835 de 27
de Abril de 1883.

Nota 349
Deve conter:

1.0 A autuação;
2.' A petição inicial;
3.° A fé da citação;
4.o A concilição ;
5.° As procurações;
6' O libello ;

. 7." Contrariedade;
~ S.' Réplica e !.réplica ;
§ 9.0 A entença e documentos em que

ella se fundar,
- Sendo embargadas esta sentenças, a

sobre-sentença. conterá o embargos, e a
sentença de de prezo do. lllesmos emhargos
com os documentos a que alias a referirem
e forem diveJ'sos daguelle já lI'au criptos

nas sentenças. E e tIverem ido recebido.
conterá mais a contestação: D Cl'. n. 5737
de 1874, art. 13!.

Nota 350
Deyeconler mai as procurações, e quanto

á sobre- entença se procederá como em a
.·ot. aut.: Decr n. 5737 de 1 71, art. 15·1.
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Art. 481. Se a sentença lor em gráo de appellação, a carta de
sentença conterá, além das peças mencionadas:

§ 1. o A interposição da appellação ;
§ 2. o O Accórdão da Relação e os documentos em que se fundar,

se não lorem os mesmos em que se fundou a sentença appel·
lada.3G

f.

.Art. 482. Se a sentença fôr obtida em gráo de revista, sendo esta
denegada., a carta sómente conterá:

)§ 1. o A interposição da revista.3GZ

§ 2. o O Acc6rdão que denega a revista.
Al't. 483. Concedida a revista, confirmada pela Relação revisora

a sentença recorrida, se desta já se houver extrahido sentença antes
da remessa dos autos para o Supremo Tribunal de Justiça, a carta
s6mente conterá:

§ 1.o A interposição de revista;
§ 2. 0 O Accórdão do Supremo Tribunal que a concedeu;
§ 3. o O Accórdão da Relação revisora e os documentos em

que se fundar, se fôrem diversos daquelles em que se fundaram a
sentença de primeira instancia e o Accórdão em gráo de appel·
lação. 3G3

Art. 484. Não se tendo extrahido sentença, ou sendo reformada
pela Rell1.ção revisora a sentença recorrida, a carta conterá além das
peças mencionadas no art. 481 :

§ 1. 0 A interposição de revista;
§ 2. 0 O Accórdão do Supremo Tribunal de Justiça;
§ 3. o O Accórdão da Relação revisora e documentos em que se

fundar, se fôrem diversos daquelles em que se fundou o Acc6rdãoem
gráo de appellação.3G4

Art. 485. A carta de sentença de embargos de terceiro deve
conter:

§ 1. 0 O auto da penhora;

Nota 351
As sentenças que se extrabirem das Nota 352

causas ordinarias ou summarias, civeis ou Not. ant.
crimes, além das peças já designadas para
os processos de I' inslancia (not. 291) con·
terão mais II interposição da appeUação,
acc6rdão final, os documentos a que ella Nota 353
e referir, não sendo os mesmos em que

se fundou a sentrnça appellada. Not. ant.
- E as sobre-sentenças serão extrabidas

com as mesmas peças já designadas nas
de l' instancia: Decr. n. 1:>69,art. 149.

-O Decr. n. 5737 cH. não faz menção, Nota 354
pm' estar incluida essa di posição nas an-
teriores. Not. ant.
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§ 2.° Os embargos de terceiros;
§ 3.° A sentença e documentos em que se fnndar.:ui"

Art. 486. A carta de sentença de artigos de preferencia deve
conter:

§ 1.0 Conhecimento do deposito;
§ 2° Auto da penhora;
§ 3° Petição e citação;
§ 4° Artigos;
§ 5° Contestação,
§ 6° Sentença e documentos em que se fundar. 3 ..6

Art. 487. Em qualquer caso, havendo habilitação incidente, a
carta deverá tambem conter: os artigos de habilitação e a sentença
que os julgar com os documentos em que se ella fundar. 3 ..."

Art. 488. Além das peças mencionadas nos artigos antecedentes,
podem as partes ajuntar como documentos as certidões de outras
quae quer peças que lhes convier. 3 ..8

Art. 489. Apresentada a carta de sentença ao juiz competente
(art. 490), este porá o-cumpra-se-não sendo por elle proferida, e
será o executado citado para a execução. 3"8 .-

Só a primeira citação da execução é pessoal (art. 47). 3 ..0

Nota 355
Deve conter:
L' O auto de penhora;
2.' Os embargos de tercei-ro ;
3.· A sentença e documentos em que ella

se fundar.
4.' As procuraÇÕes: Decr. n. 5737 de

1874, art. 132.

Nota 356
- AccresceLlla as procurações o Bccr.

n. 5737 de 1874, art. 133.

Nota 357
- Accrescellta a contestação e as pro

curações o Decr. cito n. 5737, art. 135.

Nota 358
~ o Decr. cit. n. 5737 não se repro

duzlo esta disposição qne deve ser obser
vada.

- A' excepção da certidãe, todas as
mais peças referida devem conter 25lillbas
ou regras escripta em cada pagina, meno
na pl'lmeira. e a ullima.

Os escrivães que e afa tarem deste for
mato na escripta, augmentando o numero
das linbas e da letra, perderão metade da
raza que lbes competiria pela cscripta
regularmente feita: Decr. cit. n. 5737,
art. 130.

Nota 358 a

Not. 348 ll.
- A execução começará peln. citação do

condel1!nadoJ oll ~en~ de ~Ull!dade: ~rd.
L. 3, til. 1 S 12; tit. 16 § ~; llt. 86 p1 me.

Nota 359

- A execução é nnlla., se a primeJra cio
tação foi feita ao procurador meslIlo pre·
posto do executado, que expres. amento
não concedeu podere para recebei-a' Rev.
0.8395 rIe 22 d Outubro de 1873.- Gaz. Jm'.
voI. 1, pago 366.
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CAPITULO II

Do jttiz e partes competentes para a execução

Art. 490. E' competente para a execução;
§ 1.0 Oj ui.z da causa principal, ou aql1elle que o succeder. 311.

§ 2. 0 O juiz do termo em que estão situados os bens, precedeudo
cartel precatoria executoria do juiz da causa principal. aGI.

Art. 491. A execução compete:
§ 1. o A' parte vencedora;
§ 2. o Aos ens henleiros ;
§ 3. 0 Ao subrogado, cessionario e successor singular. 3G~

Nota 360
Ord. L. 3, tit. !l3 § 4, Decr. n. 1374 de

1893, art. 90.
- Esta citação comprehende todos os

actos da ex.ecução até a arrematação ( alvo
o ca o de não haver lançador, ou rtlmissão:
Ord. L. 41. til. 53 § 7; Lei de 22 de JunJlO
de 1774, S 18, por mais de 6 mezes, exce
pto se e tratar de liquidação on de em·
bargos: Ord.L. 3, tit. 86 p7·inc. e §§ 14, 27
e 2 ; til. 89 princ. ; LeI de 20 de JunlJo
del779,§ 18, Alv. de2i!deFevereiro de 1779.
-Not. 4~l!.

- Vid. Decr. n. 95J9 de 1886, art. 5·;
Decr. n. 169 A de 1890, art. 14; Decr. n. 370
de 1 90. art. 381.

- O jniz de direito nas comarcas espe
ciaes, se a execução fôr superior a 500 .
poie que, endo de mais de 100 até 500 ,
é o ub tituto: Decr. n. 4824 de 1871,
art. 68 . 2.

- a comarcas geraes o juiz municipal:
Lei n. 2033 de 1871, art. 23. :J; Decr.
n.482.J.cit.,art. 64 §3.-Vide Avs. n. 38e
60 de 1872.

- O juiz de paz nas cansas até 100 :
Decr. cito n. 48U, art. 63 §7 comb. COIl1
ú 3rt. 67 § 6 e 68 2.-Vtde Av. n. 186
de 1872.

- Competencia não tem o juiz para exe
cutar entença de ontros com diver a jn
risdicção: Acc. da ReI. da COrte de 21 de
Novembro de 1873.- Gaz. Jwr., vol. I,
pag.381

- Tenno a acção ido proce ada no fOro
pri\'i.legiado da Fazenda, onde igualmente
lIliciou- e a execução, não pôde e la ser

transfeJ'ida para o fOro' commum, por in·
competente, devendo continuar no mesmo
f01'0 da acçâo (hoje o juizo seccional): Ace.
do Sup. Trib. Fed. de 12 de ~laio de 1893
-Dú·., vol. 62, pago 328.

Nota 361,
Arts. 500 e 520; Ord. L. 3, til. 86 pl'illG.
- As carIas executorias devem conter'
L' Autoação;
2. o Sentença exequenda;
3. o Petição;
4.0 Despacho que ordena a expedição

da carta;
5. o Procuração-com o formato de pre

catoria: Decr. n. 5737 cit., art. 139.
- Não é rel1ular correr a execuçlío em

uma Jocalida~e com a propria carla de
sentença, não lendO sido o .termo em que
foi proferida, quando se deVIa ter expedido
carta pl'ecatona execuloria: Acc. da Rei.
da Côrte de 19 de Novembl'O de 1878-DI1"1
vol. 18, pag. 550. d

- A propria carta de sentença. só pó e
ser dada á execução pelo juizo em .que [01
proferida a senten;ça. Em juizo dll'erso é
essencial precatorIa executorla, e sua falla
induz nullidade que pôde ser allegada pelo
terceiro que vem com embarl1os, como
senhor e possuidor: Rev. n. 10224 de 31 de
Outubro de 1884-Di1·., vol. 35, pago 499.

Nota 362
Cod Not. 356.
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Art. 492. E' competente a execução contra:
§ 1. o A parte vencida ; >l6Z U

§ 2." Os herdeiros, ou successores universaes; 36Z lo

§ 3." O fiador (arts. 496 e 591) ; 363 '

§ J. o O chamado á autoria ; 363"

§ 5. o O succes 01' singular, sendo a acção real; 363 h

& 6." O comprador ou possuidor de bens hypothecados (art. 269
§2, Oodigo) ; seg'urados (art. 676, Codigo) ; ou alienados em fraude de
execução (art. 494) ; e em geral contra todos os que recebe'"'m causa do
vencido, como o comp ador da herança; 364

Nota 364

Nota 362 b
Ord., L.3, Lil. 27§2 e tiL 82pl'inc.

Nota 363 a
Ord., L. 3, til. 45 § 7

Nota 363 b
Ord., L. 3, til. 116 § 16 e L. 4, tit. 10 § 9.

ou simulando divida em fraude de eus
credores legitimas, serâ punido coma pena
de pri ão. cellular de seis mezes a dois
annos: Cad. Pen .• art. 337.
-Á penbora não torna inalienavel o bem

apprebendido, porque não é onu rea1.-·
Um bem penhorado pMe validamente ser
alienado pelo devedor executado, ou a seu
requerimento em outro juizo, se o credor
exequente, logo que obteve a sentença não
fez a in cripção da llypoLlleca jll.dicial.-

o juizo cOOlmercial não se póde proseguir
na execução çontra o comprador de bem
alienado depois da penhora, sendo proce·
dentes o embargos de terceiro en bar e
po suído!: apresentado pelo adquirente:
Accs. da ReI. do Recife de 6 de Outubro
c 15 de Dezembro de 1885.-Di?·., vaI. 30,
pag.422.

-O exequente pódeoppOr aos terceiros se
nhores e possuidores, que embargam a exe·
cuçào, a fraude das adquirições por estes

I
feitas e não tem nece siaade de recorrer á
acção revogatoria ou pulianna.

Para prova da fraude bastam inclicios e
presumpções seguudo a Ord. L. 3, tit. 59
~ 25 e é corren te cm direito: Acc. da Bel.
do Rio de 20 de Maio de 1887.-Dir ..
vol. 43. pago 547.

- Não se pMe inulilizar a penhora em
ben que se cliz alienados em fraude da
execução, sob ° fundamento de que é mis
ler re olver prél'iamente sobre a falleneia
do devedor eommum: Uev. n. 11096 de 15
de 1I1arço de 1890 e Aec. ?'evisol' da lIel. de
Porto Alegre de 3 de Maio ele 1 90.-Dú·.,
\'01. 52, pags. 15 e 31l0.

O Aee. ?'eVis01' acerescenLou - A dação
em pagamento que o devedor faz a um de
eu credore póde imporlar alienação em

fraude da execução.
- Penbora em lJens que foram arrema

tado por terceiros. em leilão da massa de
uma ociedadeanonymaliquidada judicial
mente. é valida de de que ° adqllilente
sabia baver a demanda pendenle, pois que
l.al arrematação enlendp·sç em fraude da

Nota 363
- Av. n. 492 de 1865.-Cod. Nols. 120.

3ll c 515. .
- ocivel não se dá o mesmo-Ord ..

L. 3, Lil. 92.

Nota 362 a
Ord., L. 3, tit. 81 pl'inc. j til. 86 p?'inc e

tiL. 37.

11'01. 384.
- E' necessaria a inscril ção da hno

(heca judiciarJa do exequente nos bens
executado. nao contra o originario adqui
reule de taes beJ?s em fraude de execução,
mas contra te7'cewos, a quem este os aliene:
Rev. ~n. 8388 de 1f:l de OuLubro de 1873.
-~~d~' Jltl'., vaI. l,pag. 256.-Vid. pago 51.

I e Decr. n. 9549 de 188l\ art 12'
Decr. n. 169 Ade 1890 art. 14 e Decr. ri 370
de 1890, art. 38L ' . .

- ~. d.el'edo~ não commereiante que Se
coo LJtl1~r em Insolvabilidade occullando
ou alhClando malicio amente seus bens,
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§ 7, Todos os que detem os bens em nome do vencido, como o
depositaria, o rendeiro, o inquilino quanto a esses bens sómente j

§ 8. 0 O sacio (arts. 497, 498 e 499),
Art. 493. A respeito dos bens da mulher casada e do menor, não

commerciantes, guardar·se-ha o direito civil. 3GI»

Art, 494. Oousideram-se alienados em fraude de execução os
bens do executado :

§ 1. o Quando são litigiosos, ou sobre elies pende demanda j 3G(; n

§ 2. 0 Quando a alienação é feita depois da penhora, ou proxima·
mente a ella j 3GG

execução: Rev. n. 11108 de 15 de Março
de 1890 e Acc. 1'cvisor da ReI. de Porto
Alegre de 20 de Maio de 1890 ,-Di1'"
voI.52, pags, 23 e 545.

- Nãu pre ume-se feita em fraude dos
credores a alienaçâo dos bens do devedor,
livres de qualquer obrigação ou únus,
anles de ser accJOnado o mesmo devedor,
ainda que depoi de vencida a obrigação,
A nullidade da respectiva transacção só
póde ser proposta em directa acção resci
soria, não poâendo, porlanto, ser pronun
ciada na discus ão de embargos de tercei 1'0
senhorepcssuidol': Rev,n.11211 de27de
Setembro de 1890 e ÂCc. 1'cvis01' da ReI.
de Ouro Preto de 12 de Junho de 1891.
Di1·.: vO], 54, pag. 50 e 56, pag, 44.

- Não se considera derogado o direito
que ao exequente compete de proseguir a
execução da sentençacontra os adqulrentes
dos bens elo condemnado; mas, para ser
opposlo a terceiros, conforme valer, de
pende de inscripção e e )Jeciali ação: Decr.
n. 169 A de 1890, art. 3 § 16; Decr. n. 370
de 1890, art. 108.

Nota 365
Art. 2.

Nota 365 a
Art.. 492 • 6° j Lei 8, Dig,de cessionc bo

1wrulll-Ord" L. 3, til. 86 Sl 16 e L. 4,
tit.10 9.

Nota 366
- Uma bypolbeca conlralúda muito pos

leriormente á carta de sentença, e quando
os bens do devedor, se não e tivessem sob
penbora, estavam pro:>' imo' a ella, é ntLlla
como feita em ú'aude de execução: Rev.
n, 6153 de 12 de l?evereiro de 1862-hLr .
Coml1~., pago 323.

-Bens, comprados em boa fé, não podem
ser ulleriormente penborados pelo creilor
elo vandedor execn taelo, sob fo ndamenlo de
que a venda foi feila em h'aude da exe
cução; - a inscripção da hypollJeca judi
cial é necessal'ia para a elreclividade do
direito de sequeUa: Acc. da ReI. da Côrle
de 2' de Marco e 11 de Àgo to de 1873.
Di?'., voI. 3, pag, 59, - Vide pag, 45 do
voI. 1. o

- Fraude da alienação, feita proxima
mente ã penbora, é presumida pela lei; e
di pen a prova, mesmo contra o adqui·
rente: nev, n, 8388 de 18 de Oulubw
de 1873,-Gaz. J!L1'" vol. 1, pago 356,

- Adação in SOIUtll11/t não póde ser con·
siderada como alienação em fraude da exu·
cução, de de que o, exeqt!enle é o pro~rio
a reconhecer a diVida cUJo pa l1amenlo 1m·
pugna: Rev. n. 9806 de 16 de Novembro
de 1881 e Acc. 1'evisol' da Rei, da Bahia
d~ 4. de Julho de 18 2,-Dil'., vols, '!I,
pago 122 e 29, pago 210.

- A alheação de bens dotaes eexclusivo
de qualquer communhão feita pela mulh~r
autorisada para commerciar, e com IS'
tencia de seu marldo, presume-se em frau·
de, se realisou-se prox~mamente a execu·
ção da senLença em acçao pessoal c~ntra o
marido de de qlle o dote não é estimado:
Rev. 11. 10039 de 18 de Julho de 1883
Di1·., vo1. 32, pag, 190.

- E' nulla pOI' er considerada em rra~lde
da execução a alienação feita estando 1m·
minenle a penhora.

-A inscripcão não é preci a'paraman\er
a hypotbeca judicial o seuefJelto e:lsenc1~1
de proseguir a execução contra os adqUl
rentes dos bens do condemnado: Ate, dda
ReI. de Olll'OPreto de7 de Agosto e 16, e
Novembro de 1885-Di1'., vo1. 50, pag.514.

- A alienação ele bens do de\'e~Or eUI
virtude de concordatas ?ulJas é felta.e:
fraude dos credures dlssIdenle : Ace, , a
ReI. do Rio de 27 de Julho de l888.-DíT"
vol. 47,pag. 267,
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§ 3. o Quando o possuidor dos bens tinha razão para saber que
pendia. demanda, e outros bens não tinha o executado por onde pudes e
pagar. :;G':'

Art. 495 . .Â. sentença não é exequivel contra o terceiro que
possue bens do commerciante fallido, alienados em fraude dos cre
dores (art. 828, Codigo), mas é essencial contra o mesmo terceiro
acção competente e directa. 3G8

Art. 496. Sendo o fiador executado, pôde o:!ferecer á penhora os
bens do devedor, se os tiver desembargados, mas se contra elIes appa
recer embargo 0U opposição, ou não fôrem sufficieutes, a execução
correrá nos proprios bens do fiador até e:!fectivo e real embolso do exe·
quente. (Art. 261, Codigo). 3G!)

Al't. 497. Os bens particulares dos socios não podem ser execu
tados por dividas da sociedade, senão de'pois de executad03 todos os
bens sociaes. (Art. 350, Codigo). 3G9 D

Art. 498. O credor particular de um sacio só pôde executar os
fundos liquidas, que o devedor possuir na companhia ou sociedade, não
tendo este outros bens desembargados, ou se, depois de executados os
que tiver,não fôrem sufficientes para opagamento. (Art.292,Oodigo)3GD b

Art. 499. Tambem não pôde ser executado nenhum navio na sna
totalidade por dividas particulares de um comparte; mas a execução
terá logar no valor do quinhão do devedor, sem prejuizo da livre nave
gação do me~mo navio,prestando os mais compartes fiauça idonea. (Art.
483, Codigo). 3':'.

Art. 500. Se o executado não tem bens no termo da causa prin
cipal, ou os que tem são insufficientes, expedir-se-ha carta precataria

Nota 367
. Vide Ga:::. J1//1', , vo1. 1, pag. 51; Ord ,L.3,

lJt. 84, § 14; til. 86 ~ 17.
-Consideram-se afienados em fraude da

execução os bens vendidos por deVedor que
sabe que es e credor procura juiz de paz
para despachar petição de conciliação: Ace.
da Rel. de S. Paulo de 13 de Junho de
1881.-Di7·" vol. 37, pago 267.

Nota 368
Art. 686 §§ 1 e 5; Cod. Not. 1301.

Nota 369
Nots. 362 e 373.
- Ofiador p~de. offerecer a pen hora bens

~o devedor pl'lnClpal silos em termo di.
\er o, se este os não possuir no da causa

principal, expedindo-se para prosegui
mento da execução precatoria executoria:
Acc. da ReI. do Recife de 6 de Agosto de
1886.- Dil· .. vol. 41, pago 435 .

Nota 369 a
- O heneficio de ordem póde ser alle

gado pelo fiador ou socio, nos lermos deste
arl. 497: art. 591.

Nota 369 b
Al't. 591

Nota 370
Art. 591,
- A renuncia dos recursos [acul[ada [,elo

art. 160 da Con I.. Pol. do lmperio póde
abrangel' tacitamente a do recurso por
uul/idade na bypolhe e do art. 499 do Reg.
n. 737: Decis. do ln 't. dos Advs, da COrto
em con{. de J de Agosto de lRf>7-Rev. do
Inst. de 1865, pag. 13,
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executaria, dirigida' ao juiz do termo onde são situados os bens para
proceder á penhora, avaliação e arrematação delles. 3':'1

Art. 501. A decisão dos embargos oppostos no fôro da situação
dos bens compete ao juiz da causa, a quem serão remettidos sem
suspensão. 3.,-..

Art. 502. Se o executado possue bens no termo da causa prin·
cipal e em outro termo, a execução delles não será simultanea, mas
successiva, sendo executados primeiramente uns e depois outros, salvo
se os bens de um e outro termo fôrem manifestamente insufficientes.

TITULO II
Das senlenças illiquidas

Art. 503. A liquidação tem logar: 3",.. R

§ 1. o Quando a sentença versa sobre fructos e cousas que con·
sistem em peso, numero e medida; 3"-~ b

§ 2. o Quando a sentença versa sobre interesses, perdas e damnos;

Nota 37f
Art. 490 2-Nots. 361 () 383.
- Deve-se pa~ar siza do bens arrema

tados no terl'itoflo onde os bens ão sitos
o que se dá tanto no ci\'el, como no juizo
do (eitos; expedindo-se para esse fim carta
precatoria executoria: Av. n. 97 de 1861.

-Precatoria executoria. Pela devolução
da carta fica interrompida a competencia
jUl'i dicional do juiz deprecado que não
póde funccionar sem eHa: Acc. da Rei. ue
'itberoby de 4. de Abril de 1893.-Dír.,

vol. 66, pag. 228.

Nota 372
o juiz deprecado é incompetente para

conhecer de embargos, mesmo de terceiros,
11 execução: Accs. do Trib. do Comm. da
Côrte de 6 de i\larço e 15 de Maio de 1873,
Gaz. hL1·., vo1. 3, pag. 155.

-E' nulla a. sen t~nça proferida pelo jlliz
deprecado obre embargos oppo tos á pre
catoria executoria : Rev. n. 9522 de . 5 de
Fevereiro de 18 Oe Acc. l'eviso7' da ReI. do
Rio de 10 de Dezem bro de 1880.-Dir.,
vols. 21, pago 627 e 32, paa. 191.

- No fôro commercial, o julgamento dos
embargos l\ execução compete ao juiz da

causa principal, ainda quando os ditos em·
bargos versem sobre a incompetencia do
juiz deprecante : Acc. da ReI. da Fortaleza
de 27 de Novembro de 1883.-DiL, vol. 35,
pag.262. ._

No civel se observa o contrarIO: Lobao
Seg. Linh. - Not 202.

Nota 372 a
Decr. n. 3272 de 1885, art. 1 j Decr.

n. 9549 de 1885, art. 1; Decr. n. 169 Ade
1890, art. 14; Decr. n. 370 de 1890, art.381
-Not. 358 a

-1 liquidação tem por Um determinar
préviamente o valor ou quantirlade de
condemnação que pela sentença tenha fi
cado indeterminado: Ass. de 24 de Março
de 1753. .

-Quando a liquidação é objecto da ac·
ção, não póde ser deixada para a ex.ccu
ção: Acc. da Rel. do Rio de '!9 de MaIO de
I877-Dil'., voI. 13, pago 571. _

-O illiquido não retarda a execuçao do
liquido: Acc. da ReI. de Ouro Prelo de 1 de
Março de 1889-Dil·., vol. 50, pago 571.

Nota 372 b
Ord. L 3, til. 66 § 12; tit. 86 2 e 19.
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§ 3. o Quando a acção é universal ou geral. 37" "

Art. 504. Sendo a sentença illiquida, a primeira citação do exe·
cutado será para vêr offerecer os artigos de liquidação á primeira
audiencia do juiz. :I.,... d

Art. 505. Offerecidos os artigos na audiencia aprazada, o réo
contestará no termo de cinco dias, findos os quaes seguir-se-ha a
dilação das provas, que será de dez dias, e arrazoando depois e succes
sivamente o liquidante e liquidado no termo de cinco dias cada um,
serão os artigos julg'ados afinal, devendo o juiz préviamente ex-officio,
a requerimento das partes, proceder ás diligencias necessarias. 37" e

Art. 506. Proferida a sentença de liquidação, da qual só cabe
aggravo de petição ou instrumento (art. 669, § 12), proseguirá a exe·
cução, sem depeudencia de nova citação pessoal, procedendo-se á pe
nhora e termos ulteriores, como está determinado para as sentenças
liquidas. 373

TITULO III
Das sentenças liquidas

CAPITULO I

Da norneação

Art.o 507. Sendo a sentença liquida, será o executado citado para
pagar ou nomear bens á penhora nas vinte e quatro horas seguintes
á citação. 373 n

Nota 372 c Nota 372 e
Ord o, L 3, tit. 66 3; Ass. de 5 de Abril -Os artigos de Iiqnidação e proce sam

de 1770. summariamente: Ord., L. 3. tit. 86 § 190

Nota 372 d
-o executado d ve ser citado, sob pena

de nuJlIdade do processo: Ribas Cons. Civo
alto 1255. '

-Não é necessario a citação da mulher
110 executado.

A IiquIgação por arbitro tem logar,
quando nao p6de ser por artirros o objecto
da execuçflO: Acco dá Bel. da Côrte de 26 de
Junho de 1877.-Di7°., vaI. 13, pago 730.

O
-idem: Acc. da Bel. da Côrte de 30 de
Utubro del877.-Dir vaI 14 parr 785 -1'ot. 3750 o,. • 0

0 .

Nota 373
-Da sentença que despreza embargos na

execução de acção de pre tação de conta
cabe a appellação em seus e/feitos rezula
res: Acc. da ReI. da Côrte de 19 de uutu·
bro de 1874.-Ga=. J1I1 0

" vol.5, pago 157.
-No civel dá· li o me mo: mas em vez

de a~gra\'o, dá·~e apReJlação no eITeito de
volulivo: Asso de U de larço de )7530

Nota 373 a
Decr. n. 3272de 1885, art.l; Dccro n. 9549

de 1 85, arto 1: De '1'. uo169 Ade 1890, art. 14
Decr. no 370 de 1890, art. 381



702 APPENDICE

Art. 508. A nomeação feita pelo executado não vale, salvo con
vindo o exequente: 3-.4

§ ] .o Se não é feita conforme a gradação estabelecida para a pe·
nhora. (Art. 512);

§ 2. o e o exevutado deixa de nomear os bens especialmente hypo-
thecados, ou consignados para o pagamento; •

§ 3 _o Se o executado nomeia bens sitos em outro termo, tendo·os
no termo da execnção;

§ 4. 0 Se os bens uomeados não são livres e desembargados, ha·
vendo aliás outros bens nessas circumstancias ;

§ 5. o Se os ben~ nomeados são manifestamen'te insufficientes para
o pagamento da divida.

Art. 509. Sendo a nomeação feita conforme as disposições do ar
tigo antecedente e por termo nos autos, consideram-se os bens penha·
rados, e serão depositados como se dispõe no capitulo seguinte. ::.,....

CA\fTULO II

Da Pel'l,hom

Art, 510 Se o executado, dentro das vinte e quatro horas, não
pagar, ou não nomear bens á penhora, ou fizer a nomeação contra as
regras do art. 508, proceder-se-ha ef!ectivamente á penhora passando·
se mandado. 3.,...

-A couúemnaçào em cou a liqUida xe
cula- e 10'0 em dependencia do illicruido:
Hev. n. 8' 1 de 13 de laio de 1876 e Acc.
?'el iS07' da HeI. de Ouro Prelo de 8 de J\laio
de 187; .-J)vr., vol. 13, pag. 516.

Nota 374
-O beneficio de ordem é somente em

favor do fiador e não do devedor. olidaria :
não e póde con iderar mlida a penhora
cujo bens não foram de cripto com eu
aracteri tico para verificação de sua iden

tidade, nem tendo· e procedido a depo ito,
.alvo convindo o exequcllte, cujo con en
limonto aliás não se verifica, quando por
ella não faz obra aluulDa, deixando de
accu ar e a ignar o 6 dia : Rev. n. 710
de 31 de JUlllO contra o ..tcc. 7'evis07' do
Trib. do COlDm. da Côrte de 3. de Outubro
de 1867. -Jm', C01n7lJ " pag, 324.

Nota 374 a
-.'omeado e depo ilado pelo execu

lado, elD poder do escri rão do feito, por

terem no autos, beus para a penhora,
considera-se esta reali ada, independente
de mai penhora real e ficticia: Acc. da
llel. de S. Paulo de 29 de Abril de 1 S~.
Di7·. , vo1. 44, paI;{. 245.

-A nomeação oe bens á penhora feiJa
pelo executado por termo 110 auto, nao
dispensa a apprehen ão e depo ito dos beR
nomeado , sem o que não ha penJlOra e
uuIlos e tornam o termo sub equentesda
execução: Rev. n. 11029 de 21 de Ago lo
de 1 9-Di7·., vol. 50, pag. 175.

Nota 375
Nots. 374, 423, e 537.
-E' nuUa a penhora que recabe ~m

bem iII diviso, ai nda a partilhar-se no JUIZO
de orpbãos: Me. da ReI. de Porto-Alegre
ele 13 ele Fevereiro de 1877.-Dü'., vo1.12,
pago 764.' .

-Não se allIlulla a penhora porque dei
xou de er accllsaela na audiencia do dia
seguinte uma vez que foi repetida a citação,
para a 2" audiencia: Rev. n, 8379 de 27 de
Setembro de 1873,-Gaz,J1t?".,voLl, pag, 315,
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Art. 511. O auto de penhora deve couter : a~G
§ 1. o O dia, mez, anno e logar em que é feita;
§ 2. 0 A descripção do bens penhorados com todos os caracterís

ticos necessaríos para a verificação da identidade; a~...

§ 3: Entrega feita ao depositaria que deve assignar, ou por ella
duas testemunhas, com os ofílciaes da diligencia. a ...s

Art. 512. A penhora pódeser feita em quaesquer bens. do execu
tado, guardada a ordem seguinte: a~o

§ I: Dinheiro, ouro, prata e pedras precIOsas;
§ 2.· Titnlos de divida publica, e quaesquer papeis de credito do

governo; as.

§ 3: Moveis e semoventes;
§ 4. o Bens de raiz e immoveis; a80 n

§ 5. o Direitos e acções.

- Não se tem a penbora por feita, em·
quanto não é accusada em audiencia:
Decis. de Aggr. da Re1. da Côrte de 20 de
Abril de 1877.-Di7·., "01. 13, pago 338.

- Não cumpre ao exequente, para reali
zar a penhora em escravos, munir-se da
matricula destes: Acc. da ReI. da CÔrte de
22 de Abril de 1878.- Dir., "01. 18, pago 326.

- Aprocuração com poderes para rece
ber a primeira citação não autoriza implici·
lamente o procurador a nomear bens á pe
nhora, e ser delIa intimado: Rev. n. 9618
de 18 de Agosto de 1880.-D'i7·., vol. 23,
pag, ~5.

- A execução não póde recahir sobre
determipados ben de uma herança, que
aJUda nao foi partilbada, nem sobre a to
lahdade delles, tratando-se de divida ape
nas de allTuns co-herdeiros, mas, tão só
mente sobre os direitos de successão dos
respectivos devedores: Acc. da Re1. de
O~ro.Preto de 29 de Novembro de 1887.
DI7'., vol. 50, pag, 539.

Nota 376
Decr. n, 841 de 1851, art. 2' Decr. n.2647

de 1869, art. 209 ~ 2. '
Conso!. das reis das Alf., art. 211

Not. 383.

Nota 377
Not. 374.

Nota 378
Not. ant. j Ord. L. L til. 24. § 21.
- oconsul portuguez não se póde con j.

derar como depositario judicial pelo facto

de ter arrecadado, admiro o'ado eliquidado
uma herança no desempenho (le suas fune·
ções consulares, emquanto não assigna o
respectivo termo de deposito, por ser esta
formalidade substancial para firmar a res
ponsabilidade do depositaria: Acc. da llel.
da Côrte de 8 de Agosto de 1882.-Di7·, ,
\'01. 29, pago 116-Not. 383 a.

- O deposito judicial só se con titue e
ubstaucialmente pela a signatura do de(lo,
itario no respectivo auto: Acc. do Tnb.
,iv. e Crim. de 24 de Setembro de 1892.
Di1'., vol. 59, pago 611.

Nota 379
Arts. 327 e 328' Decr. n. 841 de 1851,

art. 2 j Decr. n. ~647 de 1860, art. 209 2;
Not. 383; Consot. das leis das Alt., art. ~ll.

Nota 380
Not.374.
-Este artigo se refere a titulas de divida

publicae papeis de credito do governo que
ão regulados por di posições especiaes:

Acc, da ReI. da COrte de 18 de Novembro
de 1881.-Dit·., vol. 26, paa.625.

Nota 380 a
- A penbora não pMe recabir sobre

uma parle do predio, pertencendo a toLali
dade do me mo ao executado' Acc. da Rei
da Côrte de ~o de lulho de 1880. -Di?'
vaI. 23, pago 117.-Nots. 403 e 54.6.



Nota 38i b
l\'ots. 42-1 e DlH.

Nota 381. a
Art. 669 § 6; Not. 535; Ord. L. 3, li\. 8G,

~ 2.
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Nota 38i

Nota 380 b
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- Decr. 3453 de 1865, art. 112.
- Decr. n.370 de 1890, art. 110.

Decr. n. 841 cit., art. 2; Decr. n. 2617 de
]860, a1't. 209 § 2 i

Consolo das leu das Alf., a1't. 211.
6 depois de avaliado os bens do

executado é que se póde conhecer o seu
valor, e, portanto, se é excessiva a penhora:
Acc. da ReI. da Côrte de 20 de Setembro de
1864.-Rev. J'I1/I'. de 1866, pago 186.

- Regularmente, s6 depOIS da avaliação
é que se conhece a comprehensão da pe·
nhora, si foi, ou não, executiva.- Vid.
Di7·., vol. 45, pago 342.

Entre ôs immoveis comprehendem-se as embarcaçóes. (Art.47 ;
Codigo). 380 b

Art. 513. A penhora deve ser feita em tantos bens quantos bastem
para o pagamento, sob responsabilidade dos officiaes de justiça. 381

Art. 514.. Os officiaes de justiça devem fazer a penhora dentro em
cinco dias, sob pena de suspensão ou de prisão (ar!;. 212, Codigo do
Processo Criminal), ou de responsabilidade, conforme as circum·
stancias. 38_ "

Art. 515. Se as portas da casa se acharem fechadas, os ofticiae,q
não procederão ao abrimento sem e"Xpresso mandado do juiz.

Art. 516. Expedido o mandado para o abrimento judicial, os offi
ciaes, na presença de dHas testemunhas, abrirão ou arrombarão as
portas, gavetas, armarios ou moveis onde se presuma est.arem os
objectos penhoraveis: deste procedimento se fará menção no auto de
penhora, que deverá ser assignado pelas testemunhas.

Art. 517. No caso de resistencia, ou quando fôr ella de receiar,
lavrado o auto respectivo no primeiro caso, e sob juramento da parte,
ou precedendo inquirição verbal, e em segredo no segundo caso, o juiz
requisitará á autoridade competent.e a força necessaria para auxiliar
aos officiaes de justiça na penhora e prisão do resistente. se tiver havido
ou houver resistencia.

O resistente com o auto respectivo e rol de testemunhas será
remettido á au·toridade competente.

Art. 518. Se a penhora fôr validamente feita, s6mente se proce·
derá á segunda: 38_ b

§ 1.o Se o producto dos bens primeiramente penhorados não chegar
para o pagamento;

§ 2. o Se o exequente desistir da primeira penhora.

l -Na mesma conformidade: Ace. da Rei.
de Ouro Preto de 31 de Março de 1880.
Di1·., voJ.39, pago 263.

- Vid. Di1·., vo1.20, pago 4.13e NoU50.
- lndemnisação por perdas e damnos,

lucros cessante e de pezas occasionadas
por penhora feita indevidamente, por ca·
pricho e com violencia.

Responsabilidade do officiaes de lnsUÇ~
pelo excesso supra commetlidos na exe
cução de mandado de penhora: Aee..da
ReI. da Bahia de 11 de Abril de 1893-DIT.,
"01. 67, pag. 208.
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Art.519. O exequente sômente pôde desistir da primeira penhora
quando os bens apprehendidos e penhorados forem litigiosos, ou esti
verem embargados e obrigados a outrem. a8~

Art. 520. Pôde fazer-se penhora em qualquer lagar em que se
achem os bens do executado, ainda que seja dentro das repartições
publicas (art. 527, Codigo), precedendo precataria rogatoria ao chefe
respectivo, e guardadas as formalidades que o governo pelo ministerio
da fazenda houver de prescrever. 383

Art. 521. Para que se faça penhora em dinheiro do executado exis
tente em mão de terceiro, é preciso q'ue este o confesse no acto da
penhora, 383 n

Nota 382
Not. 381.

- Petição não é meio regular para o
arrematante dos bens em praça publica
promover a nullidade da penbora feita por
outrem nos mesmos bens: deve deduzir
embargos de terceiro; e o Accórdão, que
assim ojulga, é interlocutorio: Rev.n. 8430,
de 7 de Fevereiro de 1874.-Di1·., vaI. 3,
pago 246.

Nota 383
Arls. 318 § 2, 490 e úOO. '
-Vid. arts. 210 e sego da Consolo das

leis das Alf.

AVISO N. 80 DE 13 DE FEVEREIRO DE 1861

Ministerio dos Negocias da Fazenda.
Angelo Muniz da Silva Ferr~z. presidente
do Tnbunal do Tbesouro Nacional decla
ra ao Sr. ins?ector da the ouraria de fa
zenda do Para em re posta a eu officio
4l de ~ de Março de 1859, que bem proce·
deu o ~nspector da alfandega deixando de
c~mpl'IT uma precataria rogatoria expe·
dlda peJo. juizo municipal e in terino do
co~meTCl.o para o deposito judicial das
mercadol'Jas pertencentes ao carregamento
da barca ingleza -Emily- por nào estar
reve lIdas das formalidades pre criptas no
Dec.r. n. 811 de 12 de Outubro de 1851, e bem
a Sim dando o despacbo, que se lhe reque·
reu,p~!a as mesmas mercadorias: epor esta
occasIaO repara que o sr. inspector désse
por consummada a decisão da alfande"a
apezar. de Dão concordar no principio em
que 101 lupd.áda: e emquanto á pergunta
e é permlltido fazerem-se taes depositas

nas.aUandegas, declara, que á vista das di .
posIÇÕes do Cad. Comm. não é passiveI

45

denegar absolutamente taes depositas nos
casos em que o mesmo Cad. os permitte.

-Nenbuma diligencia se póde Cazer nas
Al1al1degas emesas de rendas sem preceder
licença dos re pectivos chefes: Av. n. 391
de 1863.

-Os embargos, arrestos, penhoras jUdl
ciaes e CJuaesquer exames nas mercadorias
depositadas nas Alfandegas terão lagar em
lodos os casos admittidos em direito, se Co
rem expedida por autoridade competente,
precedendo deprecado ao inspector e ob
servadas as regras do art. 209 do Regula
mento das AICandegas: Decr. n. 4510 d,e
1870, art. 27.

-A lJagagem de um passageiro não é ob
jecto de apprehensão ou embargo: Av. TI. 8
de 1870.

-Um objecto, sobre cuja propriedade
pende litigio, não é caso de arresto ou em·
bargo: Av. n. 9 de 1870.-Vide Resol. do
Cons. de Estado de 8 de Janeiro do mesmo
anno.-Rev. Jm·. de 1870, pago 53.-Nols.
361 e 37l.

-Pode-se fazer a penhora em bens, cuja
propriedade seja limitada á um certo tem
po. A clausula de prévia permissão do go
verno para transCerencia de bemfeitoria,
Ceita por contractante de obras, que das
me mas tem a propriedade e goso, só tem
applicação, quando se trata de alheiação
voJuntaria e não no caso de execução de
sentença para pagamento de credores: Acc.
da ReI. do Recife de 6 de Agosto de 188G
-Dir., vo1. 41, pago 435.

Nota 383 a
Not. 378.
-E' impossivel reali ar·se a penbora

em dinbeiro do execulado existente enl
poder de commerciante, desde que este de·
clara-que o dinbeiro que recelJêra por
conta do executado pas ava devidamente
autorisado, á conta de outrem.

CODIGO OOMMERCIAL
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Art. 522. Se o uevedor confessar no acto da p~nhora, assignando
o auto respectivo, será havido como depositario, a cuja pena e responsa.
bilidade fica sujeito, se dentro em tres dias, que lhe serão assignados,
o não entregar ou depositar. 383 b

Art. 523. Se o devedor depositar ou entregar a quantia confes·
sada, se considerat'á desobrigado.

Art. 524. Os devedores do executado serão demandados pelas
acções competentes, precedendo arrematação ou adjudicação, na fórma
prescrípta pela Lei de 20 de Junho de 1774. 383

c

Art. 525. O executado que esconder os bens para não .serem pe
nhorados, ou deixar de possuil-ospor dólo, será preso até que entregue
os bens, ou o seu equivalente, ou até um anno se antes não entregar. 384

E bem assim é impossivel tal penhora,
quando o terceiro não confessa a existen
cia do din]leiro do executado em seu po·
der, e não. assigna o l!-uto de d~posito: Acc.
da. Bel. da COrle de 18 de Fevereiro de
187Q-Dil'., vol. 18, pago 538.

-Vid. Di?'., vol. 55, pago U8.

Nota 383 b
- omente é applicavel o art. 522 do

Reg. n. 737 de 1 50 ao caso de penhoraem
execução de entença: Acc. do Trib. Civ.
e Crim. de 24 de Setembro de 1892.-Di7·.,
vaI. 59, pag. 611.

Nota 383 c
Decr. n. 9549 de 1886, art. 12.

Nota 384
Arts. 491 §'6 e ,1(}4.
-A pri ão em gráo de eÀc.lluçào Ó tem

logar nas hypotheses do art. 525 do Reg.
n. 737: Decis. de Aggr. do Preso do Trib.
do ComIDo da. COrte de 10 de Outubro de
1857.-C/won. do F(ko de 1859, n. 8.

-Verificada a prisão. não ba necessidade
de dar- e ao preso a nota (',onstitucional:
Acc. da ReI. da COrte de 9 de Outubro de
1868-Rev. 11/11'. de 1868, pag. 215.

-Para ter app1icação o art. 525 é mistér
que se prove que o executado e condesse
bens ou do]osamen te os deixas e de possuir
em fraude da execução: Decis. do up. Trib.
de Just. de21 de larço de 1871-Rev. hlll'.
de 1871, pag. 356.

-Pri ào ordenada conh'a uma « compa
nMa de seguros li que occultabensparanâo

dá-los á pellLul'a, púile executar-se na pes
soa de seu agente: Deci . de Agg. do Preso
do Trib. do Comm. da COrte de 2ideOutu
bro de 1871-Gaz. J1M'. ,voI. 1, pHg. i13.

-Oart. 525 nào é applicavel ao adminis·
trador ou director de uma companhia, mas
sómente ao executado: Resol. do Cons. de
Estado de 25 de Janeiro de 1873-Rel. da
Just. de 1873, pag.271.

-Decreta-se a prisão contra o exeoutado
que pr~sume-se esconder bp-ns para nãose·
rem penhorados: Acc. ela ReI. da. COrte do
6 d~ Março de 1874. -Di?'., vol. 4, pago H\.

- ujeíta-se á prisão em execução oexe·
cu tado ql1e, não tendo hens para segurar o
juizo, dispõe de quan tias recebidas, em pa·
gamento de dividas, não exequendas: Ace.
da ReI. da Côrte de 23 de Março de 1874.
Ga:::. lu?'., vol. 3, pago 406.

-A pena. de. prisão prescri pta por esto
art. 525éextenslvaao comprador1>U POSSUI'

- dor de bens hypothecados e alienados em
fraude de execução, quando este os occulta
pa~a não ~~rem ~enhorado .-Rev. do.1
Tnbs. de 18;)/, n. 3;>.

-Só a alienação de bens de raiz feita,
pendente a demanda, pelo devedor ql1e, por
1SS0, fica insol'0ve1, é que é nuIla. .

A manumissao de escravo, concerlIdH
pelo devedor insolvavel

ci
não póde importar

alienação em fraude e execução: Rev.
n. 9057 de ó de Maio de 1877. -Dir., vol. 13,
pago 255. -

-Do despacho que denega a pl'isãona h)'·
potbesedoal't. 525 doBeg. n. 737 de 1850oao
se dá o recurso de aggravo: Acc. da Rel. de
Porto-Ale~re n. 269 de 23 de Abril d 1 85.

-Vid. Decr. n. 9549 deI 86, art.13;Decr.
n. 169 A. de1890,art. 14; Decr. n. 370 de) 90,
art. 381. ~31

':'-A dispo ição do art. 525 do Reg. n. ~

de 1850nâo está revogada.: Acc. dosup.Tnb.
Fed. de 25 de Fevereiro de 1893-Dir.,
vaI. 61, pag. 123.
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Ârt. 52. Feita a penhora, serão os bens depositados pela ma,
neira seguinte: - .

;§ 1.° No deposito publico, ou n.o geral ond~ não ho~ver ~~~hCOl
(J dinheiro, ouro, prata, pedras preCIosas e papeIs de credIto ;

§ 2. 0 No deposito geral, os bens de raiz e os moveis ou semoven·
tas não havendo depositaria particular.

I § 3. U No deposito particu~3.: os. semoven~es e os moveis de dif·
ficil condncção, ou de guarda dispendIosa e arnscada.

Ârt. 527. Contra os depositarias se procederá como determina o
Cap. II, Tit. IV, Parte r. 380

Art. 528. São extensivas á penhora as disposições dos arts. 327
e 328 relativos ao embargo. 38.,.

Nota 385

Decr. n. 917 de 1890, art. 151.
-Decr. U. 1024 de N de Novembro de 1890
-sobre deposito publico: não vem na coI·
lecção, mas no Diario O(ticialde 14de Ju·
nho de 1891.

-Em yisla do § 1. o do art. 526 do Reg.
n. 737de1850,é f6ra de duvida que sendo o
objeclo do deposito dinheiro, ouro, prata, pe·
dras precio as, ou papeis'de Cl'edilo, só póde
er recolhido ao deposito geral onde não

houver publico.
Esta doutrina foi reconhecida pelo Av. n. 6

de 1816, que declarou manifestamente abu.
sil'a eillegal apraticadese fazerem deposi.
l~sjudiciaesdemoeda, joia de ouro, prata.
diamantes e tit1Jlos de di vida, fóradoscofres
do depo ito publico; portanto a este deve
errecolbido odinlleiro, proveniente daar
r~malação do predio penhorado, vistocomQ
nao ~ trata mai de deposito debens de raiz,
ma 1m de moeda: Av. n. 213deL865.

-Deye ser cumprido o Reg. n. 131 de
1845, ficando sobreo juiz depositante ares·
pon abiUdade de mandar levanlar os depo
ilos, não ob lante os embargos epenhora

que o~reelJe llOuver, emterem sido elias
re olVIda ou decidida pela f6rma legal:
Ays. ns. 374 e 392de 1865.

:-Os depositarios publicos não tem di
rell~ á cobrança de 2./0 sobre o valor das
apollCes da divida publica e dos bens de
~~:~~onllados á sua guarda: AV. n. 255 de

dPen~orada uma letra, deve ser levada
~~67:POSltO publico: Av. de 16 de Abril de

-A enlrega etIectuada, em cumprimento
~o mandado do juiz pelo terceiro detentor
os bens directamente ao exequente no

caracter de deposilario, não suppre. o l\:Ulo
judicial lavrado por officiae de J.usl1ça,
ainda que o exequente confesseem JUIZO o
deposito: ReI'. n.110.29 de 21 deAgoslo de
1889-Di?". voI. 50, pago 175.

-Os que pretendem remir execuçõos são
obrigados a exhibição de recibo do imposto
devido ao deposito publ ico: Av. de 13 de
Agosto de 1891-Di9'., vo1. 56, pag.682-Vide
voI. 59, pago 5~1.

-O depositario judicial que não euh:e~a
o depo lto, depois de intimado, e tásuJel
to apena civil de prisão: Acc. do Sup. Trlb.
de Just. de Pernambuco de 20 de Janeiro
de 1893.-Di9"., '1'01. 60, pago 503.

Nota 386
Deve ser ti tulo 40 e não 30

•

Art. :268' Cod. art . 281 e 286.
-O clepositario dos mesmos bens cU!

duas execuções diversas não póde ser coa
gido a entregal·os a requerimento de u~u
dos exequente em uma della ,se provar Já
os haver entregue, por ordem do juizo, a
quem os arrematou em a outra. ão ob ta
que no aclo da egunda penhora enão baja
expres amente declarado que os ben sao
os lIlesmo ; e nem tambcm que taes bens
sejam encontrados em poder do executado:
Acc. da ReI. da Côrte de 24 de Abrll de
1874.-Di?"., vol. 4, pago 108. .

-O deposito judicial s6 se con titue pela
assignatura: do respectivo auto,. a qual fir
ma a re-ponsabilidade do depos!tal'lo, quer
no fôro civ:il, quer no cOlllme!,clal: Acc. do
Trib. Civ. e Crim. de4 de MaIO de 1893.
Di?"., vol. 63, pag. 539.

~ota 387
Nots. 211 e 212.
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Art. 529. Não podem ser absolutamente penhorados os bens se.
guintes :388

§ 1.o Os bens inalienaveis ;380

§ 2. o Os ordenados e vencimentos dos magistrados. e empregados
publicos j30.

§ 3.° Os soldos e vencimentos dos militares ;301

§·4." As soldadas de gente de mar, e salarios dos guarda-livros,
feitore , caixeiros e operarios ;30"

§ 5." Os equipamentos dos militares ;393

§ 6." Os utensílios e ferramentas dos mestres e officiaes de afficios
mechanicos, que forem indispensaveis ás suas occupações ardina
rias .304

'§ 7. 0 Os materiaes necessarios para. as obras ;39&

Nota 388
Not. 380 - As apolices da divida publi~.a

não são sujeitas á penhora, nem a em·
bargos, salvo com'indo seus possuidores:
Lei de 15 de Novembro de 1827, art. 36;
Av. n.112de 1848; Av. n. 206 de 1859j
Rev. n. 9317 de 21 de Setembro de 1878.
- Di?'., vol. 18, pag. 330.

- Os bens trazidos pela mulher não
podem sei' penhorados por dividas do ma·
rido anteriores ao casamento: Ord. L. 4,
tit. 95 § 4: Rev. n. 10234 de 25 de Ou
tubro de 188i-Dir., vol. 35, paR. 484.

- Vid. Decr. n. 9549 de 1886, arts. 9 e 11.
- Os dep'ositos nas Caixas Economicas

est<10 sujeItos a penhora: Av. n. 14 de 1889
(Fazenda).

Nota 389
Ord., L. 3, tit. 93, princ. -Not. 402.
- Os bens das camaras municipaes não

são sujeitos á penhora: Av. n. 120 de
de 1863' Av. U. 395 de 1865.

- Os bens moveis. selJloventes e immo·
veis das ordens religiosas não são sujei
tos tambem á execução e penhora: Avs.
ns. 416 e 417 de 1865.

- Os bens municipaes não estão su
jeitos á penbora : Acc. da ReI. da Côrte
de 9 de Junho de 1882.-Dir., vol. 28,
pag.535.

-Decr. n. 9549 de 1886, arts. 7 e 11.

- O subsidio dos senadores nào póde
ser vendido ou alienado, e, assim sendo
não está sujeito á penbora: Acc. do Trib.
Ciy. e Crim. de 27 de Agosto de 1892.
Dt?·., voI. 60, pago 460.

Nota 391
Lei de 21 de Outubro de 1763 § 13.
- Não se deve dar cumprimento a uma

precatoria do poder judiciario para ser
penhorada a gratitlcação addicional de um
padre capellão da repartição ecclesiaslica
do exercito: Av. n. 99 d,e 1859.

Nota 392
Alv. de 16 de Março de 1775; Av. de 27

de Abril de 1780 e Av. de 24 de JUUIO de
1800.

- As soldadas dos marinheiros e ho
mens do mar reputam·se alimentos, mas
perdem esta qualidade, mortos elles, e
passando aos heJ'deiros: Decr. de 13 de
Dezembro de 1782.

Nota 393
Lei de 2 de Outubro de 1763, § 13.

Nota 394
Alv. de 12 de Maio de 1757.

Nota 390
Ord. L. I, tit. 1, § 40: Lei de 17 de Ja

neiro de 1766 e de 10 de Março de 1778 ;
Rev. de 3 de Abril de 1828. Not. anl

Nota 395
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§ 8.' As pensões, tenças e monte-pios, inclusive o dos servidores
do Estado ;396

§ 9." As sagradas imagens e ornamentos de altar, salvo a dispo
sição do artigo seguinte, § 1.' ;397

§ 10. Os fundos sociaes pelas dividas particulares do socio.
(Art. 292, Codigo ) ; 398

§ 11. O que fôr indispensavel para.a cama, vestuario do executado
e da sua família, não sendo precio!'o ;399

§ 12. As provisões de comida que se acharem na casa do exe
cutado. ,..0

Art. 530. São sujeitos á penhora, não havendo absolutàmente
outros bens: 400..

§ 1.' As sagradas imagens e ornamentos de altar se fôrem de
grande valor ;U.

§ 2. o O vestuarlo que os empregados publicos usam no exercicio
das suas funcções ;UI"

§ 3.' Os livros dos juizes, professores, advogados e estndantes;401 b

§ 4.° As machinas e illstrumentos destinados ao ensino, pratica
ou exercicio das artes libera.es e das sciencias.'"olc

§ 5.' Os fmctos e rendimentos dos bens inalienaveis ;40~

Nota 398
A.rt. 498; Cod. Not. 382.

Nota 396
Ord. L. 4, til.. 55; A.lv. de 211 de Julho de

1713.

Nota 397
Or~. L. 2, til.. 17 pr.; Alv. de 22 de Fc·

verelro de 1779.-Not. 401.

Nota 399
Ords. L. 3, til.. 86, ~ 24; L. 4, til.. 74. §6

que devem ser entenaidas segundo o es
tado actual de civiLisação e não pelos pre
conceitos antigos.

Nota 40f
Lei de 22 de Fevereiro de 1779.
- As sagradas imagens, sendo de grande

valor, estão sujeitas á penhora, quando
ha falta de ouh'os bens, mas não sendo
postas a prégão em leilão publico, de
vendo dispôr-se deIlas mediante propos
tas: Av. n. 279 de 1874.

Nota 40:1 a
Nota. - E' interessante: art. ant. § 11.
- Os instrumentos de uma ferraria, em

falta absoluta de outros bens, podem ser
penhorados: Acc. n. 1275 da ReI. de
Porto Alegre de 22 de Março de 1887.

Nota 40:1 b'
- Segue-se no civel tambem: mas nâo

ha lei expressa.

Nota 40:1 c
Nota 400

Not. ant.

Nota 400 a
Yid. Decr. n. 3272 de 1885, arl.. 9;

Decr. n. 9549 de 1886, art. 10; Decr.
n. 169 A de 1890, art. 17; Decr. n. 370 de
l!J90, art. 328. -Sobre letras hypotheca
~I~dque tambem gozam da isenção con
erl a pelo art. 530 si/.pm.

Not. ant.
Nota 402

Ord., L. 3, tit. 93, l° - Not. 410.
- Penhora em rendImento de bens do

taes, e do predio oceupado pelo proprie
tario: Rev. n. 11083 de 18 de Janeiro de
1890. _Di1·., vol. 51, pago 521.
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§ 6. 0 Os fundos liquido~ que o executado POSSIÚt' na companhia
ou sociedade commercial a que pertencer. (Art. 292, Codigo ).

Ârt. 531. O", bens especificados nos paragraphos seguintes 6
podem ser penhorados verificando·se as clausulas que nelle se contém:

§ 1'· Os bens pal't,iculares dos socios por dividas da sociedade,
depois de executados primeiramente todos os bens sociaes. (Art. 350,
Codigo) ; .

§ 2. o As maclünas, escravos, bois, cavallos, que forem efi'ectiva
e immediatameute empregados nas fabricas de mineração, assucar,
lavoura de cannas, sendo penhorados juntamente com as mesmas fa·
bricas·. (Lei de 30 de Agosto de 1833) ;".3

§ 3." Os navios, guardada a disposição dos arts. 479 e seguintes
do Codigo . ...'"

CAPI1'ULO III

Da avaliação

Ârt. 532. Accusada a penhora, e decorridos os seis dias sem
embargos, proceder-se-ha á avaliação. 40,"

Nota 405

penborada apl'opriedade flUa! por partes:
Rev. n. 8681 de 9 de Junho de 1876.
Ga=. Jit?·., voJ. 8, pag. 6G.

- Não vale a renuncia que faz o enllor
de engenho do privilegio de fabrica de
assncar, por er elle de direito publJ~O:
Uev. n. 5954 de 18 de Julho de 187(j.-Dlr.,
vol. 11, pal1 • 851.

- Não está revogado o privilegio das fa
I)ricas de a sucar e mineração na fórma da
Lei de 30 de Agosto de ]833, saLvo o ca o
de se acharem hypotbecado : Acc. da ReI.
do Reci fe de 14 de Agosto de 1876 e ?3 de
Março de 1877. -Di?'., vaI. ]5 pag.705.

Idem: Rev. n. 9399 de 11 de Junbo d~
l879.-Di?·., vaI. ]9, pa~. 634 e Ace. relJl'
SO?· da Rei. do Recife tle ]9 de Março de
1880-Di?·., vol. 22, pago 499. .

- Vid. Decr. n. 9549 de 1886, al't 76.

Nota 404

Nota 403
- E tá revogado o privilel1io das fabri

ca de a sucar e miueração, do qual trata
a Lei de 30 de Agosto de 1833: Lei U. 1237
de 1864, al't. 14 ti 2 ; Reg. n. 3453 de 1865,
art. 292 § >1. .

- Vid. Decr. n. 9549 de 1886, art. 8.

Nots. 379, 424 e 425.
- O eITeilo da penhora se u pende nos

navios que lêm carga de 20 toneJada • ou
e U"io em mez de seguir "iagem: Alv. de
15 de Abril de 1757.

- Para renuncia do privilegio da Lei de
30 de ACTO to de 1833, aclualmente revo
gada, não é mi ter ol1tOJ'ga da mulher: Rev.
n.8379de27de elembrode1873.-Gaz.Ju1'" ArL. 575,576 c 577; Not. 142._ .
vol. 1, pag. 315. - O embargo á execução só sao adml~

-Privl1 gio de integridade não gozam as sivei quando oITerecidos dentro dos el
fal.Jrica de a slIcar e as la'V011l'as de canna dia posleriores á penhora e não antes
na execuções de divida hypoLhecaria: Acc. de La: Decis. de Aggr. do Preso do Trib

d
·

da ReI. da COrte de 7 de Julho de 1874.. - do Comm. da CÔrte de 14 de selembro e
Di)'., "01. 6, pago 589. 1857.-C/won. do FO?'o de 1859, n. 7..

- A Lei de 30 de Agosto de 1833 está - A ratificação da penbora já feita e
em seu vigor, e por ella não póde ser Iaccusada em audiencia, não sendo uma
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Art. 533. A avaliação será feita pelos avaliadores que oTribunal
do Commercio deve nomear annualmente. "oe. .

Art. 534. Na falta, impedimento ou suspeIção dos avaliadores
commerciaes, ou nos casos em que o Codi~o d_etermina~' o arbitram~nto,

terá logar à louvação das partes, como dIsJloe o CapItulo XII, rrltulo
II. Parte I. "o~

penhora nova, não carece de ser accusada
de novo: Acc. da ReI. da Côrte de 23 de
Agoslo de 1874..-Di7·., vaI. 3 pago 641. _

- Vid. Decr. n. 95,19 de 1886, arts. L,t e lo.

Nota 406
Arts. 192 a 194 e Not. 146; Reg. n. ~38,

arl.I8§2jDecr. n. 391 de 1890.-Dtr.,
voI. 29, pag. 187. . .

Art. 1. o Os avaliadores commerClaes
erão nomeados pelus Tribunal.' do Com

mercio. de tres em tres armos.
Al'l. 2.' Se durante este prazo vagar al

gum destes lagares, será nomeado quem o
sub litua, mas sómente para 'erv1l' pelo
lempo que faltar ao substituido.

.~rl. 3". o Os avaliadores commerciae em
cada uQla das especialidades para que. h.ou
verem sido nomeados. e em cada JUIZO,
ervirão por distribuição.
Art. 4. U Sómente no ca o de falta, im

lledllllento ou suspensão de todos os ava
liadores nomeados em cada uma das artes
ou ameias a que respeitarem os bens ava
liado , terá lagar a louvação das partes, ou
a do juizo á revelia dellas.

Arl. 5.' Fica, nesta parte sómente, de
rogado o disposto nos arts. 533 e 534 do
Reg. n. 737 de 25 de Novembro de 1850 :
-Cod. Not. 1438; Decr. n. 1056 de 1852.

- Os avaliadores pagam de emolumen-
t~ na Julltas-pelas assignat1/R'as d.e seus
lllulos aos presiâelltes-2$000-nas mspe
clorias commerciaes - 2 000: ao secre
tario - 18000: Tabel. annexa ao Decl'.
n, 596 de 1890.

- De selto llagam: 11$000: Tahel. B § 7
n. 2 do Decr. TI. 1264 de 1893.
.OTrib. do Comm. da capital do lmpe

flO, além dos demais avaliaâores commer
ciae I nomeará dous stereometras especiae
e privativos para judicialmente determi
narem a capacidade de quaesquer vasilhas,
e orçarem a quantidade, densidade e peso
do lIquido que ellas contiverem: Decr.
n. 1883 de 1857.-Ylde Not. 5 do Decr.
n. 1597 de 1855.

- E' applicavel aos dou stereomeLra
uque dispoe o Reg. n. 737 de 1850, arls. 534
a 536 e o Decr. n. 1056 de 1852: Decr.
n. 1883 de 1857, ar't..3.

- Compete aos juizes commerciae , fóra
das comarcas em que têm assento os Tribu·
llaes do Commercio, a nomeação de ava
liadores, independente de concmso : Av.
n. 4.61 de 1865.

- Entende-se prejudicado
- Os avaliadores commerciaes Cl'eados

para as execuções commerciaes só podem
en'ir nos processos de faII encia, (fuando

acceitos pelos juizes sobre proposfa dos
curadores fiscaes: A.V. TI. 7J. de 1876.

- SàG sujeitos ao imposto de indnsb'ia
e profi ão: Decr. n. 9870 de 1888 ; Decr.
n. 86 de 1889.

- Supprimidos os Tribunaes de Com mel"
cio, cuja funcções admini trativas pa
saram paraas Juntas, parece que esta no
meação aqui referida no proce o conten
cioso, deve caber á Relações: Dem·s.
ns.2862 de 1875,6384 de 1876,arts. 6 e 18.
Entretanto assim não se observa.

- Emolumentos aos avaliadores: Decr.
n. 5i37 de 1874, arts. 179 e ego

- Não tem direito á estada: A.v. n. 50
de 1880.

- Vide Ass. n. 39 !le 1867; 237 oe 1871 c
402 de ISSO.

- Vide Decr. n. 3272 de 18B5, art. 4- § 6.
- Os bens penhorados levar-se-hão á

praça, pelo mesmo valor por que se tive
rem hypothecado ás sociedades de credito
real di pensada nova avaliação, a qual ó
sepl:ocederá poraccôrdo expresso das parte ,
ou dada alteração daquelle valor, para
mais ou para menos, por eJIeilo de longo
tempo decorrido após o contracto, ou de
qualquer cau a superveniente: Decr. n. 370
de 1890, art. 392.

- A nomeação de avaliadores com mcr
ciaes é da competencia da Junta, bem
como sua destituição em virtude de repre
entação do juiz do commercio: Decr.

n. 596 de 1890, art. 12 ,2 e ]- .
-Os avaliadore commerciaes continuam

a ser nomeados na fórma da lerrislação vi
gente: Decr. n. 1030 de 1 90, art. 218.

Nota 407
Decr. n. 84.1 de 1851, arl. 2. Vide Voto 3 3;

Decr. n. 1056 cit., art. 1 - Not. anlo
- nde Vir., 'ol 8, \lago 7l!L
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Art. 535. Oppondo-se a suspeição aos avaliadores commerciaes,
será decidida conforme os arts. 195 e 196. <:108

Art. 536. Não se repete a avaliação, salvo.
§ 1. oProvando-se a ignorancia ou d6lo dos avaliadores commerciaes;
§ 2. 0 Se se descobrir entre o tempo da avalia.çãoe arrematação

algum onus ou defeito na cousa avaliada, dos quaes até então se não
sabia. <:100

Art. 537. Na avaliação da propriedade se devem comprehender
as suas pertenças e partes integrantes. lHO

CAPITULO IV

Dos editaes e pregões

Art. 538. Feita a avaliação, se passarão editaes, os quaes RerãlJ
aftixados na Praça do Commercio, e casa das andiencias, e impressos
em os j omues no dia da aftixação e da arrematação.

As despezas da impressão se comprehenderão nas custas.
Art.539. Os editaes devem conter:
§ 1.o O preço da avaliação;
§ 2. o A qualidade dos bens e as suas confrontações, sendo de raiz i

. § 3." O dia da arrematação.
Art. 540. Entre a aftixn.ção dos editaes e a arrematação devem

mediar dez dias, se os bens forem moveis, e vinte, se fôrem de raiz,
independentemente de pregões. 4 u.

- Vid. Decr. n. 9549 de 1886, ar!. 16.
Av. n. 4.ldeI888.-DiT., \"01. 49, pag.270.

Nota 408
Nots. 62 e 65.

Nota 409
Nots. 53 e 534.
- Do despacho que denega nova avaliação

nào se dá aggravo: Decis. de Aggr. do Preso
do Trib. do Corom. da Côrte de 1 de Feve
reiro de 1858.- eMon. do FÔTO de 1859,
n. 15.

- Do despacho em que se recusa, no
juizo commercial, julgar por sentença uma
avaliação em execução, se dá appellação:
Acc. da ReI. de Porto-Alegre n. 835, de 30
de Outubro de 1883. .

-E te Accordão revogou outro de 6 de
Junho do mesmo anuo, que decidio o con
t1·aTio.

- Realmente como se dar applicaçào, se
o juiz não mandaj uJgar por sentença? Não
se dá nem aggravo, pois a arrematação c.a.
adjud ícação se encarregarão de corri~1I
qualquer excesso. Porque no cível se dal
las cumpre que se preoccupem de que o

proce so commercial não se presta, por sua
mdole, á interminavel chicana.

À nosso vêr é insustentavel tal decisào
Not. 531.

Nota 4fO
A penhora feita nos bens de raiz esten·

de- e a seu [ructos civis: Acc. da ReI. di
Côrte de 20 oe eLembro de 186!l.-Rev. JUf.
de 1866, pag. 186.

Nota 41.1.
Not. 414.
- E' nullo o processo em que os edilacs

de praça não [oram aflixados duranle Oi
dias da lei: Rev. n. 9874 de 22 de JulbQdI
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Art. 541. Convindo ao executado e partes interessadas, e ha·
vendo especial outorga da mulher em bens de raiz, p6de a arrematação
ser feita sem o espaço exigido no artigo antecedente.

Art. 542. A arrematação de navios além do edital, será publicada
por tres annuncios insertos com o intervallo de oito dias nos jornaes
do lagar, que habitualmente publicarem annuncios; e, não os havendo,
no do logar mais visinho. (Art. 478, Codig·o) .

.A.rt. 543. A arrematação deve ter logar impreterivelmente no dia
annuncil1do; se por algum motivo ponderoso não fôr possivel nesse dia,
será transferida, annunciando-se por editaes, e pela imprensa, a trans
ferencia e o dia novamente designado. "... n

.A.rt. 544. Se por sobrevir a noite não fôr concluida a arrematação
no mesmo dia, continuará no dia seguinte, sendo indispensavel o edital
como determina o artigo antecedente, se ficar para outro dia que não
seja o seguinte.

Art. 545. Serão suspensos por um mez, ou multados de 50~ a
100$, conforme a culpa, o depositario, escrivão ou porteiro que con·
correrem para a transferencia da arrematação, não comparecendo ou
não avisando opportunamente o seu impedimento .

.A.rt.546. E' licito não só ao executado, mas tambem á sua mulher~

ascendentes e descendentes, remir ou dar lançador a todos ou algum
dos bens penhorados até a assignatura do auto da arrematação ou pu
blicação da sentença de adjudicação, sem que seja necessaria citação
do executado para dar lançador. "'.,.

1882.-Di,.., vo1.29, pago 36.-Acc.?·evi '0,. ela
ReI. da COrte de 7 de Dezembro de 1882.'
Di,.., vol. 31, pag. 19.

- Os editaes de praça de bens de raiz
rlevem ser affixados pelo prazo de 20 dias,
CJue~ trate-se de arrematação pelo preço da
avalIação, quer pelo preço de adjudicação:
Acc. da ReI. da Côrte de 22 de Setembro de
188~.-Di"" vo1. 39, pago 150.

Vld. Decr. n. 3272 de 1885, art. 3e Decr.
U. 9549 de 1886, art. 18.

Nota 4H a
Arl. 548; Not. 414.

Nota 412
Decr. n. 26 7 de 1875, art. 1 § ll.
- ~relendendo mai de um executado

10m Igual direito, eITectuar a remissão dos
hens. penhorados, é imprescindivel a basta
rubhca para que e dê a ]icitação: Acc. da
H~]: da COrte de 15de Dezembro de 1879.
1111 •• \'01. 21, pago 323,

Na mesma conformidade: 11ev. n. 9639
de 13 de Outubro de 1880.-Dir., vaI. 23,
pago 544.

Yid. Decr. n. 3272 de 1885, art. 2§§ 1 e:l
e Decr. n. 9549 de 1886, arts. 19, 20 e 21;

Decr. n. 169 Ade 1890, art. 14 ~ 3 e 4.
- E' nuUa a remissão feita pelo tutor em

bens de seus tu tell ados contra a proh ilJiçãoda
Ord. L. l° tU. 88, § 29: Acc. da ReI. do Rio
de 18 de Setembro de 1885. -Di?' " vo1. 39,
pago 305.

-E' nullo oprocesso daexecução-ern que
não bavendo lanço em praca, não são cio
tados o executado e sua mulher para remir
ou dar lançador: Rev. n. 10150 de 29 de
. etembrode 1884 ee Acc. ?'eVis01' da Re1. do
Rio de 11 de Maio de 1886.-Gaz. JWI'.,
vaI. 34, pago 456.

- Ainda depois de assignado o auto de
arrematação, p6de o executado remir o
bem penhorado: Acc. da ReI. do Recife de
18 de Dezembro de 1891.-Dir., vol. 57,
pago 591.

- Direito de remissão nas execuções.
Quando se f,6deexercer.preCO daremi são:
Acc. da Re . lie Ouro Preto de 23 de Abri'
de 1892.-Dir., vaI. 58, pago 59lt '
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Art. 547. Se a penhora fôr em dinheiro, se aftixarão editaes mar.
cando o prazo de dez dias aos credores incertos para poderem requerer
a sua preferencia; se não comparecerem os credores incertos chamados
pelos referidos editaes, ou os credores certos citados pessoalmente,
passar·se-ha mandado de levantamento ao exequente. 4113

CAPITULO V

Da a1'rematação

Art. 548, A arrematação será feita no dia e logar annunciados, pu·
blicamente; presentes o juiz, escrivão e porteiro, e expostos os objectos,
que devem ser arrematados, on as amostras, sendo passiveI. U<l

Art. 549. E' admittido a lançar todo aquelle que está na livre
administração de seus bens. Exceptuam-se:

§1.o Ojuiz, escrivão, depositaria, avaliadores e officiaesdojuizoj4.'4o
§ 2. o O tutal', curador e testamenteiro;
§ 3. o A pessoa desconhecida sem fiança idonea, ou procuração

da pessoa por quem comparece;
§ 4. o O credor, salvo com licença do juiz. 4A4 b

Art. 550. A arrematação só póde ser feita:
- § 1. o A quem o.1ferec·er maior lanço, corntanto que cubra o preço

da avaliação;
§ 2. 0 Com dinheiro á vista, on com fiança por tres dias. 4A4 c

Art. 551. Se o arrematante fôr o mesmo credor exequente, será
obrigado a depositar o preço da arremat.ação s6mente nos casos em
que não pôde levantaI-o. (Art. 557).
-------------------- -~------

Nota 41.3
Nots. 424e425eDecr. n.9549 eit.,art.22.

Nota 41.4
Arts. 513 e 544; Deer. n. 370 de 1890,

arl. 393.
- A proposta de uma certa porcentagem

sobre a melhor proposta entende-se
obre o total que o proponente preferido

tinha de paaal': Ace. da ReI. da Côrte de 31
de Março de 1874.-D'i1·.. vol. 4, pago 30.

Nota 41.4 a
Cad., art. 863.

Nota 41.4 b
- Derogado: Deer. n. 3272 de 1 85, arl.l,
1 j Deer. n. 954.9 de 18 6, art. 25.
-Os Deers. ns. 16!! Ade 1890, art. 23 e3iO

de 190, art. 408 (leg.hyp.) rlerogaram alei
3272 de 1 5 e Deer. n. 9519 de 1 6: a 1111
endo parece dever uh"i tir a formalidade

(la licença, tratando-se de exeeuÇão b)'iJO'
thecaria.

Nota 41.4 c
- Nas ex.ecuç5e commereiae podem·so

fazer arremataç6e sem ser a dinheiro á
rista, ou com fianrct por lresdia ,e lanilo

I suspensa a entrega "da carla de arremalaç1io
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Art. 552. Quando o arrematante fôr o credor exequente, é di 
pensado de depositar o preço da arrematação, prestando fiança nos
casos em que, sem prestaI-a, não póde levantar o mesmo preço (art. 556).

Art. 553. Não havendo quem cubra o preço da avaliação, mas
ómente o da adjudicação (art. 560), a arrematação será feita por esse

preço; 415 .

Art. 554. .A arrematação solemnemente feita não se retracta,
ainda havendo quem offereça maior lanço. 4"5 ..

Àrt. 555. Se o arrematante ou o seu fiador não pagar o preço da
arrematação nos tres dias seguintes ao acto da arrematação (art. 550,
§ 2), será preso o al'rematan~e até que o pague, e contra o fiador se
procederá executivamente (TIt. V, Parte I) 416

por oppo içào de embargos: Me. da ReI.
do RecHe de 26 de Outubro de 1880.-Di7·.,
voI. 24, pago 113.

Nota 415
Alv. de 22 de Fevereiro de 1779.
- As carta de arrematação conterão:
§ 1.0 Autuação;
~ 2.' Sentença exequendaj

3.o PenJlOra;
4.' AvaUação .
5.' Declaração dos numero de prégõe"

e iraças que correram;
6. 0 Aulo de arremalação;
7.' Conhecimenlo do pagamento dos

direitos naciouaes ;
8.0 Quilaçàooudepo ilo.-Decr. n.1569

de 1 55, art. 124;
9.0 Procurações: Decr. n. 5737 de 1874,

art. 137- ~'ot. ,Jl9.
-~:' e encial que os bens que não encon·

tr,am lançadore sobre o preço da avaliação,
I'~IO n.ol'amenle á praça pelo preço da adju
dlcacao: Decr. n. 10038 de 11 de Agosto de
1 83.-ViL, '"01. 32. pago 60.

-O Acc. l'evisor da J1e1. de Porto-Alegre
de 22 de Feyereiro de 1884 decidio:- lo,
que não era neces aria a nova praça para
arrematação pelo preço de adjudicação,
lo de que cou lava dos aulo ql1e-por
lua veze -em praça e tiveram os bens
>.eculados em lançador ohre o preço

quer da anemalaçào. quer da adjudicação;
-c', que devia 'l, adjudicação proceder-se
,em abatimenlo algum, por con tal' tam
bem do aulos que os bens não eram um·
.Ienles lIem 1l!J. lanles para pagamento dos
credore doconcur o.-VideDecr. n.9549de
I 6,arls 23e2J.
,- 3', que não é senJlor e possuidor

Dao póde ser admiltido a llEidir a nullidacle

da arrematação; a qual ó póde ser decre
tada por via de embargos: Rey. n. 10 H
de25 de- JuIJ10 de 1888e Acc.1·evisor. da ReI.
de Ouro·Preto de 8 de Fevereiro de 1889.
Vi7·., 01. 47, pago 202, 4.9, pago 262.

Nota 4i5 a
Arg. da Dr., L. 3, tit. 91 princ. e1. 4., til. 6

2 e 3.
- Se os embargos do execulado são jul·

gados provado, tudo será restituído ao
e lado anterior, podendo o executado den·
tro deum mez, do dia em que a enlença
so))re os embargos tiver passado em jul
g:ado, rel1aver os objectos arrematados.
Ord., L. 3, til. 86, 4 e 5.

- Tarnbem se re cinde: Ord. L. 4, til. 13
7.
-Com a simples entrega do ramo a arre·

matação fica perfeiLa e acabada, não po
dendo ao arr'emalan te ser tirado o direi l
que com ella adquiriu, nem eximir· e das
condiçõe aceita, embora aJlegne·se coo
propriedade: Acc. da ReI. do RecHe de 11
de Agosto de 1891.-Di'1"., vol. 56, pago 439.

Nota 416
Art. 552 § 3.
- Do de pacllo quejulga por senlençao

lançamenlo, mas não manda pa sar mano
dado de prisão, não tem logar o reeur o
cle Aggl'ayo: Acc. da ReI. da CQrte de 7 de
Noveml))'o de 1884.-Dir., Y01. 35, pago 533.

- A di po iç~io de le artigo é puramenle
relativa á arremalações juiliciae por exe·
CllC<10 de enlença e não á venda de b n
de faJUdos, cuja adminislração tem legi 
lação especial e processo proprio, s ndo
que o Cod e Reg. n. 738 nfJo con igname
nem autori am a pri ão em r lal ca o: Deci .
de Aggr do Pre . do Trih. tio Comm da
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Art, 556. O preço da arrematação não póde ser levantado sem
fiança:

§ 1.o Pendendo embargos ou appellação, salvo os casos expressos
neste regulamento, (Art, 297); ".e fi

§ 2 o Pendendo a acção de nullidade no caso do art, 255 ;
§ 3. o Quando do registro do navio arrematado consta que

elle está obrigado por algum credito privilegiado. (Art. 477 s Co
digo), .... .,.

Art. 557, O preço da arrematação não pôde ser levantado havendo
embargo ou protesto de preferencia e rateio por parte de outro
credor.

Art. 558 Não é de mister para o levantamento do preço da arre·
matação a cítação de credores certos ou incertos.

Art. 559, Os efi'eitos da arrematação solemne e válida, e as
questões relativas aos fmct'os da cousa arrematada, serão decididos
conforme o Direito Civil. cus

Arl. 473.
- Os !ructos pendentes, não eslando alu

gado ou arrendado o predio, pertencem
desde logo ao arrematante pela sua arre
matação, ainda antes da posse, comtanto
que depositado _ou atiançado o preço da
arrematação: Ord., L. 4, tit. 5, § 1; til. 67,
§ 3.

-A carta de arrematação, da qual consta
que o objecto arrematado está gravado por
penhores de outros credores, não se exe
cuta em que o mesmo objecto fique des
embaraçado, por meio de prefereucia, que
o credor arrematante deve discutir com os
outro credore : Âcc. da ReI. da Corte de
31 de Maio de 18 1.-Di7·., ,"01. 26, pag 246,

Nota 4i8

Nota 417

. Nota 41.6 a

Art.611

Art. 259,

llal1ia no processo de faUencia de J. Anto-, -A al1'emalação para produzir lodos os
nio Pereira Barreto. I eus etreitos juridicos e dar ao arremataute

- Vid. Decl', n. 9549, de 1886, arl. 28- ü direito de aggravo por damno irrepa-
Vid. Di?'" vais, 48, pag 355,58, pago 210. ravel, quando annullada pelo juiz da exe·

cução, é de mister que esleja concluida:
assignado o respectivo termo pelo juiz,
exhibido o preço e pagos os direitos fiE·
caes competen tes: Acc. da HeI. da COrte
de23 de Março de 1882.-Di?'., vaI.28, pago 43,

- A força j uridica do acto na ce da na·
tureza deste, e não da denominação que
as partes lhe derem: pelo que não se póde
reputar feita 1'eal a real, para produzlr o
respectivos effeitos, a arrematação em que
bou \'e preço certo que cobria o da ava.
liação, em que se pagou imposto de trau 
missão de propriedade, e passou-se a res
pectiva cart~: Rev. n.• l0173 de 19 de Julbo
de 188!. -D17'., vaI. 35, pag, 26.

-O ACC,1'wisor da ReI. da Babia de 9 de
Dezembro de 1884, decidia que - reput~
se a arrematação feita ?"eal a real, ,para
produzir todo os respectivos ~ffe,tos,
posto que a avaliação bouvess~ sldo ~
berta por preço certo, e se haja pago ',m·
posto de transmissão de propriedade.-D1r.,
vaI. 36, pag, 426. d

_ Vid. Rev, n. 1100! de 8 de Junbo e
1889 e Acc, 1'evisor da ReI. de ouro-p~eto
de 12 de Novembro de 1889. -DI!'.,
vaI. 49, pago 556 e 51,' pago 72.

_ São restituidos ao execulado o~ bens
vendidos em "basta publica, púr vlftnde
da sentença, si e ta houver sido reformada
em grão de appellação: Acc. da Re\. de
Hecife de 29 de Abril de 1890.-Dlf.
vaI. 52, pag. IR!.
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Da adjudicação

Art. 560. Nãõ havendo lançador que cubra o preço da avaliaçã.o
(art. 550), ou da adjudicação (al't. 553), serão os bens adjudicados ao
credor com os seguintes abatimentos: 410

§ 1 o Decima parte se os bens são moveis e tem valor intríu:-leco;
§ 2. 0 Quarta parte se são moveis, mas não têm valor intrínseco j

§ 3." Quinta parte se Rão de raiz ou immoveis.
Art. 561. Se o valor dOi) bens adjudicados excede a importancia

da divIda, deve o credor consignar o excesso no deposito publico ou
geral. 41h'

Art. 562. A adjudicação se fará sem abatimento: "Un

§ 1.o Se o devedor não tem mais bens, ou não tem bastautes
para o pagamento das dividas;

§ 2: Se os bens penhorados chegam pela sua avaliação para
pagamento da divida. 421

Nota 419
Vid. Di?' vol. 43, pago 497.
Decr. n. 2687 de 1875. art. 1 § 11.-Lei

de 20 de Junho de 1774 ~§ 20, 21 e 2B;
Lei de 23 de Fevereiro áe 1779.

Decr. n. 169 A de 1890, art. 14: Decr.
O. 370 de 1800, art. 3 l.

- Ao credor adjudicatal'io não pOde im
pôr-se a prisão combinada nos arls. 525 e
555 do Re". n. 737 de 1850: Decis. ilo

op. Trib. de Just., em habeas-co1'p1~S re
querido por Victorino Manoel PareIo e
Bernardo José da Silva Araujo. - Vide
Cons. J1u., voI. 2, pags. 296 e sego

- As cartas de adj udicação, além das
peças refcndas (Not. 415) conterão:

'

10 Cel·tidão de não haver lançador;
2° Senlença; Decr. n. 1569 de 1855,

ar . 12õ; Decr. n. õ737 de 1874, art. 138.
- Vid. Decl'. n. 31172 d 1885, art. 1 §§ 1

e 2 e Decr. n. 9549 de 1886 art. 27.
- O ~djudicalal'io do immóvel, que an

n~! ~e Jlll~a perl~ncer a outrem, .Dão póde
eXigir do JOcatano a renda venClda e não

d
raga: Acc. da ReL do necife de 24 de Julho
e 1885.-Dw·.,. voJ. 38, pa". 232.
-:- Está. aboltda a adJu~icação judicial

o~rlgatona nas execuções bypotbecarias e
plgnoralicias' Decr. n. 169 A de 1R90
ar!. 14 ~ 10 '

Nota 420
- Exequente que requer a adjudicação

de bens sem abatimento, deve consignar
o excesso em deposito, e não pOde dis o
isentar-se ob fnndamento de que existem
outros credores do execulado i nem pOde
oppõr embargos á carta de adjudicação, e
esta, independentemente de carla, isenta
o execntado da móra : Rev. n. 8323 de 27
de Agosto de 1873.-Dir., vol. I, pago 230.

- Vid. Decr. n. 9549 cit., al't. 28.

Nota 420 a
Vid. Di1'., vol. 27, pago 337.

Nota 421
Lei de 20 de Junbo de 1774, S 22 e 23.
- O S2- do ad. 562 não contém um se

"undo caso· diverso do mencionado no
§l°., no quál a adjudicaçlio se deve fa·zer
sem abatimento: mas é caso continuado,
e serve de li mitação ao § 10, ao qual se
deve suppõr unido pela .conj1!-~cção-e.-.
Este artigo reproduz a dlsposlçao da lei de
20 de Junho de 1774, art. 23, ampliando-a
a todas as especies de bens: Acc. do Trili. do
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Art. 563. Para adjudicação não é mister que sejam citados ou
ouvidos os demais credores aos quaes fica salvo o direito de disnu
tarem a preferencia ou por artigos, se acudirem a juizo antes de
assignada a carta de adjudicação ou por acção ordinaria, se compa.
recerem depois, "~2

Art. 564 Se os bens são indivisos e o seu valor excede o dobro
da divida, não se arremata ou adjudica a propriedade delles, m~
adjudicam-se ao credor sem abatimento algum os seus rendimentos
por tantos annos quantos bastem para o pagamento da divida,
excepto: <J2a

§ 1. 0 Se o executado tem outras dividas accumuladas, as qllaes
excedem á metade do valor dos bens penhorados;

§ 2, o Se o executado nomeou á penhora esses bens, tendo outros
de menor valor;

§ 3, o Se os bens penhorados não produzem rendimento algum.
Art. 565. Ao credor adjl1dicatario se imputam os rendimentos,

que poi' negligencia deixou de cobrar. "23 a

Art. 566. Serão levadas em conta ao credor adjudicatal'io as
despezas necessarias, que elle fizer, e os onus reaes que pagar. "~3'. (

Art. 567. A adjudicação dos rendimentos não impede a arrema·
tação da propriedade por virtude de execuções supervenientes, ma,
o adjudicatario será conservado durante o tempo de sua adjudi·
cação

Comm. da Côrte de 12 de Novembro de
1863.-Re-v. do Inst. dos Advs. de 1865,
pago 19

- A adjudicação é feita com abatimento,
embora os bens sejam sullicientes para pa
gamento da di'-iéIa e o executado não te
nha mai lJen : o § 2°, do art. 562 não
COllt~Jl1 um 'egundo ca o, diverso do men
cionado § 1", no qual aadjudicação se deve
fazer em abatimento, mas é caso conti-

'" nuadoe 'erva de limilação ao § 1°, ao qual
se de,'e llppOr unido pela conJuucção
- e-, endo esle artigo reproducção da
di posição da Lei de 20 de Junbo de 1774,
art. 23, Acc. da ReI. da COrte de 20 de
Dezembro de 188l.-DiI'., vaI. 28, pago 44.

- A adjudicação faz· e em abati-
mento ao cr dor hypothecario, e os bens
do execulado não ão sufficientes para se·
rem pagoji todos o credore, po to que
estes se não tenham habililado para o con
Clll'SO de preCe!' ncia: Rev. n.lOOSl de 7 ele
No embl'o de 18S3.-Dil'., vol. 34, pago 353.

- A adjodicaçào, mesmo nas execuções
bypotllec..'l.rla , faz-se sem abaUmento, se
o ben do devedor não chegam para pa
ga.mento de todasasdividas: ACC. da ReI. de

S. Paulo de 13 de Junho de 188)..-Dir.,
vo1. 35, pag. 221.

- Vide Di1'., voI. 27, pago 337.

Nota 422
- Seatúamo a pratica de não decret3r

a adj ud'i'cação sem que o executado tosse
citado para dar lançador

Nota 423
Not 4.42' Lei de 20 de Junho de 1174 • 2J

e 25. Decr.'n.9549 de 1886, art .26,27 e77
e Decr. n. 370 de 1890, art. 393.

Nota 423 a
Lei de 20 de Junbo de 1774 S§ 24 e 20.

Nota 423 b
Not. a!Jt.
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Art. 568. E' licito ao credor exequente requerer o seu pagamento
pelos rendimentos dos bens no caso mesmo em que eUes podem ser
arrematados. 41"'3"

Ârt. 569 .A' adjudicação deve preceder:
§ 1.0 Conta·da importanciada execução, comprehendidososjuros,

despezas e onns reaes do predio ;
§ 2. o Calculo dos annos que são necessarios para o pagamento da

divilla;
§ 3. o A avaliação dos rendimentos, salvo se o predio estiver alu

gado ou arrendado, porque neste caso a adjudicação será calculada pelo
aluguel ou renda que forem declarados pelo inquilino, ou constarem
dos recibos do proprietario e lançamento da decima.

Art. 570. Todavia pôde o credor, allegando fraude ou conluio
entre o inquilino e o executado, requerer avaliação dos rendimentos,
eneste caso não será o inquilino conservado.

·TITUlO IV
Dali sentenças sobre a acção real ou cousa certa ou em especie

Art.571. Quando o réo fõr condemnado por sentença a entregar
cousa certa será citado para em dez dias fazer a entrega deila. 4l.>3 d

Art. 572. Se o réo dentro em dez dias não entregar a cousa por
ter sido alienada depois de-litigiosa (art. 494:), a sentença será execu
tad~ contra o terceiro, de cujo poder se tirará a cousa, sem que seja
OUVIdo antes de ser eUa depositada. 4'"'3 c

Art.573. Pôde tambem o e:{eqnente, em vez de executar a sen
~nça contra o terceiro, executar o condemnado pelo valor deila, se
Ja se achar estimado na sentença, ou reqll~erer o juramento in litem,
que será prestado e regulado conforme os arts. 172, 173 e 174.

Nota 423 c
Lei de 20 de Junbo cito ~ 25.

Nota 423 d
Ord. L. 3. til. 86, § 15.

Nota 423 e

Arts. 491, § 6, <194 e 625. .
- 1ão c pMe conhecer de embargos

oppostos na execução por assignaçilo de
10 dias, quando pendem tlc decisão idcll
Ueo embargos oppo lo. na acç<'lo: Rov.
n. 10316 de 10 le JlLllbo de 1885.-Dú'.,

01. 37, pago ·191.
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Art. 57~. Se o vencido não tiver com que pague a estimação da
Musa que alienou em fraude da execução, será preso até pagar ou até
nm anno se antes não pagar. U3

TITULO V
Dos embargos

CAPITULO I

Dos embargos do executado

Art, 575. Nenhuns embargos serão oppostos na execução, senão
nos termos seguintes: <123 g

§ 1. 0 Depois de feita a penhora dentro de seis dias seguintes JUI

Nota 423 f
Art. 525.

Nota 423 g
- A mulber casada não póde embargar

e nem aggravar sem consentimento de seu
marido, ou supprimenlo do juiz; Acc. da
HeI. de Belem de 6 de Feyereiro de 1880.
-Dir" vol. 32, pago 202.

Nota 424
Art. o\)6.-lfots. 381 e 1118
Nota.-Estes dias se con tam da accusação

da penbora j pois, além de ser essa a pra·
tica do fOro civil, não ob lante a Ord.
L.3, tit.S6, § 1 e til. S7, e es a intelligencia
baseada na natureza de lodo acto jndicial
(me importa pena, e se firma 110 que dispõe
o Reg. n. 737, arts. 532 e 7,23 : Dccis. de
Agg. do Preso do Trib. do Comm. da COrte.
-eMon. do FÔ1'O de 185~, n. 13.

- 'ão são admi iveis na execução,
com su pen ão della, e propostos conjun
ctamente DOS sei dia selJulales á penbora,
o embargo mencionado no art. 577 do
Reg. Comm. D. 737, e guando a materia
sobre que versam já existir no tempo da
penbora e não foi a1legado, e julçado na
cau a principal: Decis. de AlJgr. ao Preso
do Trib. do Comm. da COrte d'e 18 de Maio
de 1868.-Rev. J111'. de 1868, pago 91.

- Embargos não se admittem antes da
penbora, mesmo por erro ou excesso de
custas; nem isto é causa de damno irrepa·
ravel: Acc. da ReI. da Côrte de 18 de No
vembro de 1873.-Gaz .J'Uff. , voI. 1, pag.396.

- Podem ser oppostos embargos á 2'
pen bora, feita por insulllciencia da I':
Acc. da Rel. da Côrte de 13 de Setembro de
1878.-Di1·., 1'01. 17, pago 790.

- Antes da penhora nada póde allegar o
executado, nem mesmo contra o erro da
conta que serve de base ao pedido do exe
quente; Acc. da ReI. da COrte de 19 de
Novembro de 1878.-Dil'., 1'01. Ul, pago 550.

- Não se toma conbecimento de agrrraro
interposto da decisão de juiz substituto
sobre o inciden te do recebimento de em·
bargos á execução oppostos róra de prazo
legal, embora o juiz de direito sustente a
Illesma decisão, re pondendo ao agg!ayod:
Acc. da Rei. da Côrle de 18 de Fe erelfO e
1881.-Di1·" voi. ~5, pag, 55.

- Não deve o juiz admittir omb~rgo. ~
penJlOra, apresentada depois dos .eIS alas
a contar da accusação om andlel1CIa, po to
que os embargos sejam inlringente : ACC

d
',

da ReI. do Recife de 23 de outubro e
l883.-Dil'., "01. 33, pago 232. .'

_ Nilo tendo bavido adjudicação, nao s~o
admissi"eis na execução embarlJo , que ~.O
lenbam sido oppostos, dentro 80S S~I di~
depois da penbora; Acc. da .Rel. d,\ Cil~.e
de 9 de Maio de 1831.-DM·., voI. J,

pago 76. ~
- ão podem ser opposlos emb.arg~5

execução fÓl'a dos sei dias SeglllU\es.~
penbora, já londo lido logar a a"aliaça
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§ 2.° Depois do acto da arrematação, mas antes da assignatura da
carta da arrematação ou adjudicação. <&eGO

Art. 576. Nas execuções das acções reaes, os embargos s6mente
têm logar dentro dos dez dias assignados para a entrega da cousa, mas
seguro o juizo com dinheiro, ouro, prata, pedras preciosas, ou titulos
e papeis de credito equivalentes. 4eGOa

Art. 577. São admissiveis na execução, com suspensão della, e pro
postos conjullctamente nos seis dias seguintes á penhora, os embargos: "2G

§ 1.0 De nullidade do processo e sentença com prova constante
dos autos, ou offerecida incontinenti ; 42'"

dos bens; Acc. da ReI. de Porto·Alegre,
0.953, de 14 d~ Outubro e 21 de Novembro
de 1884.

- Basta pedir vista dentro do prazo le·
gal, ainda que ella se continuasse ou o
autos se cobrassem depois: Acc. (civel) da
ReI. da Fortaleza de 30 de Agosto de 1887.
Dir., vaI. 44, pago 248.

- Oprazo de seis dias para embargos do
executado é fatal e improrogavel; conta·se
da assignaçao em audiencia e não da data
da vista.

Oaggravo que se interpõe no correr do
prazo IllteITompe este, mas Dão o aDnulla:
Acc. da ReI. da Fortaleza de 25 de Novem·
bro de 1887.-Dir., vaI. 45, pago 359.

- Julgamento de '11liWittS pela Relação
de embargos que não foram discutidos na
I' instancia, porque o juiz, reputando-o
apre~e!1tados fOra do prazo legal, não o
adrnIttio.

-O tempo em que os autos da execução
e.lão impedidos com um aggravo de peli·
çao, não e computa para apresentação de
embargo : Rev. n. 10584 de 18 de Junho
de 1887 e Acc. 7'evisOT da ReI. do Recife de
13 de Dezembro de 1887.-Di7·., vaIs. 43,
pag ~24, 46, pag, 506.

Nota 425
Al'I. ~96.

- Os embargos nas execuções das seno
tenças do juizo commercial, de materia
superveniente depois da penhora, tem lo·
gar nos termos dos arts. 575 2 e 578 do
lleg; n. 737, e quando a penhora é em di·
nbeno nos termos do art. 547: Decis. de
~ggr. do Preso do Trib. do Comm. da Côrte
F~ 29

d
de Outubro de 1857.-Ch,7'on. do

uro e 1859, n. 10.
-.E~ba.rgos infringentes do julgado, in·

~mlssl"els no segundo prazo do arl. 575
d~ ~~'dn. 737 de 1850: Acc. da Rel. do Rio
pago 270~ Março de 1888.-Dir., vol. 49,

i6

Nota 425 a
Cad., Not. 34.8.
- Seauro regular ao Juizo para ser

concedi~a vi ta para embargos como devo
ser feita pelo executado segundo a di po
sição do ar!. 576 do Reg. n. 737 de 1850.

Bens que podem ser objecto do mesmo.
Prazo legal para as execuções quando finda;
sua inteLTupçãoj incidentes que appitrecem:
Acc: do Sup. Trib. Fed. de 30 de Março de
1895-Di7'., vaI. 67, pago 25.

Nota 426
Arts. 589, 590 e 681-Not. J2t1.
- Faz aggravo o despacbo que recebe

embargos com suspensão de execuçao
quando, tratando- e de uma questão com
mercial, não têm elIes fundamento em
algum dos casosdoart. 577 do Reg. n.737:
Acc. da ReI. da Côrte de 21 de Agosto
de 1852 -J·U7'. dos T-ribs" pag. 95.

- Não se dizem infringentes do julgado
embargos oppo tos á carta de arrematação,
e que referem· e ao incidente da negativa
de \'Ísta para embargos ao accOrdão: Acc.
da Rel. do Recife de 11 de Março de 1881.
-Dir., vaI. 29, pago 242. .

-Não devem ser recebidos embargos in-
fringentes do julgado enão dentro dos seis
dias seguintes á penl.lOra: Acc. da ReI. de
Porto-Alegre n. 205 de 11 de ~[ai() de 1 ii.

- ão podem os embargos infringentes
deixar de ser olIerecidos dentro dos" seis
dias á penhora, devendo ser accwrmlados
com os de Dullidade: Rev, n 10141 de
Abril de 188!.-Di7'., vaI. 3,1, pago 230.

- Vid. Decr. n.3272 de 1885, arts, 5 e 78,
Dec!'. 169 A de 1890, artB. 15 e 19; Decr.
n. 370 de 1870, art, 394..

Nota 427
Arl. 680 § lI.O
- Não devem receber-se os embargos

na ex.ecução, quando a materia é identica
CODIGO COMMERCllL
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§ 2. o De nullid:tde e excesso da execução até á penhora; <128

§ 3. 0 De mOI·atoria. (Art. 903, Codigo); <128 a

§ 4." De concordata. (Art. 852, Codigo) ; 428 b

§ 5." De compensação. (Arts. 439 e 440, Codigo) ; 429

§ 6. 0 De declaração de quebra. (Art. 830, Codigo) ; <129 a

§ 7. 0 De pagamento, novação, transacção e prescripção super·
veniente depois da sentença, ou não allegados e decididos na causa
principal ; 430

á dos oppostos na cau a principal, por·
que decide a continencia da causa, quaudo
estes ainda pendem do julgamento: Decis. de
AlTg. do Pres.do Trib. do Comm. da COrte
de 15 de Dezembro de 1857. - C/won. do
FOro de18b9, n. ]5.
-Não são admissiveis os embargos de

nullidade á execução da seutença que foi
appelJada, porque só o Tribunal póde neste
caso decidir a conlinencia da causa, e a sua
deci ão podia ser anomala com a da. upe·
riorin lancia: Decis. doPre . doTrib. do
Comm. da COrte de 11 de Fevereiro de 1858.
-CMon. do F(ko de 1857, n. 16.

-EIlII argos com suspensão de execução
só podem ser recebidos os de nullidade do
processo e senten~ com prova constante
do,; autos, ou ollerecida incontinente:
A c. da ReI. da Côrte de 22.de lIIarço de
1875.-Ga::'. 1'tJII'., voI. 7, pago 252.

-l\ão podem ser oppo lo embargos de
nullidade á entença exequenda depois de
concluida a arrematação.

No julttamento dos embargos á execução
não se pMe decidir sobre os vicios dos
actos judiciaes praticado anteriormente á
penbora: Rev. n. 9323 de li de Dezembro
lIe 18i8. -DiJ·., vol. 18,pa~. 82 e Acc. Q'evisol'
da Rei. da COrte de 25 oe Julho de 1879.
-Diq· .• voI. 20, pago 150.

-Yid. Decr. n. 9f>19 de 1886,art. 78,§2;
Decr. n. ]69 A de 1890, arls. 15 e 19; Dec.
u. 370 de 1890, art. 394.

Nota 428
Art. 592, Deer. U. 95,19 cit., art. 78, § 3.
-Nuts. aut. e J,18.
Vid. Dir., voI. 5], pag . 536 e 539 e53,

pag.29.
-Le ão da escriplura de hypotbeca é

materia inadmissivel como 'defesa em
embargos oppostos ao executivo bypotlJe
cario: Acc. do Trib. Civ. e Crim. de ú
de Abrllde 1893.-Di1·.,_VOI...§~, pago 532.

Nota 428 a
Deer. n 9549 de 1886, art. 78 § !l.

Not. ant.

Nota 4,"0 1>
Decr. n. 9M9 de 1886. art. 78 § i-No'.

ant.

Nota 429
Not. amo
- A compensação não tem Jogar em

prejuizo de direito de terceiro: Rev. n. 7498
de 11 de Setembro de 1869.-Rev. l1!f.
de 1870, pag 333.

-Não faz aggravo o despacho que recebe
com suspensão da execução embargos de
compensação, ainda não articulados por
occasíão da acção: Acc. da ReI. da Côrle de
9 de Dezembro de 1873.-Di'l'., vol, 3,
pago 58; Decr. U. 954.9, art. 78§4

Nota 429 a
Decr. n. 9M9 de 1886, art. 78 § '1.-Not.

ant.

Nota 430
Not. ant.; Cod. Not. 626.
-Qual o tempo da prescripção u·

perveniente depois da entença que o
executado póde alJegar por embargo na
execuçãO, s6"cruudo o di posto nos arl .571

7° e 578 § 2 cio Reg. n. 737 ?-Un en
tendem que esta prescripção deve s~r re·
guIadapela materia do titulo que serv1U de
base a acção, de conformidade col;D os
diversos prazos dos art . 441 e selTumtes
do Cod. Outros ~e, teudohavid~ enlença
pa sada em julgado, os artigo cilada nao
ão applicaveis, por isso que relerem-se a

titulo ou obrilTações não ajuizados dentro
dos prazos aUf de ignados. . .

OTrib. do Comm. da Côrte tem decIdIdo
neste entido.-Vide Decis.deÂggr.do~re .
do Trib. do Comm. da Côrte de 9de ~JaIOdd
1 68.-Rev. lu?'. de 1868, paI'. 83.-Cod.,
Not. 632.-Ret. do Minist. da/ust. de~86t.

-Embargos á execução são SuspeDsIV~ ~
quaudo a vista é pedida dentro dos 6 dia,
da accusação da penbora- quando a ma·
teria é relevante-quando são ae pagamento



DECRETO N. 737 DE 1850 723

§ 8. 0 Infring'entes do julgado com prova incontinenti do pre
juizo sendo oppostos. 4l:U

N. 1 Pelo menor e pessoas semelhantes, as quaes compete resti
tuição j <J3Z

N. 2 Pelo revel ; 43Z_

N. 3. Pelo executado offerecendo documentos obtidos depois da
san tença. 43Z b

Art. 578. São por igual admissive1S na execução, com suspensão
della, e pl'OpO tos conjunctamente depois do acto da arrematação, e

-qnandoinfringentes dojnlgado eoppostos
por lfJenor: Acc.da ReI. da Côrte de 10 de
fevereiro de 1874.-Gaz. h~7'., vo1. 2,
pago 434.

Decr. n. 9519 de 1886, art. 78 § 4.
-Não 5:10 recibiveis na execuçM em

bargo de pre cripção aUegada, di cutida e
decidida na acção principaL: Acc. da ReI. da
GMle de 15 de Novembro de 1S87.-Dil·.,
vol. 45. pago 342.

Nota 431
Ord., L. 3, lil. 7 '§ 2 e 7; iVots. ant.,427

e 148.
-São recebidos nos proprios aulas os

embargos infringentes do .ILlIgad<,>, sendo
oppostos por quem quer que sela: Acc.
da ReI. da Côrte de 2il de Março de 1874.
-Dir., vaI. 4, pa~. 107 e Acc. l'evisol' da
ReI. de S. Paulo ae 24 de Abril de 1875.
Di?'., vaI. 37, pago 40 .

-:ão se póde oppõr embargo inCrin
gentes do jUlgado a Accórclào confirmado
em grâode l'evista: Acc. da ReL. da Côrte de
12 de Novemhro de 1875. - Dil·., vai. 9,
pa". 103.

-l'Ião são infrinrrentes do julgado os em
bar"os que, oppo tos ao modo da execu\'ão,
concluem por ua nullidade: Rev. n. I
de 13 de Maio de 1 b6, e Acc. l'eviso1' da
Hel.de~[jnas de8 del\[aio de 1877.-Di1' ..
vol. 13, pago 516. .
•-Embargo infringentes de julgado não
s~o. admi siveis depois de di cutido e de
Cldl.dOS os de nullidade oppostos na exe
cnçao, e nunca poderão ser apre entado
perantea Relação que o julga, mais que não
le!,! compelencia para pre idir ore pe·
cltvo.proces o de caule tação, dilação pro
h.atona e razões que não podem er prete
ridas,. e deve operar-se no juizo da J' in·
slancla: Hev. n. 10141 de 30 de Abril ele
1 L-Dil·., vaI. 31, pago 230 e Acc. l·evi·
sor da Hei de S. Paulo de 2.! de Abril de
lSSã-Dir., vol. 37, pag 408.

Decr n. 95,19 de 1886, art. '7' § 5.

Nota 432
Art. 598 § 3 e Not. ant. e 430.
-Os loucos de todo o genero e os

prodigos ão equiparados aos menores:
Ord., L. 4, m. 103; Lei de 3 de Novembro
de 1 30, art. 4; Ord., L. 3, til. 41, Si 1

-Os ausentes por motivo de serviço rIo
Imperio, ou no exercito em tempo de
guerra: ALI'. de 21 de Outubro de 1811 3.

-O Estado, igrejas, mosteiros, miseri·
cordias, hospilaes e camaras: Lei 3, Cad.
de jU1·. l·eip., caps. 1 e 3 X del'est. integl·.;
As de 30 de Ago to de t7i9.

-As camaras mllnicipaes conslituem um
I'amo de admini tração publica, a quem
compele o direito de restituição sobre factos
e omissões de seus empregados: Acc. da
ReI. da CÔrte de 15 de .JuLho de 1884.
Dir. vaI. 35, parr 202.

- Vid. Decr. n. !Jó19, art 78 5, n. 1.

Nota 432 a
Ord., L.3, tit.1§18; til. 14princ. e § J4-:

tit. 15 pl'inc. e 1; tit. 29, 37; til. 32
p1'inc.: tit. 59, §i:l; tit. 79 §§3 e8.-Not. an t.

- s6 pelo executado, e não por ter·
ceiro, podem er oppo los na execução,
embargo infringentes de juLgado: Acc. da
Bel. da Côrte de 28 de Setembro de 1880. 
Dir , vai. 23, pago 030 .

Decr. n. 95tHl, ar!:. 78 5, n. 2.

Nota 432 b
iVots. ant. c 439 a
- Embarl70s infringentes do jnlgado des

acompallhaaosde documentos obtidos de·
pois ela senlença são recebidos em apar
tado : Acc. da ReL. da Côrle de 24 de
31arço de 18;9. -Du·., '01. 18, pago 687.

- O embargos inCringenLes do julgado
610ente são admissi,eis na execuç[o com

suspensão della, offerecendo o executado
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antes de a,ssignada a carta de alTematação 011 adjudicação, os se.
guintes embargos: 4133

. § IoDe nullidade, desordem ou excesso da execução, depois da
penhora até á assignatura das cartas de arrematação ou adjudi-
cação ; 4133 n .

§ 2. 0 De pagamento, novação, transacção, compensaçã.o, pre·
scripção, moratoria, concordata, declaração de quebra, supervenientes
depois da penhora ;<&34

§ 3. 0 De restituição. <&aI'>

Art. 579. São admissiveis na execuçãQ das acções reaes os
seguintes embargos :

§ 1.o Nullidade do processo e execução com prova constante dos
autos ou produzida incontinenti ;

§ 2. 0 De nullidade e excesso da execução;
§ 3. 0 De retenção de bemfeitorias;

documentos obtidos depois da sentença:
Acc. da ReI. da COrte de 4 de Fevereiro
de 188l .-Di?'., vol. 25, pag. 553.

- E' essencial o juramento de que foi
obtido depois da sentença o documento
com que se fundamenta embargos infriu
gentes, preceito da Ord. L. 3, tit. 37, §:l0: Rev.
n. 101U de 30 de Ablil de 1884.-Di?·.,
voi. 3~, pago 230.

- Vid. Decr. n. 3272 de 1885, art. 5;
Decr. n. 9549 de 1886, art. 78 § 5, n. 3.

Nota 433
Not. ant. e 425.
- Oexecutado não pMe oppOr embargo

á ratificação da penbora e sendo esta feita
em dinheiro, deve reservar-se o uso de seu
direito para quando fOr requerido o levan·
tamento da quantia depositada: ACC. da
ReI. da COrte de 23 de Março de 1874.
Di?'., vol. 3, pag. MI.

- Não se recebem embargos no acto da
adjudicação, não se allegando nullidade,
desordem ou excesso da execução depois
da penhora, que constituem requisitos
essenciaes : Rev. n. 9317 de 21 de Setem
bro de i878.-Di?'., vol. 18, pago 330.-Vide
Decr. n. 3272 de 1885, art. 5; Decr. n. 9549
de 1886, art. 78§6.-Vide Dir., vols. 52,
pag. 384 e 56 e pag. 577

Nota 433 a

podiam ser opposlos embargos, senão no
termos do art. 578 do Reg. n. 737, preju
dicadas a illegilinlidade e incompelencia
dojuizo, aDegadas: Accs.da ReI doRecile
de 12 de Julho e 17 de ~elembro de 1878.
Di?'., vo1. 20, pag. 516.

- Embargos á execução antes da as I,
gnatura da carta de adjudicação sómenle
são admis iveis, quando a materia allegada
é superveniente á penhora: Acc. da ~el.
da COrte de 12 de !\laio de 18S2.-DIT.,
vol. 28, pag. 433.

- Os embargos de nnllidade á execução
só podem ter logar, se fOr preterida a ror·
malidade substancial do processo nos ler
mo do art. 673 do Reg. n. 737: Acc. ~a
ReI. de Porto Alegre n. 205 de 11 de MaIO
de 1883.

Decr. n. 9549 cit. art. 78 § 6, n. l.

Nota 434
Nots. ant. e 430, Decr. n. 9549 de 1886,

art. 78 § 6, n. 2. . .
_ Devem ser rejeitados in hmt.ne os e!D'

bargo oppostos á execução depOIS de lClta
a arrematação, quando a suppostaco~pen·
sação não se fll11da em facto supervemenle
depois da penhora: AcC. no 327 da ReI. de
Porto Alegre de 17 de Junho de 1887.

Nota 435
Not. ant Noto ant. !i5J~
_ Tenrlo corrido a acção e execução á Art. 594: Nots. 432 e 434 A; Decr. uo

revelia, até que chegou a adj udicaçâo, não cit., art o78 § 6, n. 3.
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§ 4. 0 Infriugentes do julgado com prova produzida incoutineuti
sendo oppostos:

N. 1. Pelo menor, ou pessoas semelhantes, ás quaes compete
restituição ;

N. 2. Pelo chamado á autoria; .
N. 3. Pelo executado com documentor'! havidos depois da

sentenç,a.
Al:t. 580. A nl1lIidade do processo s6mente p6de ser allegada por

embargos na execução, se fôr preterida alguma fórmula ou termo
substancial do proce.sso commercial. (Art. 674). '130

Art. 581. A nullidade da sentença sómente póde ser allegada
por embargos na execução: 43"-

§ 1.0 Se elIa é nulIa conforme o art. 680 ; 438

§ 2." Se ella não foi proferida em gráo de revista. <a39

Art. 582. Quaesquer outros embarg'os, que não fôrem os dos
arts. 577, 578J 579, 580 e 581. correrão em apartado, sem prejuizo da
execução. 4:19 o • .

Nota 436
Cad. Not. 439
- As nullidades do proces o ou da sen

tença só podem ser arguidas por embargos
na exeCllçáo, nos termos dos arts. 580e581
do Reg. n. 737: Acc. da ReI. de S. Pal1]0
de 25 de Abril de 1871.-Di?'., vaI. 4,
pago 112.

Nota 437
Not. ant.

Nota 438
Not.443

Nota 439
Art. 681 § 4; Not. 514. .
-Os embargos~ na execução a ACCÓl'dão

d~ que se negou ?'evisla, devem ser rece
bl~os, discutidos e afLUa] julgados pelo
Trlbunal de 2- inslallcia: Rev. n. 8489 de
~ de Julho de 1874. - Gaz. 11111'., vo1. 4,
pago 178. .
.-.Embargos denullidadenão são admis

SlVelS na exec~ção, se pende da decisão o
recurso da ?'ev~sta, inlerposto da sentença
cxelfuenda: Rev. n. 8753 de 20 de Novem
bro de lS75.-Dir., vo1. 9, pago 57.

- Nas ex~cuç(je de sentenças revistas
pelo Sup. Trib. deJ ust. não são ad missiveis
emb~rgos infringentes ao julgado ou de
anUidade' Acc. da ReI. da Côrte de 12 de
Selembro de lS76.-Dü·., vol. 11, pago 599.

- Na mesma conformidade: Acc. da ReI.
do Recife de 13 de Novembro de1877 .-Di?·.,
vol 16, pago 682.

-Tomouconbecimento o Sup. Trib. de
Just. dorecurso ou revista interposta do
Accórdão que deixa de tomar conhecimento
dos embargos infringentes do julgado em
grão ge ?·ev~s.ta: Rev. n. 9230 de 2 de Maio
de 18/8.-D~? ., vaI. ln, pag. 6no.

-Pendente o recurso de revista, ou não
constando dos autos ter havido desistencia
oudeci ão desse recurso não póde o Trib.
da Relação conhecer dos embareros de nul
lidade e infringentes do julgado opposlos
na execução, ainda que o exequenle não
tenha aggravado do despacho que recebeu
esses embargos' para serem discutidos:
Accs. da ReI. do Recife de 5-de Julho e }O
deOutubrode1884.-Di?·., voI.38,pag. 425.

- Vid. Rev. !'tllr., voI. 7, pago 228.
- E' abolido o- recar o de revista: Decr.

n. '0'10 de 1890, art. 220.

Nota 439 a
- A acção rescisoria não é admissivel

contra as sentenças que subiram ao Sup.
Trib. de Just. e tendo este ou não, conce
dido a 1'evista: Rev. n. 9355 de 18de De·
zembro deI878.-Di?·., vaI. 18, pago 342.

- Não são admi siveis embaI'gos á exe·
cução oppo tos pela nullidade do Accórdào
exequendo, de que se negou revista: Acc. da
ReI. da COrte de 6 de 1I1aio de 1879.-Dir.,
vol.l9, pago 365.-Vid.Dir., voI. 6, pag 159.
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Art. 583. Se a sentença fôr da Relação do districto, os embargos
ou mfringentes ou ele nullidade, .~epoJs das allegaçães finaes, serã~
remettidos á Relação. 440 - .

Art. 584. São sómente attendiveis -ãs beinfeitorias permanentes
que augmentam o valor d<;> predio. 4'1.' '. .

Estimam-se as bemfeitorias não pelo que custaram, mas pelo
augmento do valor que causam, e no estado em que se acham.

;Art. 585. No caso de evicção, se o compi'ador auferir proveito da
depreciação por elle causada, o vendedor tem direito para reter a
parte do preço que fôr estimada por arbitradores. (Art. 215, Codigo),
Tambem tem o direito de retenção o comprador que tiver feito bem·
feitorias na cousa vendida, que augmentem o seu valor ao tempo da
evicção, se esta se vencer. (Art. 216, Codigo).

Art. 586. Oiferecidos os embargos dentro dos seis dias da
penhora, serão conclusos ao juiz, que os receberá ou rejeitará in
limine. 442 - .- . - -

Art. 587. Se fôrem 'recebidos; s-e assignará-o termo de cinco dias
para a contestação, findos os quaes terá logar a dilação das provas, 6

Nota 441

:Nota 442
Art. 669 § 3 e 11. . . .
- Não podem ser releltados ..' .lI

mine os em.lJargos oPllostos pelo mando
á penhora feita por divida da illl1l1ler, da
qual acha-se divorciado eJU bens de casal
que ainda estão P?·o inílitviso: Acc. da ReI.
da Côrte de .25 de Novembro de 1873,-1/lf"
vaI. 2, pag, \168_

Nota 440

- Na mesma conrormidaae: Acc. da
ReI. de Porto Alegre n. 837 de 6 de Maio
cle 1873.

- Devem trasladar-se os autos quando
os embargos tiverem ele correr em aparo
tado: Acc. da HeI. de Porto-Alegre u. 205,
de 11 de Majo de 1883.

- Vid. Di?'., vaI. 59, pag_ 335.
- A decisão que rejeita in limine em-

bargos á penhora do executado não induz
aggravo, se elles são materia velha, já de
cidida na acção e se elles se orrerecem sem
documentos obtidos depois da sentença:
Reg, n. 737, arts..582 e 577 § 8 n. 3: Acc.
cla Rei. de Porta-Alegre n. 254 de 31 de Ou-
tubro de 188(1. -

sobre elles proferir decisões; e taes podem ~
ser-desordem e tumulto da execução -ex·
cesso della-retenção de bem(eitorias-res
tituição de menores: Rev. n. 8881 de 13 de
Maio de 1876.- Gaz. J1b?·., vaI. 12, pago 423.

- Os embargos de nullidade em virtude
da decisão da Relação quando recebe irre·
gu laridade da execução sem recebimentodi
instancia inferior: Acc. da ReI. de Porto
Alegre n. 205 de 11 de Maio de 1883. .

- Os embargos inf-ringentes a Accordao
cla Relação só depois de processados sobem
ao julgamento do TribulJal: Acc. da HeI.
da Côrte de 14 de Novembro de 1884-D~r"
vo1. 36, pago t.3.

- Sómeute de embargos de uullidadeda
sentença, e não da execução se(az remes'

, a Relação: Acc. n. 1256 da ReI. de Parlo
Alegre de 14 de Dezembro de 1886.

Vide Nots. 431 e 436. - Vide Di?'., vaI. 43, pag',51.
- Não são remettidos os embargos

ao Tribunal superior quando a nullidade J
arguida é da execução: Acc. do Trib. do
Comm. da CÔrte de 3 de Dezembro de 187.2. Not ant, e 17.
-Gaz. lu?'., vaI. 3, pago 212.

-Nos embargos de que tTata o art. 583
do Reg-. n. 737, sobem os autos a julgamento
do Tribunal su perior sem novas razões,
além daquellas que foram produzidas no
juizo da execução: Acc.claRel. de S.Paulo
de 25 de Abril de 1874.-Di?'., vaI. 4,
pag. 11.2.

- O embargos oppo tos ao modo da
exec~(ção, não podem ser considerados Íll
fringentes do julgado pelas relações, para
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depois arrazoando snccessivamente o embargante e embargado no
prazo de cinco dia.s cada um, se.rão os embargos julgados afinal. 4-&2 '"

Art. 588. Da sentença que julgar provados os embargos haverá
appellação em ambos os ef!'eitos ; e da sentença que os julgar não pro
vados a appellação será s6mente no effeito devolutivo. (Art. 652). 443

Art. 589. Independentemente de embargos, pó<le qualquer elas
partes requerer ao juiz da execuçã~ a e~e~da do erro de conta, ou .d~s

quantias exeqnendas, ou das quantIas lIqUIdas, ou das custas, e o JUIZ

desde logo poderá, á vista da petição junta aos autos, com informação
do contador e ouvida a parte, deferir como julgar conveniente. 44~ ,

Art. 590. Mas, se o juiz entender que deve haver mais ampla
discus.ão, poderá mandar que a parte forme os seus embargos no
termo de tre dias, e delle se dará vista á outra parte para a contes
tação, que será apresentada em termo igual; findo o qual o juiz pro
ferirá a sentença final.

Art. 591. O beneficio de ordem p6de ser allegado pelo fiador, ou
sacio nos termos dos arts. 497, 498 e 499. 4<1 ..

Art. 592. O beneficio de divisão póde ser allegac10 pelo devedor,
socio ou herdeiro (art. 431, Codigo), por meio dos embalgos do
art. 577 § 2.

Art. 593. E' licito á mulher não commerciante prevalecer-se do
senatus-consulto velleiano ..<1O

- E te proces o é o me mo que se
deverá ob. ervar no ca o do art. 575 2,
para os embargos po teriores á arremalação
ou adjudicação, antes da a signatuTa da
re pectivas carla .

Nota 442 a
-E' nullo o processo em que as par

les não só não arrazoaram, como até
Dào se pOz a causa em prova contra á
expres a disposiçãol do art. 587 do neg.
D.737: Acc. da ReI. da COrte de 2 de Uaiode
1882-Dil' .. vol. 33, pago 220

Nota 443
- Não é ca o de aggravo e sim de

appellação a sentença que julgando afinal
e~bargos á execução, annulla a sentença
exequenda por lDcompetencia do juizo que
a prorerio. Arls. 680 § 4, 658 e 652: Deci .
de Agçr. do Preso do Trib. do Comrn. da
COrte ue 14 de Novembro ele 1857.-C/t1'on.
do FOro de 1859. n. 14.
. -. D9 despacho. pelo qual são rejeilados
ln lLmtne os embal:gos oppostos pelo e;xecu
~~o, cabe aggravo e não appellação, na

rma do art. 669 § 11 do Reg. n. 737;
da senlença que julga provados os embarv;os

ele executado. sim é que cabe a appclla
ÇrlO, em ambos os eITeitos, e no del'oluU\('
órnenle se julO'ou não provado: Hev.

n. 954de 18deNovernbro de U!76.-G . .ln1'.•
vol. 14, pago 222; Dü·., vol. 11, pago 851
Not. 514.

- ri appeJlação que julga provados os
embargos do execulado, ])0 cível, corno
no comllJercial, é recehida el1l amlJos os
elTei tos: Acc. da Bel. da Côrle cle 13 ele
Setembro de 1881-Dil·., vo1. 26, pago 584..

Nota 444
Art. 575.

Nota 445
Arts. 267e 4.92§3; Cod. arLs. 257,258 e 261.

Not. 63:t.

Nota 446
Coa., art. 27, 2' parte e Not.58.
- ão se p6de considerar parle para

nullidade da execução CJUall/uer erro de
conta, em vi la elo que ele el'l11inam os
arl . 589 e 590 do Reg. n. i:Jí: Acc. da
Hei. de Ouro-Prelo de 31 ele ~larco <1e 188e
-Dir., vol. 29 nag. 263.
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Art. 594. Não tem lagar o beneficio de restituição dos me.
nores: 44~

§ 1. o Nas liquidações de sociedades commerciaes. (Art. 353, Codigo)'
§ 2.° Nos casos de quebra. (Art. 911, Codigo). 1

Art. 595. Da sentença do art. 590 só cabe a.ggravo de petição.
(Art. 669 § 9).

CAPITULO II

Dos embargos de tercei1'o

Art. 596. Os embargos de terceiro sómente podem ser oppostos
nos termos marcados no art. 575. 4 ...8

Art. 597. Vindo algum terceiro com embargos á execução, porque
a. cousa penhorada lhe pertence por titulo habil e legitimo, e tendo

Vid. Rev. hL7·., voI. 5, pago 20.
- O beneficio oe Veleano favorece á mu·

lber para isentai-a de pagar a letra que
aceitou afim de remir uma obrigaç.ão que
contrahiu como fiadora, posto que na letra
declare-se valor recebido do sacador: Rev.
n. 1064.5 de 13 de Agosto de 188í',Di7·.,
vol. 45, pag. 366

Nota 447
Art. 578 § 3.
- Obeneficio de restituição na:o é facul·

tado ao que já está emancipado 11a mai
de quatro annos: Acc. da Bel. de Ouro Preto
de 14 de Setembro de 1888:-Dir., vol. 50.
pago 532.

Nota 448
Arts. 96 e 652, e Not. 355; Cod. Not. 1348:

Decr. n. 32.72 de 1885, art. 6; Decr. n. 951J9;
de 1886, art. 85; Decr. n. 169 A de 1890,
art. 16.

-Direito de terceiro s6 este pMe al
legar ou fazer valer: Ass. de 2. de Novembro
de 174.9. -Not. 501 c.

Os embargos de terceiro senhor e possui
dor devem ser oPPo Lo ,com o do execn
tado, menos quanto aos sei dias, quaudo
e tes correrem em sciencla do terceiro em
bargante, por se não achar em seu poder a
cousa penhorada ou por outro motivo:
])eci . de Agg. do Pre . do Trib. do Comm.
da Côrte de 12de Dezembro de 1857-CMon.
do Fôro de 1859, n.. 13.

- Terceiro embargante, que não tem em
eu poder o objecto embargado ou penho·

rado, p6de vir com embargos depoisdos seis
dias: Acc. da ReI. da Côrtede 10 de Março de
1874.-Dü·., vol. 3, pago 637.

-P6de, como terceiro, embargar o socio
commanditario, cujos bens foram arreca·
dados na fallencia da firma social, sob fun·
damento de haver praticado acto de geslào,
não tendo obtido provimento ao aggravo in·
terposto da decisão resjJecliva: Rev. n.
8485 de 3 de Junho de 1874.-Dir., vol. 4,
pag.691. .

-Tratando-se de embargos de terceuo
senJlOr e po suidor, não é o pedido do ex
quente que regula a alçada, e im o valor
dos bens, cUJa posse e propriedaQe é di'·
pulada: Rev. n. 8514 de 8 de Ago to de
1874.-Di7·., voI. 5, pago 94.

-Quem uma vez aUegou ser senhor~
possuidor para vir com embargos de tercC!·
1'0 á execução, não póde depoi ,perdurando
as mesmas causas, dizer·se credor para di .
putar preláencia: Rev. n. 8 7 de 3 de Ju·
nho de 1876 e Acc. 7'evis07' da HeI. da Côr'
te de 1G de Dezembro de 1876.-Dir., vol. I,
pago 684; voI. 13, pago 204.

- a mesma conformidade da Rev. n.
887 de 3 de Junbo de 1877 sllpra: Rev. n.

10269 de 3 de Dezembro de 1884.-Dir... voI.
36, pago 65.

-O embargan te do terceiro não p6de oppor
embargo de nullidade einfringentes dOJul·
gado contra a deci lio quedesprezouosse.us
embargo de terceiro: Acc. da R~I. do Recife
de 26 de Agosto de 1887- DW., voI. 44,
pago 386.
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posse natural ou civil com etreitos de natural, ser-lhe-ha concedida
vista para aDegar e provar os seus embargos dentro de tres dias. 440

Art. 598. Provando o terceiro embargante nos referidos tres dias
os seus embargos, ou por documentos, ou por testemunhag, serão rece
bidos, e se concederá ao embargado o prazo de cinco dias para contes
tal', 46.

Nota 449

Art. 604; Decr. n, 917 de 1890, art. 150.
-E' mister que o titulo seja apto para

transferir domínio: Acc, da ReI. da COrte de
6de Março e 15 de Maio de 1873-GaZ', /1.111'.
vaI. 3, pago 155.

-O comprador de direito e acção do her
deiro, e que tem exercido seu direito de ces
sionario, não é competente para oppOr em
bargos de terceiro á execução e penhora fei
la sobre os mesmos direitos e acções: Rev.
n. 9199 de2 de Março de 1878.-Di?'., vaI. 15,
pago 689.
-Não se tomou conhecimento por caber

o valor da causa na alçada da Relação.
-Embargos de terceiro oppostos em pro

ce o de faUencia são recebidos em auto
aparLado e póde vir [óra do triduo se se in,
lerpõem féria divinas: Acc. da ReI. da COrte
de9de JuLbode1879.-Di1'., vaI. 17, pago 324.

Oscredores chil'Ograpbarios que penhora·
ram e levaram á praça bens especIalmente
bypotbecados, que arremataram, podem op
pOr-se como terceiros senhores e possnido
re .á execução movidapelo credor llypothe
cano contra o devedor commum, para que
aCl1!elle se pague pelo producto da alTema
Laçao, desde crue mostrou-se a insolvabill
dade do devedor: Rev n. 9576 de 12 de Junho
de 1880.-])i1'., vaI. 22, pago 638.

-Do de pacho que não aomitte terceiro na
execução provar seus emhargos fóra do tri
duo lega! cabe aggravo: Acc.da Rel.do Rio de
8de Abn1 de 1881-Gaz.Jm'.vol. 31, pag.52õ.

-Eplbargos de terceiro oppostos á arre
cadaçao dos bens do faDido sao processados
d
como os de execução: Acc. da ReI. da COrte
e27 de Junbo de 1882.-Di1·., vaI. 28,

paZ' 595.-Nots, 560 a e 560b.
u embargo preventivo não obsta a bypo

tbe~a dos bens embargados, a qual sub i te
valida para o etreito de determinar a nulil.
dadeda penhora e arremaLaçãosubsequente
qu.e se fizer aos mesmos bens' excluindo
alem disso o arrematante, que não tem
a posse .deLL~s, de oppor-se com embargos
de ~ercel 1'0 na execução do credor hypotfie
cal'l~: Rev. n. 10025 de 4 de julho de 1883.
-lItr" vaI. 31, pag, 514,

Nota 450

- Os embargos de terceiro senbor e pos
suidor no juizo commercial não são como
no civel um remedia possessorio, e por
isso deve o terceiro embarf(ante provar o
seu dominlo com titulo habil e legitimo:
Decis. de Aggr. do Preso do Trib. do Comm.
da COrte de i3 de Abril de 18fl8. - eMan.
do Fôro de 1859, n. 21. ,

- Â prova dos embargos de terceiro
deve ser produzida dentTo de tres dias
contados da vista pedida para allegados, e
não depois de ser ln elles oJrerecido :Decis.
de Aggr. do Pre . do Trib. do Comm. da
COrte de 23 de Março de 1869.-Di1·., vaI. 1,
pago 153.

- E' motivo para justificar os embargos
[óra do t1'iduo o tempo de frrias pela menor
pontualidade de expediente do rOro, como
a gravidade da questão agitada: Ace. da
ReI. da COrte de 10 de Março de 1874.
Di1'., vaI. 3, pa". 667.

Não nos con[onna11tOs com taldoulll·ína.
- O adjudicatario de direitos e acções

de um cabeça de casal não póde oppOr em
bargos de terceiro em execucão, em que
são penhorados bens do dpvedor e tando
estes p1'O indiviso: Ace. da ReI, daCõrte de
19 deMaio de 1874.-Di1·., 1'01. 4, pag.65G.

-A mulber naexecução contra o marido
não póde oppor embargos de terceiro, a
menos que tenha titulo habil de dominio:
Acc. daRel. de Porto-Alegre de 13 de Abril
de1875.-Gaz. l1w., \'01. 7. pago 243.

-O credor consignatario ou anliclrretico
torna-se senhor do rendimentos, e de de
que tem a posse do immoyel póde·se oppor
á penhora que recabi r ne ses rendimen to~,
com embargos de terceno senbor e po SU1
dor: Rev, n, 8707 de 4 de Agosto de 1875.
-Dü'" vaI. fi, pag, 306.

-Não se deve negar vista do autos de
execução para embargo de terceiro e,
nhor e pos uidor pel facto de não er
acompanhada a petição de pro a alguma,
pois tal prova deve ser alI reCJda no triduo
de que falia o art. 597 do Re". n. 737; •
conforme rOl' ella, então serão recebido 011
rejeitados in limine os embargos: Acc. dJ
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Art. 599. Findos os cincos dias, e vindo o embargado com asna
contestação, terá lagar a dilação das provas, que será de dez dias, 6
arrazoando o embargante e embargado no termo de cinco dias cada um
serão os embargos julgados afinal. 4"t.

Art. 600. Se os embargos não fôrem oppostos a todos os bens, ma
s6mente a alguns deiles, correrão em separado, proseguindo a execução
sómente quanto aos bens não embarg·ados. 4"t. n

Art. 601. Recebidos os embargos, mandará o juiz passar mandado
de manutenção a favor do terceiro embargante, que prestará a
fiança.

Art. 602. Se o exequente, sendo recebido os embargos de terceiro,
desistjr da penhora nos bens embargados, e requerer outra penhora
cessará a discussão dos embargos. e a penhora dos bens embargados
será levantada.

ReI. de Cuyabá de 26 de Novembro de
1876.-Di?·., vaI. 12, pago 622.

-'--Os herdeiros de hens ainda P?'o indi·
viso devem ser ouvidas como tercei l"OS se
nbores e possuidores, oppondo embargos á
penbora feita nos ditos nens: Acc. da Hel.
de Porto Alegre de 2 de Outubro de 1877.
Di?"l vaI. 15, pago 402.

-Este julgado, que á primeira vista pa
rece jmidico, de Loa inteiramente dos au
tos:-Vide a decisão da I' instancia.

-Não e póde considerar calumniosos
o embargos de terceiro fundado em tiL1110
escripto sem pre ença de te temullbas
para prova da propriedade dos objectos
vendido em leilão, cujo producto estava
por conta do terceiro embargaute, e em
depo ito uo poder do leiloeiro, como afir
mou e te; por isso e devem receber os em
bargo na fórma do art. 598 do Recr • n.
737: Acc. da Rel. da Côrte de 7 de Março de
1879.-Di?'., vo1. 1 , pago 680.

-São ouvidos como terceiros embar
gantes os netos que lendo addido a herança
de avó de(unlo são executados para paga
rem divida de seu pai de quem nada her
daram: Acc, da Re1. da Corte de 14de Março
de 1879 -Di?'., vol.18, pago 684..

-As 'ociedades de credito real munida
de titulo de anticbrese, independente de
transcripção delle, oppoem procedentes
embargo de terceiro á arrematação dos
ben hypotbecado, penhorados por OutTO
credor bypotbecario; mesmo no caso de
insolvabilidade do devedor commum: Acc:
da Hei. de . Paulo de 26 de Novembro de
1886.-Dir.,voI. 42, pago 183.

-A sociedade de credito real, como cre,
dora anticllretica, deve ser equiparada ao
senhor e possuidor; cumjlfindo que sejam

recebidos nos proprios autos os embargo
.que oppuzer na execução que tiver por ob·
jecto o immovel bypothecado: Acc. da ReI.
do Rio de 26 dê Junho de 188S.-Di?·.,
vaI. 47, pa". 413.

-A mulher, como terceiro, não póde em·
lJar~ar a peuhora que recabe no rendimen·
to oe seus bens dotae ; Acc. do Trib. Civ.
e Crim. de 30 de Maio de 189!l.-Dil'.,
vo1. 64, pago 507.

Nota 451

Not.9-1.
-As decisões definitiva sobre embar

gos de terceiro oppostos. ao arre to não
constituem caso juJrrado que oblem onl~as
decisões sobre embargos do mesmo terceuo
opposto na execução.-póde er allegado
direito de terceiro para primeira acção do
autor: Rev. n. 10:269 de 3 de Dezembro tia
1884.-Di?·.. vaI. 4.6 pag.65.

-Devem ser julgado não provados em·
bargos deterceiro cujo ti tulo uão (01 tran

ri pto no registro hypol becal'lo; Acc, da
ReI. de Porto-Alegre de 10 de Maio de 1887.

Nota 451 a

-Embargosde lerceiro recebIdos em aparo
tado, devem ser proces adas no traslado
completo dos autos: Rev. n. 887~ de 10 d~
Maio de 1876.-Di·r., vaI. 10, pago o6zeAcc.
?'evisQ1' da ReI. do Recife de 6 de Julbo de
1877 .-Di?·., vo1. 13, pago 722.
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Art. 603. Não offerecendo ou não provando o embarg~nte os se~s

embargos no triduo, ou se rarem manifesta.m,ente calumlllosos, serao
re'eitados in limine , e a execução prosegUlra por deante. '11_" .

a Al't. 604. ão são admissiveis na execução embargos de tercel~'o,
que não seja ~o .mesmo tempo senhor e po s~idor, fi_caudo. ao terceIro
prejudicado dIreito salvo sobre o preço da anemataçao. (Alt. 584, 00
digo). "63

TITULO VI
Das pl'eferencias

Art. 605. :Bj' competente para instaurar o concurso de preferen
cias o juizo onde se procedeu á arrematação dos bens. ~64

Nota 454

9 de Novembro de 1872.-Rev. de 1873,
pago 292.

-Tanto no civel, como no commercial,
terceiro quenão seja omesmo temposenlior
e possuidor, não é admiLtido a embargar a
execução, epor isso para tal fim não se 1I1e
dá vista dos autos: Acc. da ReI. de Ouro
PreLo de 3 de Dezembro de 1874.-Di7·.,
vo1. 6, pag. 542.

-Embargos de terceiro na execução. não
sào admiLtidos se nãoé senhor e pos Uldor.
Acc, da Rel. daCôrte de 11 de Fevereiro de
1876- G. JWl'., vol.H, pago 145.

-Embargos de terceiro não podem sel'op,
posto pelo inventariante, porque estenãoé
senhor e possuidor do . bens perLencen tes a
oulTem de quem não emostra ser herdeiro:
ÂCC. da ReI. da COrtede 10 deMaio de 18ia.
DI:7·., vol.17, pau. 100.

-O terceiro senhor e po suidor, que de·
cahio dos embargos póde appel.lar da s.cn t~n
ça da adjlldicaC.ão como tercClro preJudica·
do: Acc. da ReI. da COrte, de 8 de Julho de
1879.-Di7"., vo1.l9, pago 737.

-Não semostram com dominioápo se Ler·
ceiros embargantes emlum estabelecimento
penhorado, comoa elle~ legado, se achanilo
a herança do te Lador lUsolvavcl: Acc. da
ReI. de PorLoAlegre n.1009 de 19 de Dezem
bro de 1884.

Nota 453

Nota 452

Nols. 361 e513.
-E' nullaa senLença que decretando a ado

judicação do immovel re olv~ sobre a l?refe
rencia de credores, sem préVIamentc InstI
tuir-se ore pectivo concurso.-ConcUl' ode
preferencia de credor que, além da confis
são do devedor, lem em eu favor qualquer

-O prejudicadonãopóde embargar asen· in !TumenLo pnb)ico: Rev. n. 9874 de 22 de
lença,mas d'ella appellar: Rev. n. 8109 de LJulho de I882-Dt7·. , \'01.29, pago 36.

Art. 669 ~ 11.
- ãOl'ejeitados in limíne_ os embargos ~e

terceiroopposLos na execuçao,-quaf,ldo nao
sào approvados no trldno, quando o ti Lulo do
embargante não tenha sido transcripLo na
f6rmado art. 8 da Lei hypoLhecaria-quan
do não tenha-se realisaiio a tradição do im
movei vendido-quanlloos embargosadmit
lidos em separado, não Lem por base a carta
de sentença que se execuLa.-Â bypolheca
judiciaria constitue o direito de sequella:
Acc. da ReI. da Babia deSde Junho de 1883.
-Dil'., vaI. 32, pag .19R.

-Não são recelJiveis no processo de se-
que tro de ben bypotbecados os embargos
de terceiro oppo Lo por e cravos, compre
hendido nahypolheca, equedizem liberta
dos pelo devedorhypolhecante: Acc. da ReI.
de S. Paulo de 9de ovembro de 1884.-Dir.,
vaI. 36. pago 382.

- ãorejeitados os embargos oppostos ao
se~ue Iro de bens bypotllecados ob fu nda
menta de quetaes bensfazem'parte de uma
berança indivisa, segundoasdeclaraçõe do
respectivo inventariante, que foi o mesmo
que deu os ditos bens bypotlleca: ÂCC. da
ReI. de S. Paulo de3 de Fevereiro de 1885.
Dil'., vol: 36, pago 355.

-Devem ser rejeitados in l'Ílmine os em
bargo de terc~il'O que, incontinenti ou no
h'iduo, não provarem ser senhor e possuidor
da cousa penhorada: ÂCC. da ReI. de Nithe
robyde 22 de Abril de 1893.-Dir., vol 65,
Dag.394.
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Art, 606, A preferencia deve ser disputada no mesmo processo da
execução, .. lifi

Art, 607, Deve versar, ou sobre o preço da arrematação, ou sobre
os proprios bens, se não foram arrematados, 4lili a •

Art. 608. Não se póde disputar a prefe rencia senâo depois do acto
de arrematação,

Art, 609, Só tem logar o concurso de preferencia de que trata
este titulo: 45G b

§ ,L o Quando o devedor commum não tem bens para o pagamento
de todos os credores ;<JGG

§ 2, o Quando o devedor não é commerciante; ClG7

-o Acc, 7'evis07' de 7 de Dezembro de
1882 da ReI. da Babia annullou o processado
por queos editaes depraça não form atfixados
duranteosdiasda lei ,-Di7'" vol. 31,pag.19,

-O Decrs. n, 169 Ae370 de 1890 regularam
as preferencias sobre os que tiverem bypo
theca legal ou convencionalinscripta: Decr,
n.917,de18~0,art. 70 § 3 n.3,

-Vld, Dt1', , vo1. 42, pag.183.

Nota 455
-o credor preferente excluido do con

curso, condemnado nascustas,não póde ter
vista, para oJIerecer embargos de nullidade:
Acc, da ReI. da COrte de 23 de Março de 1876
-Di7', , vol. 10, pag, 239.

Nota 455 a·
_~Tot, 449.
-No concurso de credores para classifi·

cação decreditos e julgamento de preferen
cia ,não póde ojuiz cOJJbecer da regularida
de do pl'oce so da execução e annuUara pe
nhora pela irregularidades quepor ventura
a viciem: Rev.l1115 de 1 de ~larço de ]890
-Acc. 7'evism' da ReI. de Porto Alegre de
'li de Maio de 1890, - Di1'" vol. õ1
pago 539 e 53, pag, 29,

-Concurso de preferencia entre credor
chirographario e hypothecario, em execu
ção por aquelle promovida,

A disputa póde ver ar nno somente sobre
apreferencia, mas tam h m obre a nullida
de, imulação ou fal idade da divida uo do
contracto: Rev" n. 11298 de 22 de Julho de
]891.-Di7'" vo]. 56, pag', 46,

Nota 455 b
Decr, n, 9549 de 1885, arl. ao.

Nota 456
-A declaração por parte do execuladollo

tihllodo credor que inicia concurso depre
ferencia, do que possue bens parao paga
mentodetodoso seu credores, mallifeslaa
illegalidade do mesmo concurso: ReI',
n.8887 de 3 de Julho de 1876-Di7'" vaI. 10,
pago 684eAcc,1'evíso7'da ReI. dePernambuco
de 19 de Dezembro de 1876,-Di7'., vaI. 13,
pag, 20'1.

Nota 457
Arl. 618.
-o art. 609 2 do Reg, n. 737 de 18ãO,

que declaraque só tem logar o concut"o de
preferencia, quando o devedor não é com,
merci:mte, comprehende em sua di po j.
ção tanto os negociante matriculado como
os não matriculados: Decis. do Inst. dos
A.dvs, em con(. de 28 de Junbo de 1860
Rev, do Insto de ]868, pago 315.

- e o devedor commul11. que uão 10m
ben que cheguem para parramen to do todo
os credores, é commercianle. não póde ler
logar o rateio, ma a aberLu ra da falleneia:
Acc, da ReI. do Recife de 2 de setembl'ode
1883-Di'I'" vol. 33, pag, 233,

-Idem: Acc. da ReI. de Porto-Alegre,
n, 1404 de 10 de Julho de 1888.

-Essa sempre foi a no a pratica: entre·
tanto vide Di7', ,vol.l0, pag 2í4.

-Sómenteéadmi ivel concl11'SO quandO
o execuLado não é comOlel'ciante,

ómen te no dOtis ca o de falleneia e
in olvabLlidade póde o Cl' dor chiro!ITapbn·
rio excutir o immovel bypotheeado: Ace.
da ReI. dePorto-Alegre de 1 de Selem bro de
1888-Di7'" vol. 47, pago 401.

-O concurso é de execução adevedor não
commerciante, quando o executado t~m
e a proa ão regula o di posto na tercelf3
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§ 3.° Quando os credores vêm a juizo antes de entregue ao exe·
qnente o' preço da arrematação, ou antes de extrahida e assignada a
narta de adjudicação. <lG8

- Art. 610. Sendo commerciaíite o devedor insolvavel, a prefe·
rerrcia será regulada conforme as disposições do Codigo Commercial.
(Parte III-Das quebras). 4G8 ..

No caso do § 3° do artigo antecedente, vindo depois dos termos que
AUe designa, os credores prejudicados usarão da acção ordinaria. <lGl>

Art. 611. Em qualquer termo da execução até a entrega do preço
aa arrematação ou extracção e assignatura da carta de adjudicação,
podem os credores fazer o protesto de preferencia, e requerer que o
preço não seja levautado, ou se não passe carta de adjudicação, sem
que primeiro se dispute a preferencia.

Este protesto não é necessario no caso do art. 556 § 3. o

Art. 612. Para ser o credor admittido a concmso é essencial que
se apresente no juizo da preferencia, munido de algum dos titnlos de
divida, aos quaes compete a assignação de 10 dias (art. 247), ou sen
tença obtida contra o executado, sem dependeucia de penhora. 46.

parle do Cod., e oTrilmnal deixa de decretar
a declaração da fallencia nQs termos do
al'1.807 do Cod.Com m, quan do não tem prova
para verificar: Acc.da ReI. de Porto-Alegre,
n.1428 de13de Novembro de 1888.

Nota 458
Cod. Not. 1348.
-Emquanto o preço da arrematação

está em juizo é licito disputar preferencia
m~m~ que já se baja resolvido sobre um
prtmelro concurso: Rev. n. 11114 de 29 de
Abril de 1890 e Acc. 1·e.visorda ReI. da Bama
de 23 de Setembro de 1890-Dir., vol. 52,
pago 175 e 54, pago 54.

Nota 458 a
Not.457.

Nota 459
Ol'd. L. 4, til. 6, § 2.

I

Nota 460
Not. ·183 alts. 669 ~ 15; Cod., Not. 1409.
-:: ~a ne~ssid3;de ae sentença para a

dec\sao ~ fmal Julgamento dos arts. de
~rerel'encla, embora admittidos na fórma
~ ~t. 6L2 do Reg. n.737, como titulos de

d\VJd~, aos quaes compete as ignação de
lO dlas?- Têm sido contradictorias as
ieolsões dos Tribunaes. como refere o

Rel. do Minist. da JlbSt. de l866. e o do
Cons. Preso do Sup. Trib. .

- E' indispensavel a sentença prévia
qualilicada para a decisão e julgamento
da preferencla: da confrontação dos al'ts.
612 e 633 do Reg. n. 737 resulta que Li
tulos de divida a que compete assignação
de 10 dias são elementos exigidos para o
lllgresso da acçào, ou disputa de prefe
rencia, mas nunca complementares ou bas·
tantes para o julgamento: Rev. n. 6102
(civ.) de 10 de Março de 1866.-JU1·. Comln.,
pag.33l.

- Não póde nm credor allegar preJeren
cla, munido unicamente com uma carta
simplesmente reconbecida pelo devedor:
bavendo outros babilitados com sentença:
Acc. da ReI. da Côrte de 9 de Fevereiro de
1855,-J'lM". dos n·ibs., pag. 238.

- Não vale como bypolbeca o respe
ctivo contracto, celebrado em paiz estran
geiro sobre immovei situados no Impe
rio: entretanto o credor que, firmado em
tal contracto, obtem entença passada em
julgado, fica habilitado como chiro
graphario para concorrer em rateio na
execução movida por outrem contra o de
vedor commum: Rev. n. 8361 de 6 deSetem
bro de 1873.-Ga=, J'/1,1'., vol. 1. pago 30L

- Escriptura de simples confissão de
divida sem enumer:!ç.ão de dinheiro,
ainda que com bypotheca, não é titulo
babil para o concurso das preferencias:
Rev. n. 8887 de 3 de Junho de 1876 e Acc.
1'evis01' da ReI. de Pernambuco de 19 de
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Nota 461

Nota 460 a
Ord. L. 4, ti L. 6 p1'inc, e !:jlo.

Nota 462

- Quem promove o concur o da prefe·
rencia, o que por elle prote toa ou o crc
dor que fez citar os ouLros para o c.on·
curso? - Aquelle credor que lIJandar CI!nr
aos outros para o concurso, não Impor·
tando que um credor seja o ex.eqaente ou
qualquer outro: Decis. do Inst. dos Adv~.
da CÔrte em con{. de 22 de Ahril de 1858
-de 7 votos conlil'a 6.-Rev. do Illst. di
1867, pago 185.

Ord. L. 4, tit. 6 § 3.
-Só devem .ser citados para a preferen·

cia os que Liverem por ella opportuna·
men te protestado: Decis. de A~gJ·. do Preso
do Trib. do Comm. da CÔrte ue 14 de No
vembro de 1857.-C/won. do [tOro de
1859, n. H..

- Concurso de preferencia não se abre
egnndo sobJ'eo proc1acto do me mo. ben ,

que foi objecto do primeiro: DcCl . de
Agg. do Preso elo Trib. elo Comm. da Côrte
de 31 de Outubro de 18í2. -Ga::. Jur.,
vo1.1, pago 391.

Art. 613. Para a preferencia devem ser citados os credore co
nhecidos com a comminação de perderem a prelação que lhes com·
pete. 400 D

Aos credores desconhecidos :fica salvo o direito para, por meio da
acção ordinaria, disputarem a preferencia que lhes competir. 'lO.

Art. 614. Citados os credores, e accusada a citação, serão pro·
postos os artigos de preferencia pelo credor que promoveu o concurso,
e aos demais credores se assignará o termo de cinco dias a cada um,
para successivamente formarem os seus artigos. 461"

Art. 615. Offereci,dos todos os artigos, se assignará a cada umdo
credores o termo de cinco dias para contestarem na mesma ordem em
que articularam.

Art. 616. Concluida a contestação, seguir-se-ha a dilação das
provas que será de vinte dias, e, finda a dilação e arrazoando os credo
res successivamente cada um no termo de cinco dias, serão os auto

Dezembro de 1876.-Dú·., vaI. 10, pago 684;
vaI. 13, 'pag. 20<1.

-A sImples sentença de preceito em
favor do credor hypotbecario é titulo babil
para este entrar em concurso de preferen
cia, dando-se a insolvabilidade do devedor:
Rev. n. 8529 de 21 de de ~laio de 1873 e
Acc. 1'evisol' da ReI. do Recife de 11 de Fe
vereiro de 1881.-Di1·., vaI. 24, pago 610.

-E' o credor hypothecario excluido do
concurso de preferellcia por &e considerar
a es ripLura de hypotheca como simples
canO são de divida: Rev. n. 9701 de 28
de Maio de 1881.-Di1·., vaI. 26, pago 262.

-O Supremo Tribunal não tornol~ co
nhecimento por caber o valor da causa na
alçada da Relação.

- AggI'avo com fundamento de damno
irreparavel, nào se dá do despacho que
admitte um credor ao concurso de pre
ferencia em execução mOVIda contra di·
ver o execuLados, entre os quaes o mesmo
credor, na qualidade de consignatario:
Acc. da ReI. do Rio de 20 de Outubro de
1882.-Dú·. , voI. 20, p~. 442.

- A conciliação verillcada habilita a con
cur o de preferencia com o concorrente
portador de escriptura debYRotheca, a qual
pelo juiz da preferencia, póde ser decla
rada nulla e imulada: Acc. da ReI. de
Ouro·Preto de 4 de etembro de 1883. 
Di1'., vaI. 32, pago 534.-Not. 56l.

- A e cripturas de h\ poLheca com clau
sula de Lradiçào do arfo 274 do Cad. do
Comm., são por si só ti tu los ufficien tes
para. decisão e julgamento da preferencia:
Aces. da ReI. da Fortaleza de 13 de Se
Lembro e 22 de Novembro de 1889. - Di1·.
vaI. 51 paa. 192.

- Vid. lJir. vai. 54, pago 573.
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conclusos, e ojuiz julgará a preferencia a quem competir, ou mandará
que se proceda a rateio no caso de não haver credores privilegiados
ou hypothecarios. .

Art. 617. A disputa entre os credores pôde versar não sômente
sobre a preferencia que cada um allega, senão tambem sobre nullidade,
simulação, fraude e falsidade das dividas ou contractos. 4.6l>"

Art. 618. As preferencias no caso de insolvabilidade do devedor
civil, havendo concurso de credores commerciaes, será regulada
conforme os artigos seguintes. 4.63

A.rt. 619. Os credores serão divididos em quatro classes: 4.0:1 "

§ 1. o Credores de dominio; 4.64

§ 2." Credores privilegiados; <l.G"

§ 3. o Credores com hypotheca j <l.GG

§ 4. o Credores simples ou chirogl'apharios. 46".

Nota 462 a

Arts. 681 § 4 e 682; Nots. 460 e 561.
- Em concurso de preferencia póde-se

declarar nulla uma escriptura de hypo·
l!leca que contenha nullidade de pleno di
reito, não obstante o credor hypothecario
moslrar-se habilitado em sentença, oMida
em acção controvertida: Acc. da ReI. de
Ouro·Preto de .20 de Julho de 1880.-Dit-.,
\'01. 23, pago 31.

- Em concurso de preferencia póde· se
disputar sobre a nuUidade da hypotheca e.
sua inscripção, em que se não menciona
a época do vencimento da divida: Acc.
da ReI. do Recife de 1 de Setembro de
1883. - Dit·., vol. 35, pago 54.

- Vid. Decr. n. 3~72 de 1885, m:t. 5 e
Door. n. 9549 de 1886, art. 80; Decr. n.
169 A de 1890, art. 15 e Decr. n. 370 de
1890, art. 394.

Nota 463
ArU08 § 2.
-No concurso de preferencia em que to·

dos os concurrentes não são commerciantes
e ° devedor civil não é insolvavel rege a
lei de 20 de Junho de 1774, e não 'o Reg.
n.737: ReI'. n. 9672 de 16 de Fevereiro
~e 188l.-Di!'., 1'01. 24, pago 573.

Nota 463 a
-A clas~itlcaçãoeprefereucia serão regu·

ladas (socIedades anonymas) pelas dispo
Slcões dos arts. 619, 620, 621, 622. 623 e

624 do Reg. n. 737 de 1850 e da LeI
n. 1237 de 1864: Decr. n. 8821 de 1881,
art.127; Decr. n. 917 de 1890; art. 70 n. 3, Uec.
n. 434 de 1891, ar!. 197.

Nota 464
Cad., art. 873, e Nots. 1362 e 137l.
-A divida cr.:te vencejwros uã.o tem cara

cter de deposito para classificar-se de do
minio : Acc. da ReI. de S. Paulo de 6 de
Fevereiro de 1877.-DiL, \'01. 13, pag. 379.

Nota 465
Cad., art .. 873; Nots. 1362 e 1371.

Nota 466

Cad. ,art. 873 e Nots. 1362 e 1371.
-Vid. Decr. n.3272 de 1885, art. 6; Decr.

U. 9549 de 1886, art. 85.
-O credor por escriptma de confissão de

divida e bypotlJeca deve ser preferido no
concurso que versar s?bre bens dos bypo
lbecados, que tenbam sldopenborados: ReI'.
n. 10524 de 24 de Novembro de 1886 ; Acc.
t'wisol' da neI. de Qmo Pl'eto de 23 de Se
tembro de 1887-Dit·., vaIs. 42, pag.124,4t,
pago 517.

Not~ 467
Cit., Cad. e Not. 1363, e Av. n. 79

de 1870.
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Art. 620. Pertencem á primeira classe: 41G.,. •

§ 1.o Os credores 'de bens que o devedor pORsuir por titulo de
deposito, penhor, administração, arrendamento, aluguel, commodato,
u8ufructo ou mandato j 4108 ,

§ 2." Os credores de letras de cambio ou outros quaesquer titulos
eommerciaes endossados sem transferencia da propriedade; ..09

§ 3." O filho-familia pelos bens castrenses e adventicios ; .."'.
§ 4.° O herdeiro e o legatario pelos bens da herança ou

legado; ...,.. .
§ 5." O pupillo pelos bens da tutorIa e curadoria j """'lO
§ 6. o A mulher casada pelos bens etotaes, pelos paraphernaes ou

pelos adquiridos na constancia do matrimonio por titulo de doação
herança ou legado com clausula de não entrarem em communhão ; m

§ 7. o O dono da cousa furtada existente em especie; 4.,...
§ 8. o O vendedor antes da entrega da cousa vendida, se a venda

não ror a credito, (Arts. 198 e 874 n. 8, Codigo). 4.,.G

Art. 621. Pertencem á classe de credores privilegiados os cre·
dores mencionados nos arts. 876, 877 e 878 do Codig'o, sendo contem·
pIados no § 60 do art. 877 os credores que concorreram com materiaes
ou dinheiro para a compra, construcção, reedificação, reparação 6

bemfeitorias de predios rusticos ou urbanos, e os vendedores dos
mesmos predios ainda não pagos do preço da venda: no § 9, o dote
estimado. 4.,.0

I

Nota 467 a
Deer, n. 8821 de 1886, art. 127; Deer.

n. 43J. de 1891, al't. 197.

Nota 468
Cod., arts. 87'1 § I e 875.

Nota 469
Cod., art. 874§3.

Nota 470
Cod. ,art. 874 § 5.

Nota 471
Cod., art. 874 § 5.

Nota 472
Cod., art. 874 § 5.

Nota 473
Cod. I art. 874 § 6 ; Cod. Not. 1368.

Nota 474
Cod., art. 874 ~7.

Nota 475
Cod. Not. 1370.

Nota 476
No(s. aos arls. de que so faz men\\I~

Deer n. 8821 de 1881 j art. 127 e Decl.
n. 434 de 1891, art. 197.
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Art. 622. Pertencem á 3&. classe os credores bypothecarios, ou
que têm seus creditos garantidos por bypotheca geral ou especial,
quer seja civil, quer seja commercial. -a.,..,.

Art. 623. Pertencem á 4a classe todos os credores nã.o contem
plados nas tres classes referidas nos artigos antecedentes. 4.,.8

Art. 624. Os credores preferem uns aos outros pela ordem em que
ficam classificados, e na mesma classe preferem pela ordem da sua
enumeração (Art. 880, Codigo). 4.,.8 ..

Art. 625. Não se offerecendo duvida sobre os credores de dominio
(art. 620), nem sobre os privilegiados (art. 621), ojuiz poderá mandar
entregar logo a cousa aos primeiros e aos segund.os a impOl~tancil1

reclamada.
A cousa será entregue na mesma especie em que houver sido

recebida, ou naquella em que existir, tendo sido subrogada ; na falta
da especie, será pago o seu valor (Art. 881, Codigo).

Art. 626. Os credores privilegiados serão pagos pela fórma esta
belecida no art. 882 do Codigo.

Art. 627. Concorrendo dous ou mais credores com bypothecas
geraes ou especiaes, preferem entre si pela ordem seguinte:

§ 1.0 Aquelle que á bypotbeca especial reunir a hypotbeca tacita
geral ou especial por algum dos titulos especificados no art. 621 ;

§ 2.° O que fôr mais antigo na prioridad.e do registro da hypo
theca, ou seja a bypotbeca especial ou geral. 479

Art. 628. Apparecendo duas hypothecas registrada.s na mesma
data, prevalecerá aquel1a !lue tiver declarado no instrumento a bora

-E'cl'cuor de dominjo da massa fallida
do marido a mulber habilitada com escri
p~ura dotaI, embora não inscl'ipLa no 1'(!
glstro do commercio, na conformidade do
a!t. 874 § 6 do Cad. Comm., q11ando aques
tao versa sobre o dote psLi11lado sendo a
mulher dotada em quantia certa: pefo que
d~ve ser considel'llda credora pri vile
glada pela lJYl.JoLheca tacHa que obre os
bens do marido Ibe dá a antiga legislação e
a moderna no art 621do Reg. Commercial:
Re~. de ao de Novembl'ode 1ti65-J1.w. dos
Tnbs., paR. 24.3.

-O vendedor de uma macbina a vapor
para um estabeJecimentocommercial é cre
Dor privilegiado: Rev. n. 8746 de 2 de
Dutubro de 1875.~.Di1'., vol. 9, pago 58.

-Apezar d!l cancellarlo o registro, a hy
potheca s~b Iste para todos os eiTei tos, em
qna.llto nau fôr annullada por acção ordi
nana.

Oprivilegio do credor a titulo de forneci·
Ill~ntos de materiaes só entende-se as bem
fOllorias e nãoao immovel: Rev. n. 10871 de
25delulhode1888_.Dir., vai. 47,pag. 356.

47 .

Nota 477
Cod., art. 879 e Not. 352; Decr. D. 88~1 de

1881, art. lz7.
-Vid. Decr. n. 3272 de 188G,al't.7.

Nota 478
Cad., art. 879 in linejDecr. n.882J,de

1881, art. 127.

Nota 478 a
Decr. n. 8821 del88l. art. 127.

Nota 479
Cad., art. 88i; Decl'. D. 169 A de 1890,

art. 9~§ aa 5; llecl'. n. 370 de 1890, al'ts.43
e segj Decr. n. 431 de 1891, art. 197.

CODIGO CO~fMERClAL
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em que a escriptura se lavrou. Se ambas bouverem sido apresentallas
para o regi tI'O simultaneamente, os portadores dos instrumentos
entrarão em rateio entre si. 4IS.

Art. 629. Os credores hypotltecarios especiaes, a respeito dos
quaes se não der contestação, serão embolsados pelo producto da venrla
dos bens hypothecados: a sobra, havendo-a, eutra na massa, e ~ela

falta ou differença concorrem em rateio com os credores chirogra
pharios. 'IS.

Art. 630. Quando acontecer que o credor hypotltecario especial
nada receba dos bens hypothecados, por serem absorvidos por outro
qne deva preferir na mesma hypotheca, entrará no rateio com o credor
chirographario (Art. 887, Codigo).

Art. 631. Os credores que tiverem garantias por fianças serão
contemplados na massa geral dos credores chirographarios, dedu
zindo-se as quantias que tiverem recebido do fiador, e este será consi·
derado na razão das quantias que tiver pago em descarga do devedor
commum (Art. 889, Codigo).

Art. 632. 'rodos os credores chirographarios têm direitos iguaes
para serem pagos em rateio pelos remanescentes que ficarem depois
de satisfeitos os credores das outras classes. 41SS'

Art. 633. Nenhum credor chirogl'aphario que se apresentar habi
litado com sentença simplesmente de preceito tem direito para ser
contemplado nos rateios. Fica entendido que se não considera simples
mente de preceito a sentença que, além da confissão, se fundar em
instrumento publico ou particnlar. 418:1

Art. 634. Se o credor hypothecariô geral preferir ao e pecial em
razão de antiguidade do registro Cart. 627 § 2), o hypothecario espe
cial será pago pelo remanescente. 41841

Nota 480
Cod.,art. 8 5.-Not. ant.

Nota 48i
Cod. 3rt. 886.

Nota 482
\

Art. 612; Cod., arl. 90.
- A nullidade da divida llypoLhecuriu

não póde ser decretada no j lllgamento de
artigos de preferencla.

Anullidade da llypoLheca não importa a
da divida que ellagarunle: Rev. n. 10758 de

17 de 1\1arço de l 8 e Acc. 1'evisor da HeI.
d Ouro Prelo de 12 de Outubro de 1 S.
Di1·., vol 46, pago 50, c 48. pago 31.

Nota 483
Arls. 672 eNoL 4.60 e 613, Cod. Not. 1·109.
- A entença (rUe em a ignação l1ecen

dial recebe com condemnação embargo
oppo tos JJabiliLa para o concurso de pre
ferencia, ainda que se apresente ella por
certidão: Rev. n. 6726 de n de Setembro
de 1865 e Acc. revisor do Trib. do COII1IO.
de Pernambuco de 12 de Julho de 1866.
Jlh1·. COlllm., pago l27.

Nota 484
Cod .• art. 884 § 2.
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Art. 635. A preferencia do hypothecario especial em rela.ção
ao hypothecario geral se limita ao valor dos bens especialmente
hypothecados. .

Art. 636. Da sentença de preferencia haverá appellação com
effeito devolutivo s6mente. 48&

Art. 637. A preferencia comprehende os juros vencidos até o con
curso' quanto aos que decorrerem posteriormente, s6 terá logar a
prefer'encia havendo sobras (Art. 829, Codigo).

Art. 638. Nas arrematações de navios as custas do processo da
execução e arrematação preferem a. todos os creditos privilegiados
(Al't. 478, Codigo.).

PARTE TERCEIRA

TITULO I
Dos l'ceDI'SOS 4841

CAPITULO I

Dos emba1'gos 48.,.

Art. 639. Dentro de dez dias depois da publicação ou intimação
da sentença (art. 235), poderão as partes oppôr embargos á sentença

Nota 485
Cod ., arts. 860,861 e 8 8,
-A appellação da enteaça sobre prefe

rencia tem um só elfeitll em contrario do
(Iue e observa no civel e excepção da regra
doarl. 652 do Reg. Cornm. 11. í37: Deci .
de Aggl'. dOPre. do Trib. do Comm, da
COrte de 31 de Oúlubrode 187'l.-Gaz.J1Itl'"
\'01. 1, pag 39L

'ão fia razào i ustificaliva para, coa tra
elgl,re_sa di po ição da lei, receber-se no
elfetto regulares a appellação da sentença
profenda em coucur o de preferencia: Ace.
da ReI. da Côrte de 28 de Novembro de
1813.-Dir., vol. 2 nag,·263.

Notá 486
. -;-! quem não éconsortena lide, não aproo
\e~ta orecurso por outro interposto: Rev.
11. 1818 de 14 de etembre de 18il-Ga~. JlIIl" ••
\'01. I, pag.28.

-o Tribunal competente conhece do re·
CUl· o interpo to para outro Tribunal que
é incompelenle, pois que cumpre allribuil'
a erro da parte ou do escrivão a interpo
siçãO irregular do recurso, tendo em allen
ção que em todo caso a interposição do
recurso prova quea parte não conformou· e
com o julgado da l' in tancia: Ace. do
Trib. do Co 10m, da Côrle de 7 de Julho da
1873.-Di7'" vol. 7, pago 3~2,- Vide Gaz
IUT., vol. 7, pag. 121.

-Não toma- e conhecimento do recurso
interposto f6ra de tempo: tlev. n. 838~

de 27 de Setembro de 1873,-Gaz./m-"
vo!. I, pago 323.

Nota 487
- Nas causas de competencia do juiz de

paz são inadmissiveisernbargos a entença;
Decl'. n. 54.67 de 1873, art. 29, Not. 166.
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I

da la instancia, sómente ~e fôrem de simples declaração ou de resti
tuição de menores. 4188

Art. 640. Os embargos de restituição de menores só serão admito
tidos, quando estes não tiverem sido partes desde o principio da
causa, ou se lhes não tiver dado tutor ou curador; ou tiver corrido a
causa á revelia, ou o tutor ou curador tiver deixado de arguir alguma
nullidade de processo no termo legal. .

Art. 641. Os embargos de declaração só terão logar, quando
houver na sentença alguma obscuridade, ambiguidade'ou contradicção,
ou quando se tiver omittido algum ponto sobre que devia haver con
demnação.

Art. 642. Em qualquer destes casos, requererá a parte por simples
'petição que se declare a sentença, ou se expresse o ponto omittido de
condemnação.

Art. 643. Junta a petIção aos autos, serão estes conclusos, e
decidirá o juiz sem fazer outra mudança no julgado.

Art. 644. Os embargos de restituição de menores serão deduzidos
nos proprios autos, pedindo-se para isto vista ao juiz, que a dará por
cinco dias, tendo além disso cada uma das partes igual prazo para a
impugnação e sustentação dos mesmos embargos. 4189

Art. 645. Se a materia destes embargos depen<ler de fados, que
s6 possam ser provados por testemunhas, o juiz concederá uma só
dilação de dez dias para a prova, findos os quaes o escrivão fará os
autos conclusos ao juiz, que delles conhecerá como direito ror.

- o art. 639 não vigora no civel para
determinar a natureza dos embargo que se
podem oppõr ás sentenças nas acções sum
marias: AV.n. 36 de 1878

Nota 488
NotS.492, 510, 516 e 517-0rd. L. 3, tit. 4I.
- Não se admiltem embargo antes da

sentença I1nal, quer em 1·, quer em 2' iu
slancia: Di p. prov., art. 14; Decr. n. 143
de 1842, art. 33.

- 'ão ão admi iveis segundo embar·
bar~os á me ma sentença: Ord., L. 3, til. 68.

Nuo e consideram segundos os que sã.o
oppo tos á enlença proferida obre em
bargos em que houve innovaç;lo da ante·
rior : Hibas, Canso Civil, art. 1501.

-Nãoseadmitteaggravo de despacho que
repelle por nlio serem de simple decla
raçflo, o embargos oppostos á sentença:
Deci . deAgg. doPres. do Trib. do GOll1m.
do Rio de 13 de' Outubro de 1857.-Dü·.,
vol. 41, pag. 345.

- Os embargos ás sentenças podem ser
apre enlados depois no decendio, sedentro
deBe se pedio vista para embargar: Acc. da

ReI. de S. Paulo de 13 de Junho de 1S81
-Dir., voI. 1:15, pago 221.

-A sentença, posto que embargada, pa.>a
em j II Jj:ado, se o embargos foram aprescn
tado aepoi de dez dia: Elev. n. 10065de
:lO de Outubro de I 83.-Dir., vol. 32,
pag. 413 e Acc. ?'evisol' da ReI. do Recife de
~ideJuJho cJel88J..-Di1'., vol.25 pag.326,

- Oprazo marcado para embargar a scn·
Lença não se interrompepor LeI'O advogado
jurado mole tia: Acc. da Bel. da Fortaleza de
28 de Junho de 1887.-Di1'., vol. 44, paa 2?3.

- Embargos de re tituição oppostos fora
do prazo não ob tam a que a sentel1çapa se
em julgado: Rev. n. 10528 de 5 de .nlarço
de 1887 e Acc. revisO?" da ReI. do RIO de ~
de Agosto de 188'7.-Dir., vols. 43, pago I
e44, pag. 350. t 65

- Vid. Regim. da Côrte de App.} ar .
(8 de Agosto de1891).

- Vid. Oecrs. 11. 848 de 1890, arLs. 332 e
seg.; n. 1157 de 1892, art. 2; n. 1331 de
1893, arts. 72 e 76.

Nota 489
A1't. 662; Not. 510j Av. n. J.05 de lSó5,
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CAPrrrULO II

Das appellações

741

Art. 646, Tem logar a appellação para a Relação do distdcto
nas causas que excederem de 200tll (art. 26 do Titulo unico), quanuo a
sentença fõr definitiva ou tiver força de definitiva, 48e

Nota 490
Ar! . 335, 536 e 59!, Not . 151, 216, 453,

óGO, 51:3, 517, 527 j Cod., arls. 851 e 860 ;
Nols. 348, 467 e1472; Decr. 16})Ade 1890,
art. 14; Decr, n. 3iO de 1890, art. 381.

- O I' cur o em geral, sómente apro
veila áquelle que delle usou, sendo que só
ojuiz, pela apreciação do fa lo, póde de·
cidir, se lhe são applicaveis a excepçõe
queodireito admj~te, quando as razões de
decidir se !'Cferem ao fa to connexo e com
mum e não á pessoa: Av. n. 399 de 1855.

- Sob alçadas dos Tribunaes do Com·
mcrcio.-Vide .iVot. 1472 do Cod.
-A appeJlação é commllm a ambas a

parles e por i o aproveila ainda áCJ1.1eIJa
que não appeUou (Ord., L. 3 lil. 72), mas
quando ~fJJa appelJa da parte ou parle de
faYOraVel e outra não, só a esta aproveita,
quaudo a causa é individua ou não contém
arli"Os ou capitulos eparado: Decis. de
Agg. do Pre . do Trib. Corom. da Côrte
de)8ó7.-.R~v., Jm·., de 1869, pago 228.

E ta deCl ao é fundada, lambem no dis
po lo natei \,li!. 68 do Cod. si 1~111lLS'exp I n1' •
appett.

- No TriJ.l, do Comm. do Maranhão, em
Ode Fevereiro de 1857, decidiu- e-que a
alçada e tabelecida ne te artigo foi revo
gada pelo art. 19 do Decr. n. 1597 de
l~ã5, quer em referencia aos juize espe
etaes do. commercio, ([uer em teferencia a

d
todoso JULze commerciaes-em 13 de Julbo
o mesmo anno decidiu·se o con/il',wio:

Re~: do Minist. da Just. de 186-1.
'ld ~ Decr. n. 3'273 de 1885, art. 1.
.- Não. lem força de definitiva, e por is o

MO adnlltle re~LU' o de appeJlação á inter
IUcl~l'Ja que lncidenlemente tieclara in
sub 1 lenle acilação feilae manda pro eguir
no lermo da causa: Decis. de AugI'. do
~re . do Trib. do Corom. da Côrte de 2! de
Novembro de 18B7.-Ch?'on. do F~1'O de
1859, n. 13.

-Sendoa lidepropostano Juizo :llunici
pai queaccumula ajurisdicçào commercial
que lhe compele no fôro commull.l, sem

e. cl'ivào privativo para as cau a commer
ciaes, inlerposto o recurso da appellação
para o Tribunal da Relação, não deve esle
Julgar-seincompetente.-Ord., L. 3,lit. 70
pr.: Hev. Civ. n. 6158 de 19 de Março de
186L-Rel. do JlIinist. daJ·ust. de 1865.-

Nol.552.
- Esta deci ão, parece, como se diz de

costa á cima: não tem juslificação po si vel.
Ha certas cousas ne 'le mundo que me pa
recem tão ex/iI'Lto1'dina1'ias que, para não
aj uizar mal el os outros, profiro l1esconfiar ele
minha bumilde intelligeucia. -Not. 552.

- Em appeUaç.ão uITo ereforma seo teJl lia
de I' insk'tucia, fundada em provadeaulo ,
por molivo elo faclo po teriol' a ella: Rev.
n. 7088 (la 6 eleJuJhode 1867 e Ace.7·eviôor
da ReI. daCôrle de 14 deJuJl10 de 18G8.
Ga=:. JIW'., vol. 1, pag.156e170.

- EIl~ vez de 200$ deve I(}r-se 500.
Not. 4172do Cod.

- Appellação e não aggravo cabe da deci-
ão definitiva que julga nullo o proce o

por incompetencia do Juizo: Rev. n. 8300
de 1<1 de Junho de 1873.-Gaz. J1/.?'., vol. ],
pag.202.

- Aappellação devol ve lodo ü conbeci
mento dacausa e seus incidenles ao Tribu
nal uperior, embora sobre algun delles
não houvesse deci ão de I' in taucia: Rev.
n'. 8-11 1 de 12 de 'ovembro de 1873. -Ca::,
Jm'., vol. 1, pago 573.

- sob quem póde appellar e quem não.
-Mail. de App . .• 31. 32, 33 e 3!.

- Ces ionario pode appellar da senlença
proferida contra o cedente, só depoi de
exhibir o in trumento da ces ão: Hev,
n. 8544 ele 26 de Agosto de 1874..-Di1·.,
vol. 3, pago 202 e 5, pago 112.

- Aproveita sómente ao réo condem
nado que appellou o Aceórdào que ao
uullao jull!alllento pela preterição de for
mulas subslanciaes do proce so, embora
houve sem sido condemnados outros réos:
ACC. da Bel. de Ouro-Preto de 19 de Se
tembro de 1879. -Dil'., vol. 20, pag. 537.

- Em. contrO/l'io: Ace. da ReI. de Ouro
Preto de 17 de Outubro de 1879.-Dtr.,
vo]. 20, pag. 5H.
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Art. 647. A appellação pôde ser interposta ou na audiencia, ou
por despacho do juiz, e termo nos autos, sendo intimada a outra parte
ou seu procurador (Art. 235). ~o.

- Sendo definitiva a sentença que de
creta a liquidação de uma sociedade com
merciat não pMe !la er ou tro recurso que
o da ,appellação: Acc. da Rei. da CÔrte de
24 de Outubro de 1879.-Dü·., vaI. 20,
pag. 71_.

- Aparte ql1e não pagou, nem oIJereceu
em juizo as custas do retardamento, em
que foi condemnada, póde appellar: Are.
da ReI. do Maranbão de 16 de Dezembro
de 1879.-Dü·., vaI. :n,.pag. 505.-Vide a
flese~volvida contestação que provocou
esse Julgado.

-Decisão identica á do Acc. de 19 de
Setembro de 1879, S1lpm: Acc. da Rei. da
!,'ortaleza de 22 de Junho de 1880.-Di'l'.,
vol. 23, pago 430.

-Em conlirm'io: Acc. da lIel. de OUro
Preto de 11 de Fevereiro de 1881.-Dir.,
vol. 24, pag. 643.

-Appeltação dá-se da decisão que julga
a prestação Lle con1a da administração de
mas a fallida e manda encerrar o re pe
clivo proces o.-Juiz sub titnto não tem
competencia para proferir decisão de que
caiba appellação: Acc. ~a ReI. da Côrte de
21 de Outubro de 1882.-Di1·., 'foi. 29,
pago 444.
. - Ha injustiça r:oloria no Accórdão que
Julga em appelJaçao a cau a que só podia
sulJir ao Tribunal por ia de agrrravo: Rev.
n. 10039 de 18 de Julho de 1883.-DiL,
vo1. 32, pag. 191.

- Ca~e appellar. das decisões dos juizes
de dIreIto, profendas em aggravo, inter
posto ~e sentença do juizes m.unicipaes,
se verifica-se ser da competenCla do juiz
de direito o proferir a sentença aggravada,
que elle confirmou ou revogou pela de
ci ão de aggmvo: Acc. da ReI. de Ouro
Preto de 31 de Outul.'ro de 18 1. -Di1'.
vol. 36, pago 354.-Vide Decr. n. 9M9
de 1886, art. 29,

- Simples credor que não interveio na
cau a não póde appellar sob fundamento dê
terceiro prejudicado: o direito que pretende
ter ó póde exercer no concurso de prefe
rencia: Acc. da ReI. do Riode 12 de Junho de
1885.-Dü·., vol. 43, pago 92.

- E' appellavel a entença do juiz de di
!e! lo ~ pro~eriqa_ em grão de appeJlação se o
JUIZ IDferlor n30 era competente para pro
feril·a: Acc. da ReI. de S. Paulo de 12 de
Ago to de 1890.-Di1·... vaI. 53, pago 97.

-:- Ao appeIJante é licito em todo o tempo
de lsbr da appellação, posto que o não

concorde o appellado: Rev. n. 11189 de 13
de Agosto de 1890.-D!1·., vol. 53, pago 58.

- ",'id. Decr. n. 1334 de 1893, arts. 66 e67.
- Desistencia da appellação, com ou sem

re tricções: Acc. da Côrte de App. de 18 de
Fevereiro de 1892.-Di'l'., vol. 58, pag.'1A .

- Não é ea o de appellação a deci ão que
manda remeller o feito ao juiz seccional,
para ser julgado como fór de direito, visto
tratar-se de questão pertencente ao juizo
federal: Acc. da Côrte de App. de 5de Maio
de 18J2.-Di'l'., vaI. 59, pago 70.

Nota 49i
Art. 669 § 8.
- Já o dIspunha a Disp. Pmv., art. 15.
- Não e tendo lavrado o compelente

termo de interposição, não se presume a
appellação: Acc. da ReI. da COrle de 6de
Fevereiro de 1855.-ilfwn. das Appel/.
Not.74; Re". n. 7264de 12 de Setembro lIe
1868 e Acc. 1'eviso1' da ReI. da Babia de 28
de Agosto de 1870.-G-uZ' .I1M-., vol.l, pag.195.

- E' di pensavel a ratilicação em al!
diencia: Decr. D. 54.67 de 1873. art. 11

- O processo das appellaçàes das seno
tenças dos jnize de paz é regulado pelo
art. 63 § 6° do Decr. n. 4824 de 1871; Deer.
n. 5167 de 1873, art. 13.

- l'óde ser interposta perante os juize.s
municipaes, ou perante os juizes de di'
reito, a appellação proferida por este nas
omarca geraes: Lei n. 2033 de 1~7!,

art.23 § 30; nos mais ca"o ,perante o JUIZ
que houver proferido a entença: Deer.
n. M67 de 1873, art. 14.

- Não e conbece da appellação se o
respectivo te1'1llo não é assignado dentro
do prazo legal, embora teuba sido inter·
posta depois de lida a sentença. Ace. da
da ReI. da Côrte de ] de Agosto de 1873.-
Gaz. J1M·., vol. 1. pago 400. _

- Toma- e conhecimento da appellaca~,
embora a procuração do appella~te exhl
bida no principio da demanda nno conte·
nha poderes para interpOr e pl'osegUlf
nesse recurso; e manda-se junt~r no~a
procmação. -A execução dessa dlhgenCl3
effectua- e perante o me mo Tribunal:
Acc. da ReI. de Ouro-Preto de 19 de Outu·
bro de lSS0.-Di1·., vol. 23, pago 491 d

Decisão idenMca á do Acc. de 1 e
Agosto de ]873, s1~pra: Acc. da ReI. do
Porto-Alegre n. 220 de 9 de Novembro 3~o
1883.-Vid. Decr. n. 9549 de 1886, art. .
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Art. 648. Esta interposição deve ser feita no termo de dez dias
contados da publicação ou intimação da sentença (Art. 235). '19" '

Art. 649. Interposta a appellação na fôrma dos artigos antece
dentes, será a causa avaliada em quantia certa por arbitros nomeados
pelas partes, ou pelo juiz á revelia dellas. 493

Art. 650. Não terá logar a avaliação da causa quando houver
pedido. certo, ou q~ando as partes ~oncordaremno seu valor expressa
ou tacitamente, deixando o réo de Impngnar na contestação a estima·
tiva do autor. '194.

Nota 493

Nota 492
Art . 235 e 72S.-Not. 4.89.
- Aiuda quando findo o prazo cahe

appeIJação por via de re Liluiç,ão: Ord.
L. 3, til. 41.

- EX"pirando o termo legal, a que e
rerere este artigo, não e toma con.beci
mento da appelJação: Rev. n. 6109 de 9 le
Novembro de 1861.-hL1·. CoI1Hn., pago 335.

--: Odecenrlio cone da intimação ou pu
blicação da entença e não e u peml
pela apresentação de embargos inadllli . i
veis: Ace. da Rel. da Côrle de 28 de
Agosto de 1873.-Ga::. .T/t1' •• vol. '3, pago 301.

-O decendio para a appellaç.ão começa
a coutar-se da dala da publicação da sen
tença que, julgando provados os embar
go ,repulou nulIa a penbora: Rev. n. 8551
ele 26 de Selenlbro de 1874.-.Dü·., vaI. 5
pago 589. '

-Ainda que h~ja appeUação, a sen
leuç.~ pa a em lulgado, e denlro dos
10 dia de sua intimação 'e não lavra o
re peclivo termo: Acc. da ReI. de Porlo
Ale're de 16 de Dezembro de 1876.-Di1·.
vol. 10~ pag. 79.. '

-=- ao. e toma conheci.mento da appel
I~çao cUJo lermo é a signado fóra do de
celldlo: Acc. da ReJ. de Ouro-Prelo de 15
de ;'\-"JI'JI de 1878.-Di7·., vol. 17, pago 557.
-, Id; Decr. n. 9549 de 18 6, art. 30.
I -=- Não se toma conheclmenlo da appel
aç.10, de que não e a i"oe o re peclivo

Àcrmo: Acc. da ReI. da Forlaleza de 23 de
go lo de 1867.-Dú·., vol. 4.1, pago 239.
-:.- O prazo para apre enlação da appel

laçao couta-se elo termo de publicação
em depeo.deocia da presença da parle'
~u ua lotlmação: Ac . da Côrte de ApJl.
I e 20 de Março de 1 9'> - Di1' vaI ;;SlJag. 213. ..,. u ,

Not. 62.
ca- lnl~r~o ta a appellação e avaliada a

usa, 0IUIZ que tiver prof~fldo a septença

receberá a appelJação, se fÓr de receber,
declarando· e em ambo os efIeitos, ou no
de olutivo óm ote, e no mesmo despacbo
a sigoará opmzo em que os aulos devem
ser apre entados na instancia superIor:
Decr. n. 5467 de 1873, art. 15.

- ~ar~ os e?,an~e , visloria , elc., que a
Relaçao ]ul"a lIleti pensavei devem o au
tos de ceI' ao juiz a quo: Rev. n. 9129 de
21 de Selembro de 1877. -Di1·., vol. 14.,
pag. 201.

- e a causa não foi avaliada, manda·se
proceder a essa diligeocia perante o me mo
Tribunal: Acc. da ReI. de Ouro-Prelo de 17
de Outubro de 1 O. -Di1'., vol. 23, pago 491.

-Isto é novid(Lde.
- Vid. Deer. n. 9549, art. 32.

Nota 494
Nots. 129 e 279.
- Que se fizesse applicação á causas

civeis das dispo içóe dos arts. 650 e segs.
até 660 do Reg:n. 737; que ros e extiocta
a Chaocellaria; e que finalmente as sen
tença ,quer na I', quer na 2' in tancias,
devem ser embargada, dentro de 10 dia
de ua publicação na presença das parles
ou eu procw'adores ou da cienCla ju
rada, quando ausen tes: Deci . do ln t. dos
Ad\ • da Côrtr rm conr de 7 de Julho de
1 59.-Rev. do Inst. de 1867, pago <Jl7.

- Quando o valor da causas deman
dada tiyer sido expres amente declarado
pelo autore logo que propõem a a ções
em juizo, para o pa&~Ul1eJlto do referido
imposto, não eja aomiltido que os seu
valores se r~Jem pelas declaraçõe dos
aulores por melO de imple requerimentos
ou por ter!D0 apeoas por elle a ignados,
ante do ]ul~am nto , porém, depois das
cootestações oa lide, e muitas vezes da
desi tencias do pleitos e sim por arbitra
mentos de louvado, ou por aecôrdo eapra
zimento de ambas as parte (autor e réo),
para que sobre e tes recaia a di-po ição do
arL do Decr. de 9 de Abril de 1842, em
pena de semelharJe omi s:1o, e se evitem
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Art. 651. No mesmo despacho em que o jni? receber a appella~.fio

ordenará logo a expedição dos autos para serem apresentados na
superior instancia dentro do prazo legal. 4 ....

Art. 652. Os eifeitos da appellação serão suspensivos e devoln.
tivas, ou devolutivos sómente: o suspensivo compete âs acções ordi.
narias, e aos embargos oppostos na execução, ou pelo executado on
por terceiro, sendo julgados provad s; o efi'eito devolutivo compete em
geral a todas as 3entenças proferidas nas demais acções commerciaes..q,

o prejuizos ã. Fazonda Publica, como foi
expre samenle determinado no Av. n. 184
de 18M: Av. n. 31 de 1863.

- E le Av, reCeria-se á ài;:imc~ já abo·
lida.

- Não é nece saria a avaliação: -10, na
causas alé 100 e 500 ,julgada pelo juizo
de paz e JJJunicipae: - 2°, quando a
causa contiver pedido certo, de cuja inti
mação deu- e prova, ou não bouve impu·
gnação: Decr. n. 5467 de 1 73, art. 16.
Vid. Decr. n. 95019 de 11:136, arl. 33.

Nota 495
- 'a comarcas gerae ómente aos

juizes de direito compete proferir senten·
ças líobre denegação do recebimento da
appellação ou seu recebimento em um só
elleilo, nas causas excedente : de 500$:
Decr. n. 5-167 de 1873, art. 4° §4o•

- E no me mo de pacho, que receber a
appellação, a ignará o pl'3.Z0 em que os
auto devem er apresentados na in tancia
superior: Decr. n. 5467 de 1873, arL 15.

- Toma-se conhecimenlo da appellaçào
ql1e foi recebida na I" in lancia pelo juiz
municipal e não pelo de direilo, não ten
do- e interposto o recur o do aggravo:
Acc. da ReI. de Ouro-Prelo de 25 do Agosto
de 1874.-Di1·., vo1. 6, paa. 288.

- Por er materia de ordem publica so°
bro que o Tribunal uperior deve prover
c,t-otficio sem embargo da parlo não ter
inlerpo lo o recm' o de aagravo que lhe
compelia, em causa que a apprllação lenba
sido recebida por JUIz incompetente, de-

r.m os autos vollar ao juizo donde vieram
jpara anar- e e' a violação da lei, a qua

não póde prejudicar a parle: Acc. da ReI.
de Porto-Alegre de 30 de Outubro de 1874.
-Di1'., vaI. 7, pago 6il.-Vid. Decr.n. 9549
cit., art. 3* e 40.

- elllença, que recebe a appellação, não
é urna impl s inlerlucloria, para poder
s r revorrada pejo juiz, que a proCeriu, e
im mixla com força de definitiva, cuja

l'e"oga~ão lbe está expressamente probibida

pela Ord. L. 3, til. 65 ~ 1°. 2' parle:
Rev. n, 10528 de 5 de Março ao 1887. -DiT.,
vol. 43, pag. II.

- [o se toma conbecimento da UPIlCI·
lação que não foi recebida: Acc. da ReI.
de Porto-Alegre de 6 de Março de 18 .
Dü·., vol. 45 pag.592.

- O despacho do recebimento da appel·
lação não carece de intimação ás parles:
a publicação do mesmo despacho é sumo
ciente para decorrer de sua data o respe·
ctivo prazo: Acc. do Trib. Civ. e Orim.de
4 de Outubro de 18!J3.-Di1·., vol. 63,
pago 15. Not. 503.

Nota 496
Arls. 65,506 e. 588, Nots. 181 e 18i j Cod.,

arls. 851 a 860; Reg. n. 738, art. 166.
- A appellação da sentença que julga

não provados os eUlbargos de lerceiro
enbor e pos uidor recebe- e só no alleHo

devolulivo-não as im qua.ndo os embar
gos se julgam provados. E nem obsta qU1
esles embargos ejam oppostos em grão de
e 'cepçãb: Decis. de Aggr. do Preso do
Trib. do Comm. da Côrte de 5 de Onlubro
de i857.-CMan. do FÔ1'O de 1859, n. 7.

Aappellação interposta da sentença que
afinal-julgou provados os embargo de ter
ceiro enbor e possuidor é em ambo o·
elIeitos.

Nem ob ta que o embargos não lo sem
oppostos em gráo de execução propna·
mente dita mas em virlude do mandado
de apprelJeJlsão : Doeis. de Agrrr. Ielem de
]2 de Outubro de 1857.-CftTon. elo Fure
de 1859, n. 8.

-O proces o arbitral não é ordinarlo,
por i o a appellação não deI/e. ser recebi'
da nos eJJeitos ordinario : lJeCl . de Aggr.
idem de 5 de Dezembro de 1857.-ClIroll •
do FÓTO de 1859, n. 13.

E' su pensi I'a a appellação interposta
da sentença que não iul!'ou provauos os em
baraos na acção decendml, e o ~eceben m
condemnação: Deeis. de Aagr. tdem de 9'l
de Fevereiro de 1858 •....:eMon. do FOTO
de 185!J, n. 16.
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Al't, 653. Se a appellação fôr interposta no logar onde estiver a
Relação, a remessa dos autos se fará independente de traslado, salvo
quando a appellação tiver sido recebida no efi'eito devolutivo s6mente,
e precisando a parte de extrahir sentença para executai-a. <1100)'

-!appeliação em acção decendlal deve
er recebida no lIeHo devol nti vo ómente,

quando os embargos são recebido com
rondemnação e afinal julgado. não prova
dos: Decis. ue Aggr. idem de 3 de liezem
brode 1872.-Ga=. J1w., voI. 3J pago 303.

-:'ião obstauLe ter- e recebiDo em amo
00 ° eJIeitos a appeUação da sentença de
inrteferimeuto de embargos com condemna
ção, execuLa-se: e nem por i o deve ser
recebid" nos elIeHos regulares a appella
ç;10 dasentença que julga não provados os
emhargos do executarlo: Acc. da ReI. da
Côrte de 27 de Fevereiro de 1 74, -Di?'.,
rol. 3, pago 633.

-D ve ser recebida no elIeitos regula
re a appellação da sentença que despreza
o embargos no processo de p?'estaçao de
('olltas, em execução da sentença: Acc.da
ReI. daCôrte de 19 de Outubro de 1874.
Dir.• vol. 6. pag. 306.

-Tem elIeito devolulivo a appellação in·
terpo~la de sentença proferida obre acç.ão
pl'OposLa e julgada, como ummaria, em
hora uão o seja: Acc. da ReI. da Côrte de
28 de Junho de IS77. -Dii., voI. li, pago 714.

-Tem elIeito devolutivo sómente a ap
pellação interposta da deci ão que rejei
lou excepção de illegiLimidade da parte;
li protesto de incidente segue a marcba da
ra lisa princi pai: Acc. da ReI. da Côrte de
J7deJuJ11odel n.-Di?'." voLl3, pago 715.
~sómente em um ó elIeHo deve ~fJr re

reblda a appellação interposta em cau a
ulllIDaria do arbitramento por serviço

de guarda-livro: Acc. da ReI. da Côrte de
14 de Ago to de 1877. - Espozel, Rev. de
Ago to de 1 76, paI!. 74.

-A.appellação de entpnça na acção de
Ilepo Ilo é recebida no elIeHo devolutivo:
lIel'; n. 9319 de 13 de ovembro de 187 .
-Du', vollS,pag. l~l.

~A appella~ão de sentença proferida em
~cçao de notl[icação no juizo commerc.íal
el'e, em regra ser recebida no elIeitos

regulares; poi que re"e o ca o a Ord
~. 3 til. 73: Acc. da ReI. da Côrte de 11 Ú
novembro del~9.-Dir ..vol. 21, pau. U8.

-A ap.pell~çao de entenças que não fo
~~m oruiuana , póde muita vez ser rece
dIda nos eO'eito reguJare . ice. da Rei.
,a Côrte de :; de Março de ISSO. -Di?'.

101. 22, pago 380.
-A regra que se lê no 2° alínea do

JlJ't. 652 do Reg. D. 737 não é absoluta,

e a appellação de sentença, que julga não
provados embargo doexeculado de ser re
cebida em ambos os elTeilos j de de ljue os
embarRos di cu tiram-se em auto apar
tado: Acc. da Rei. da Côrte de 4 de Junho
de 1880.-Di?'., vol 22 pag 557.

-Deve ser recebida em ambos os elIei
to a appeJlação de toda entença de que
amba as partes appellam : Rev. n. 9569de3
de Julbo de 1880.-Dil'., vol. 22, pago 721.

-A appellação interposta da sentença
que julga provados o embargos do exe u·
tadono civel, comono commercial, é rece
bida em ambos os elIeilos: Acc. da ReI.
da Côrte del3 de Setembro de lSSl.-Di?·.,
voI.26 pag.58J.

-Não se oJIerecendo embargos a noli fi
cação a appeJlação é no elIeHo evolutivo
óruente. Acc. da Rel. do Rio de 27 de
~etembro de L88l.-Di1·., vol. 27, pag. 537.

-Appellação em ambos os elIeHos dá-se
da sentença que julga serem pe oa iJle
gilimas para procederem a Iiquidaçào de
uma sociedade as que foram para esse fim
nomeadas pelos aCCIOnista : Acc. da ReI.
da Côrte de li de Jul110 de 1882.-Di?·.,
voL 29, pago 122.

-A appellação de Fenlença ohre em·
bargo de terceiro, julgado a Iinal não
provado, é nos elTeitos regulares: Acc·
da ReI. de POI'tO Alegre n. 214 de 14 de
Agosto de 1883.

-Tem empre os dou elIeHos a appeUa
ção interpo ta da entença proferida ainda
em acção summaria, de de que só bouver
cu ta a exccu tal' ; Decr. n. 1334 de 1693,
art. 92.

Nota 497
Noto ant.
-A expedição dos autos se fará indepen

dente de tra lado: l° ,na appellação das en
tenças proferida pelo juizes de paz, se o
juiz de direito re idir no mesmo Ioga r;
2°, na appeUação das sentenças dos JUIzes
municipaes, e o juiz de direito residir no
me mo termo salvo i por favol' da cau a
estiver expressam'nte dispo to que ne se
ca o a appellação seja recebida no elIeito
devolutivo sómente; 3°, na appellação das
sentenças dos Juizes de direito das comar·
cas speciae, salvo a excepção anterior.
Em todo ca o, não e exlrabirá traslado dos
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Art. 654. Os autos de appellação deverão ser apresentados ao
secretario da Relação nos prazos seguintes: 4198

§ 10 Em trinta dias, se a sentença tiver sido proferida na cidade
onde estiver a Relação; 4100

autos, si as partes uisso ODvierem: D~cr.

n. 5467 de 187a, art. 17.
-Nas appelIações interpostas das enten

ças do juizes nnlDicipaes apresentados o
autos no cartorio, o escrivão, que tiver de
servir perante o juiz de direito, lavrará
termo de recebimento denes, eos farã coo
olusos ao jlLÍz, que dará vista as partes por
8 dia, e jul"al á em ~egunda instancia:
Decr. n. 5467 de 1 73 art. 18.

Quando em vez dos proprios autos sóbe
a appellação em traslado, devem as Rela
çõ mandar subir aquelles: Rov. n. 6797
de 14 de Fevereiro de 1866 e Aoc.1·eviso1" da
Rei. de Recife de 16 de Abril de 1867.-Di1·.,
vol. G, pago 2!J6.-Vid. Decr. n. 9549 de
1886, arts. 36 e 37.

Nota 498
Decr. n. 5467 de 1873, art. 20.
-Devem ou não as ferias er desconta·

das dos prazos marcados para a apresen·
tação dos autos de appellação na in talJcia
uperior pelo art. 654 elo Reg. Comm. ?
u citou- e esta que tão no Trib. do

Comm. da Bahia por occasião da discu 
ão de uma oausa de 1·evista., em ;1.865.

Uns juize fundando·se no art. 648, clas-
ificam as ferias entre os impedimenlos

legaes, por não se poder durante ellas tra
tar da expedição dos autos, \Tisto como nlio
é objecto mencionado no art. 658, pai elo
contrario não con ignaria o regulamento
a di po ição que se vê no art. 227, cJlle cer
tamente de e reger a q11estão, na faHa de
outro mais positivo: porquanto e o curso
das dilaçõe' não e uspencleou inlerrompe
pela ferias superveni ntes, salvo se es·
tas ab orvem melade do tempo, por iden
tidaele ou anle maioria de razão, o C11l' o
do prazos do ar\. 654 (O mai curto do
quacs 'excede o da dilações1, não póde fi·
cal' uspen o ou interrompido peja upe.r
veniencia da feria. a crescendo que o
final do art. 658 deve enlender- e de aceo]'·
do com o art. 728, por onlerem di posi·
ções analoga ; e, filiaI mente, que lal é a
praxe civil a que se recorre nos caso
omi o, conforme a doutrina do art. 743.

Opr idente do referido Tribunal recla·
maque o poder com petentefixe a verdadeira
Íptelligencia, parecendo de algum peso as
razõe de amba !l opiniõe .-Rei. do
Minist. da J1lst. de 1866.

Obslam a férias ao lapso de tempo para
seguimento da a1JpeIlaç<1O, pois que, den·
tr.o dellas, salvo as excepçõe expre a na
lei, su pende-se os negocio foren e : Rev.
n. 599 de 7 de Dezembro de 1860.-1111'.
C01llm., pag. 337.

-Esleartlgo se deve entender de harmo·
nia com o art. 65 que en tre a callsa. que
podem obstarolap o do tempo para ~i.
mento da appellaÇ$io enumera algum 1m·
pedimenl0 legal, e é indubilaveJ que en·
tre os impedimentos I gae; estão iocluidas
as férias, poi que dentro della param cfi·
cam su pensos todos os negoci s forco I
que não e tiverem eX1Jre amente compre·
hendido nas excepçõe declarada na lei;
conforme o art. 729: Rev. Comm. n.6fJ6tl
de 1 de Outubro de 1864.-J~l1'. C01l!1II .•
pago 339. .
-A appeIlação póde er apre enlana lU

suverior instancia, depois de findo o praro
e sobrevieram féria, as quae delem
er repulada impedimentos legae: Ace.

da ReI. da Côrte de 6 de Ago to de 1872.
Di?·., rol. 1, pago 367.

-O prazos falaes das appellaçõe n~o a
in terrompem pela upervcniencia da IL~
rias: Rev. n. 8454 de 18de Abril deI íJ.
Gaz. J'l/It'., vol. 3, pag.122 e ACC.1·wísol' da
ReI. de S. PauJo de aOde Junbo de 1875.
Gaz. hlll·., vaI. 10, pag. 127.

-Os prazos para seguimento ela appel·
lações não e interrompem peta upcm·
))'jencia das férias: Rev. n. 5467 de 1873,
art. 21,

-Assim, está morla esta que Ião.
-O prazos para a apresentação da ap·

pellaçõe na superior in tancia regulam·.e
pelo Decr. n. 5467 de 1873, art. 20: AI.
n. 78 ele 1880. .

- 'ão ob laule a atempação elaappellaçao
á superveniencia ela morte do appellaote,
ante do. eguimento do feito, torna necc'·
aria a prefixação deoutro termo paraes e

segnimento em face do ti '2 do til.. ~
da Ore!. L. 3, subo idiario para a esPCC!c.c
pelo dI posto no art. í4a do Re". n. I~r.
e a falla de 5a prefixação não póde preJu,
dica]' a quem foi diligenle em apresenla~
os au lo na instanc\a Sll perior Cl1WO dw>
de]Joí de scienliLicado do ultimo dc pac~o
do juiz preparador: Rev. n. 9561 de I e
Maio de 1 O.-Dir., vol. 22, pago 4SJ,

-O prazos continuam a vigorar com re·
lação ao Juizo federal; quanto ao 'eslado~
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§ 2° Em tres mezes, "Se a sentença tiver sido proferida na mesma

provincia, a que pertencer a Relação; G"

3.° Em seis mezes, se a sentença tiver sido proferida em pro
vincia diversa; G ••

§4° Em oito mezes, se a sentença tiver sido proferida nas pro
vincias de Goyaz Matto·Grosso e Rio- Jegro. GelO

Art. 655. Todos estes prazos decorrem do despacho do recebi
mento da appellação, e são communs a ambas as partes, competindo
áquella que interesse tiver no seguimento da appellação, promover a
extracção do traslado, e fazer o respectivo preparo. G83

Nota 499
- O prazo marcado no art. 654 § 1"

do Reg. Comm. para a apre entação da
aJlpellação na in tancia superior con ta-se
do dia da publicação da sentença que a
recebe e não do em que foi proferida.
E' desta maneira que deve ser on tendida
na praxe a di posição do art. 655de accórdo
com os arts. 233, 235 e 6l8: Rov. n. 5783 de
16 deJulbode 1859.-ht1·. Comm. pag.336.

- De 10 dias, conforme a di Lancia da
Jlarochia,~ oa appellação fór interposla de
enlença do juiz de paz :-de 30 dIas se a
:lp~ellação fór interpo ta de sentençá pro
fenda .pelo juiz municipal do terll10 em
que o. J~IZ de dlrei(o re idir, ou pelo juiz
de dJrOlto de comarca especial:- de 2
meze., e a sentença fôr proferida por jujz
nlUOIclpal de outro termo da comarca:
D9cr. u. 5107 de 1873, art. ~O. Not. ant.
Vld. Decr. n. 9549 de 1886,.art. 39 Si 2.

Nota 500
-:- De 3 meze fi a en tonça fór pro-

lenda por juiz de direito de qualquer coo
ma!ca geral da provincia em quea Relação
e lIver, exceplo a de Matlo·Grosso e Goyaz:
Detcr. n.5467,.art. 2Q,n.4; Dccr.n. 954.9 ciL.,
ar . 30 § 4.

Nota 50i
. :- De ~ ~lezes, se a sen tença fór de
JUIZ de dll'ello de qilalquer comarca geral
de Goyaz ~ de Matto-Gro. o. ou de pro\rincia
em que nao estiver a Relação: Decr. n. M67,
art. 20, n. 5 j Decr. 9549 cito ,art. 39 § 5.

Nota 502
Nots. 500 e 501.
-De 4. mezes: Decr. n. (l519 cit., art. 39§ 5.

Nota 503
Art. 72 ; Nots. 492, 495 e 499.
-E tes prazo decorrem da datada publi

cação do despacho, pelo qual fór recebida a
appellação: sãocommun aamba a partes,
não se podem prorogar ou r(' tringir, nem
e interrompem pola uperveniencia da

férias: Decr. n. 5467 de J873, art. 21.
- Contra o appellante que não foi legal

menteintimado dode pacho de recebimento,
não cOITe o prazo legal: Acc. da ReI. da
Côrle de 22 de Fevereiro de 1875.-Di1·.,
1'01. 7, pago 66.

- O prazo para apre entação da appella
çào na instancia superior conta·se do de .
pacoo do recebimento, independente de
intimaçào: ACC. da Rei. di Côrle de 4. de De
zembro de 1877-DiT., vol. J5, pago 395.
~ As sentenças de recebimenl'o de appel·

lação só começam a produzir elJeito depois
de intimadas a parte: AC • da Gel. do
Gecife de J2 de Julho de 1878-Di1·., vol. 20,
pago 516.

Idem: Acc. da HeI. da COrte de 26 de
Julho de I 78-Di1·., vol. 17, pa". 472.

Idem: Acc. da HeI. do Recife ~e t7 de e
lembro de 1878-Di1·., 1'01. 20, pago 516.

-Em con!ll'a1'io: Conla-se da publica·
ção do despacho e não da intimação: ReI'.
n. 9503 de 29 de Novembro de 1879-Di1-.,
vol. 2, pag_ 92.

Idem: Rev. n. 9635 de 22 de Set mfJl'O
de 1880-Dil'., vol. 23, pag. 214.

Idem: Uev. n. 9715 de 22 de Junho de
l8 I-Di1'-, 1'01. 25, pago 629.

Idem: Rév. n. 9726 de 2.5 de Junho de
l881-DiT., vol. 26, pago 78-Acc. revisol'
da Rei. do !tecHe de 14 de Fevereiro de 188.2,
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Art. 656. Nenhum destes prazos poderá ser restringido pelo
juiz, mas a elie compete julgar deserta e não seguida a appellação, se
findo o prazo legal, não tiverem sido os antos remettidos para ~
instancia superior. G ....

Al't. 657. Para o julgamento da deserção deverá ser citado oap'
pellante ou seu procurador, nos termos do a,rt, 722, para dentro detres
dias allegar embargos de justo impedimento. Gti>G

-julgou de ?l!e1·itis os aulo que se COD
ceden ?'evisão por ter a Relaçãoreco1'l'idaco
nhecido dos mesmos auto apre entado.
fóra do prazo legal-Di?'" voI. 28, pag. 214.

- Idem; Acc. da HeI. da COrte de 28 de
Fevereiro de 188.2-LJir., vol. 28, pago 66,

[dei/L: Rev. n.l01'0 de26 de !\faio de
]886 e Acc. ?'eviso1' da ReI. da . Paulo de
8 de Julho do 1887-lJi1·., vo1. 40, pago 385,
4.1, pago 232.

-Idem.: Acc. n. 1566 da ReI. de Porto-Ale·
gre de 18 de Abril de 1890.

- Vid.Decr. n. 9549 cit., art. 40.
- Seaappellação fOr recebida Lão sómente

em um efTeito lica salvoao appellante marcar
com informação do e cri vão, prazo ao
appellado para fazer extrabir a respectiva
carta.

-Fica entendido que o prazo mencionado
se considera como embaraço do juizo, de
vendo ser a sim descontado no tempo que
tem o appellanle para fazer seguir o recurso:
Decr. n. 1334 de 1893, 31't. 91.

Nota 504
- A inlerposi<:.:10 de um aggravo e o

impedimento de seu julgamenlo obsta ao
lap o do prazo para a apresenlação da ap
pel lação: Rev. n. 63-19 de 29 de Abril de
1863- JU1'. COmllt., pag. 33 .

- Não se considera impedimento o facto
de não er po sivel extrahir-se o traslado
do aulo no prazo legal, quer por seu vo
lume. quer por molestia do e cri vão in
cumbido de os tra ladar: Acc. da ReI. da
COrte de lf> de Junbo de 1874.-LJü·., "014,
pago tiM.

-O juizes de direilo ão os competen
tes para proferirem de pacllos de dese1'ção
na au a que lhe compete julgar: Decr.
n. 5i67, art. 4', n. 5.

- O proces o (la de erção da appellação,
porém compete ao juizes rnnnicipaes na
comarcas geraes: Decr. !.I. 54,67, art. 36.

- Os prazos (Nots. 499, 500. 501 e 50.2)
ão communs a ambas a parles, nào se

podendo prorogar. nem restringir: Decr.
n. 5167, art. 21.

- Só os Tribunaes ad q1be'lll, cabe decidir
se foi interposla no prazo legal a appeUaçM
Acc. da ReI. da Côrte de7 de Março de l lI!
22 de Março de 18/5.-Caz. IU1·., vol.l,
pago 56.

- Esta, 1l01bt'l'i?la é de todo ponto insu~
tentavet.

- 'ão e toma conhecimento da apJlfI·
lação apre enlada depois do prazo lalal:
Rov. n. 8/154.de18deAbrilde17J, eAce.
1'eviso1' da ReI. de S. Paulo de 30 de Junho
de 1875.-Ca.:;. J1L1'. yol. 10, pag.l27.

-O aggravo de instrumenlo nào érecur
suspensivo, pelo que não se póde dizer imo
pedimento que obste ao seguimeuto d3
appelJação, quando mesmo IOterpo to dli
despacho que recebeu a mesma appellação,
tão sómente no eITeito devolutivo i apenas
poderá constituir impedimento, qual oem·
baraço. do juiz, durante o seu processom
inferior instancia, e a im proce sado o
aggl'avo e pl'epal'ado oius1rumento,deve-!C
julgar deserta a appellação, se, descontado
o lempo do embaraço tran Horio, não I
tiver Jeito oappellanteseguir no prazo legal:
Acc. da Rei da COrte de 12 de NOI'embro de
1875.-DÍ1'., vol. 9, pago 250.

- Vid. Decr. n. 9549 de I 86, ar!. 41.
- Doença grave e prolongada que oh le o
lapso de tempo para o seguimento da ap
pellaç,io é do appellado, e não do seu pro
curador: Acc. da ReI. do Rio de 6 de Jul~o
de 18B8-Di1'., vol. 47, pago 242,

Nota 505
Cod. Nots, 410 e tit. unico,al't. 21; Dner.

O. 23,1;1 de 1 73, art. l' ~ 8.
- e dentro do prazo a si"nado pelo

juiz do paz naappeUação da seDlen~a por
elle proredda, não e ti verem expedido o'
auto para a in tancia uperior, será CI
tado o appellante para dizer em 21 ~ora'
que correrâo em cartorio, sobre o Impe
dimento que teve para o seguimento da
appellação: Decr. n. 5467, art. 22.

- E ta citaçào não precisa ser pesso~l.
-Cod., tit. unico, art. 24.-'id. Drr.,
vol. 5, pago H7e 516.
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Art. 658. S6 poderá obstar o lapso do tempo para o seguimento
da. appellação doença grave e prolongada do appellante, peste ou
guerra, que impeçam as funcções dos juizes ou Relações respectiva ,
OU allTum impedimento legal. ...0

Art. 659. Ouvido o appellado sobre a materia dos embargos, por
vinte e quatro horas, se o juiz relevar da deserção, o appel1ante lhe
as ignará de novo para a remessa dos autos outro tanto tempo quanto
for provado que esteve impedido....'"

Art. 660. Se o juiz não relevar da deserção o appellante, ou se,
findo onovo prazo, não tiverem sido ainda remettidos os autos para a
instancia superior, será a sentença executada....8

Art. 66]. Apresentados os autos ao secretario da Relação, será
ali a causa eutre as partes discutida, e julgada pela f6rma deter
minada para o julgamento das appeJIações nas causas civeis pelo
Regulamento de 3 de Janeiro de 18'33 com as modificações esta
belecidas neste Regulamento...09

- Com as respo tas do appellante e pro
va incontinenti produzidas, ou sem eUas,
o juiz de paz proferirá a sua sentença,
julgando de erta a appellação, ou as i
gnando novo prazo para a e:\'Jledição do
aulos: Deer. n. 5467. art. 23.

- Na de erção r]a appeUação interpo ta
das sentenças do juiz municipal ou de 01'
phãos para o juiz de direito, ou do juiz de
direito para a Relação observar-se-ha o dis
posto nos arts. 6i>7 a 660 do Reg: n. 737 de
1850: Deer. n. 5467, art. 24.

- Vid. Decr. n. 9i>49 de 1 8G, art. 42.

Nota 506
4rt. 728. Kots. 498, 499 e r,O!.
:- A omi [o do empl'e"ado do cor

~elo~ão prejudica o direito 8as parles com
lelaÇlIO ao prazo para a ;lpre ntação do
reeur os: Rev. n. Si?·55de30deAbril dê 1873
e Aee.l·evisol' da Rei. da Côrte de 19 de De
zembro de l?73.-DU·., vol. 5, pago SO.
~ OfalleclDlento de um dos socios não é

mohvo para e relevar da deserção a appel
laç;10.lUterpo ta pela firma social. atl nta
a ohdariedade do memlJl'os da me ma flr
~;~ Acc.. da Relo da COrte de 8de Agril de

.-Dl~ .. vol. 7, pago 314-.
:- Con lderam·se impedimentos altendi

veiS, para ser o appellante relevado da de
derção da appelJação os casos fortuilos
~enca gra~'epu pri ão do appellante, em·

raço do JU IZO, ou obstaculo judicial op
~~l.l~ela parte coutraria: Decr. n. 5167,

-,Vid. Decr. n. 9549 dtl1886, art. 43.
- Justo impedimento para. apresentação

da appellação fóra do prazo legal: Acc. da
Côrte de Appellação de I' de Novembro de
189.1.-Di1·.• vol. 1:6, pago 66.
nd. Di1'" yol. 67, pago 2S~.

Nota 507
Not. anl.;Decr. n. :)·167 de 1873, art. 21;

Decr. n. 9[,4.9 cit., art. 4.!.

Nota 508
Decr. n. 2342 de 18';3, art. 1 § 8; Decr.

n. 5'167 de1873, art. 24.
- Vid. DiJr., vol. 4, pago 26.
- De erta a appellação por n50 serem

apre.entadosos aulos no prazo da lei. pa a
a entença em julgado: Rev. n.8454. de 1
de Abril de 1874. e Acc. ?'evisol' da ReI. d
S. Paulo de30 deJunllOde 1875.-Ga=. Ju?'.,
vol. 10, pa". 127.

- Yid. D C1'. n. 9549 cil., art. 45.

Nota 509
Decr. n. 1597, arl. 34 e segs.; Not. 4.09.
- Da appellação interposta da deei ão

do juiz de direito, que em recurso de
aggravo declarou em vigor uma sentença
reformada deve a Helação lomar conbeci·
mento.

- Não obsta a razão de dar·se então re·
curso de recur o, pois o contrario eriao
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Art. 662. As sentenças proferidas nas Relações poderão er
embargadãs dentro de dez dias (art. 639), pedindo o embargante
vista dos propdos autos ao juiz relator do feito, que a dará por
cinco dias ao embargante, seja parte singular ou collectiva, seguindo
a discussão dos embargos a fõrma determinada no art. 644. .. ,.

reconhecimento da indevida interferencia
do juiz de direito no proce o, e a nullidade
do acto por elle exercido, entretanto que
pela appellação se deyoiveu li eglfnda ius·
tanciao conhecimento de t do o feito: Rey.
n. 6illlO de 24 de Março de 1866.-Jlla(m,
l'lII/" , dos n·ibs., vol. 1. pago 25.

- OJuiz de Direito decide em I' in 
tancia a cau a que por appellação obe ao
seu conhecimento, \Terificada a incom pe
tencia do municipal, para. proferir a decisào
appellada : Acc. da ReI. de Ouro Preto de 25
de Agosto de 1874-.-Di1·., vo1. 50, pago 56l.

- A Relação póde reformar sentença, em
parte em que não tiver ido appellada: Aco
da Relo de OW'o Preto de 28 de .1 uJho d }$74
e 4 de Maio de 1875.-Di1·., vol. 8, pago 276..

- Não póde a Relação conhecer da
appeIlaçào, quaesquer que tenham sido os
erro e as nullidades praticadas em uma
cau a que cabe na alçada da in lancia infe
rior : AGe. da ReI. de . Paulo de 13 de
Agosto de 1875.-Di1·., yol. 9, pago 26L

- ão pMe a Relação reformar a sen
tença na parte em que della se não appel
Iou: Rev. n. 8814 de 9 de Fevereiro de 1876.
-Di1·., vol. 9, pag.533.

- O Regimento das Relações é o Decr.
n. 56J 8 de 1871: Vide seus arts. 128, 156 a
162.

- Conhecendo da sentenç,'t que limitou·
se a prQnunciar a uuUidade do proces o,
por defeito da cilação, p6de o 1'ri bunal, re
formando-a, conhecer de mel'itis: Hev.
n. 952(' de 11 de Fevereiro de 1880.-Dir.,
vol. 21, pa~. 50!.

- Não na nullidade em fazer-se a re
me sa dos auto, do juiz julaado incompe·
tente, sem prévio requeriU1ento do autor.
-O Trihunal superior decide de meTitis,
em appellaçãu, obr o llrocesso, que o jlliz
da primeira inslancia Ilmitou·se a annul·
Jar : Acc. da ReI. do Becife de 20 d Setem
hro de 1879 e 4 de Maio de 1880.-Di1'.,
\'01. 29, pago 573.

- Se deve dei 'ar de tomar conheci
mento da appellação, quando as partes não
jlmlam procurações para poderem fallar em
segunda in tancia, como pteceitúa a -<lrd.
L.3,tit.27p1"ínc: Rev. n. 9791de 27dell1aio
de 18S1.-Di1·.. vol. 26, pago 262.

- Em gráo de appellação póde a Relação
r formar a decisão, que houver proferido,
elli recurso ao aggra o, sobre competencia

do juizo.- "ão pMe, porém, pronunciar
deci ão deliniUva sohre o merecimento di
can a, que correu em juizo incompetente:
Re\'. n. 9657 de 20 de Dezemul'o de J ~,
Dir., vol. ao, pag. 336.

- Idem: Acc. da ReI. de Porto Alúgre,
n. 1433 de 28 de etem bro de 1 8.

- A Relação póde julrrar de Inerilis a
causa que obe a eu conhecimento por aI'
pellação da eotença que julgou n1l110 tOlO
o proce ado: Hev. n. 10102. de 14 de ~o·
vembro de 1 83.-Di1·., vol. 33, pa~, 300,

- A Relação não póde conhecer 00 me·
rito do autos, confirmar a enteuça ap·
penada. e reconhecer ille l1itima a parle
que appelln.r: Rev. n. 10160 de 2 deJulho
dei j.-Di1"., vol. 34,pag. 537.

- Vid. Decr. n. 9549 cit., art. 49.
- 'l'o(~a a sentença de I' in tancia, por

julgar nulJo o processado, deixando de C{J.

nhecer (le IIW1'it-is, devem o auto baixar ao
juiza quo para qlle profira. decisão sobre
o ponto principal ela causa, sempre que o
tribunal uperior, em pro imento ao recuriO
de appeJlação, jnl~ar 11ão procedente a lIul,
lidade pronuucin.au: A C. da Bel. do Iliode
8 de Outullro de 18 6.-Dir., vol. 42, pago I.

-Contm.-A. Relação decide obre ome·
rito da cansa julgada nulla em la inslaucia:
Rev. n. 10J17, de 18 de Agosto 1Ie 1 6 o
Acc. l' visol' da ReI. de S. Paulo de 26 de
Novembro de 18 6.,DiT., voL 42, pago 82,

- rid. Di1·., vDI. 49, pago 407.
- Não pMe a Relação deixar de con~e·

cer da parte da sentença, da qual U30
hou ve ap pellação, sob o fundamento de
ha\'er pa ado em juLgado lIe a parte: Rer.
n. 1083J de 23 de Junho de 188 .-Dlr.,
vuU/, llurr .200.-Vid. DiT., vo1.43, pago 43~

- O JUIZ uperior 'julga. em I" ln (aucm
os feito que tendo-lhe subido em grão de
appellação JJOuverem sirlo incompetente·
mente jul~ado pelo jiliz municipal: Ace.
da Rel. oe Ouro Preto de 10 de JUlllIo de
18SS.-DiL, vol. 50, pago 5:..9.

- O TribnnaL uperior não I óde em
in tancia de appellaçào, obre decisão final
da causa, conhecer ele toda 'as iulerlucLom
proferida no correr do processo. coufi~'
madas por Yia de aggravo em insGlnrl3
superior para alteraI-a ou reformal·3S

d
:

Acc. da ReI. de Belem de 31 de Agosto 6
189}.--jD~r., vol, 67 pago 253.
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Art. 663. Estes embargos podem ser modificativos ou infrin
gentes do julgado; nelles poderá allegar·se qualquer nullidade nos
termos do Cap. I, Tit. II das nullidades, e quanto á materia de facto
só poderão ser offerecidos sendo acompanhados de prova litteral
incontinente. Além dos referidos embargos, serão ainda admissiveis
os de restituição. GU

Art. 664. Os mesmos juizes que assignaram o Accórdão embar
gado conhecerão destes embargos, e dos de declaração, ou de resti
tuição de menores, havendo-se no julgamento de todos alles a fórma
seguida para o dos \jlllbargos nas causas civeis (Regulamento de 3
de Janeiro de 1833). GI,.

Nota 5iO

Decr. n. 1597, art. 48.- Nots. 490 B" 503.
Nota.- E' róra de duvida que o arl. 116

00 Decr. n.1597 de 1855 derogou impli
cilameuleo art.662 do Reg. n. 737: gl1aulo
ao lermo em que o vencic10 deve oppÔr
embargos ao Accõrdllo do Tribunal do Com
mercio, é hoje de cinco dias sómente, con
tado ela publicação ou intimação, na fórma
elo arls. 235, 63\),722 e'731 do Reg. n.737,
~nelo e ta praxe eguida na CÔrle, como
mformou o Preso do Trib. do Comm. da
me ma: Av. n. 405 de 1 55.

- O prazo da interposiç.'io do recm o de
que lrala oart. 73 da Lei de 3 de Dezembro
de 1 Jl deve er contado por dia ordina·
r~os (ct~ die ad diellt) entendenao- e wn
elm cml de 2! horas contados de meia
noite a meia-noile, em bora já estives e
começado o prímeil'o dia do prazo: Av.
n. 570 de 1869.

- Em cinco (lias: Decr. n. 1730 de 186~
arl. ~ e. Decr. n. 5618 de 1874, art. 158. '

- ftct. Rev. n. 8674 de 9 de Junbo de
1 75.-Di?'., vol. 7, pago 682.

- EmlJarao_ ao Accórdão não podem er
°dP~OS!O depOIS dos cinco dias a conlar
a IlIliroação: Rev. n. 27 de 18 de Dezem·

bro de I 76.-Dir., vol. 9, {!ag. 524.
- E~argo ao Accórdao podem ser

orrereCldo ~m .dias posteriores ao quinto,
contado da IOlJmaçào, se houye molestia
I~rada, do adl'oaado conce ão de novo
CIIICO dias e _d"e~o'ra do escrivão, o que
não pMe preJlldlcar o direilo ,la parte:
Ace. da ReI. da Côrte de 22 de Novem bro
ele 187~,-Di7·., vol, 19, pago 385.

- Vld . .qi7·., vol. 10, pags. 198, 393 e 650.
:- Não ao embargaveis Accórdãos que

mandam proceder á babililação: Acc. da

DiR~1. da Fortaleza de 29 de Abril de 1 87 
r., V01.43, pago 558.

- 'ào ao a Imi ivei . eguuc10 embar
go . alvo o de declaração e de re lituição
m integl'lbllt.

O Ac órdão podem ser embargado
dentro do termo de cinco dias, cOlllados da
data da intimação.

Cada nma das partes terá vi la dos auto
por 10 dias para im pugna ao e sustenlaçao:
Decr. n. 1157 de 189:2, arl . 2 a 4

Nota 511

Decr. n. 1597, arI. 48 ; Decr. n. 5618 de
1873, arl. 162.

- O embar o opposlos aos Accórdào ,
con i tente em materla de facto, só podem
er oJIerecido, sendo acompanbado de

prova Iitteral incontinenti: Acc. da ReI.
da Côrte de 14 de ovembro de 1 i9.-Dir.,
1'01. 21, pag, 420.

- Vid. Rev. n. 9818 de 8 de JUUlO i1e
1882.-Di7·., vol. 29, pago 114 e ACC. 7'eVtSol'
da ReI. de s. Paulo <le 20 de Fevereiro tio
1883. -Di?'., VO l. 32, pag. 424.

- Não se dizem segundos embargos fi
execuçào aquelles que ão oppo tos ao Ac
córdào que d ixou de tomar conbecimento
dos embargos ill[rin~enles: Acc. da ltel.do
Recife de 1 de OULUbro de 1 S-J.-Dir.,
vol. 3 , pag. 425.

- Vid. Dir., vol. 41, pago 51
- No embar l70 ao Accórdãos da Côrle

de Appetlação rão guardado o lermo
do art. 663 do Decr. u. 737 de 1 50: Decr.
n. 1157 de 1892.

Nota 5i2

Decr. n. 1597, arls. 48 e 49 j Decr. n.5618
de 1873, art. 162.

- Não deve ser admitlido na caosa
advogado com !luero não possa funccionar
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CAPITULO III

Da revista

-

Art. 665. O recurso de revista poderá ser interposto para o
'Supremo Tribunal de Justiça das sentenças proferidas nas Relações,
se o valor exceder de 2:000;fP (art. 26, Titulo unico), ainda que se
não tenham opposto os embal'gos do art. 663. GU

Art. 666. A interposição da revista nas cansas commercia61,
a remessa dos autos e o julgamento do recurso no Supremo Tribun~

serão regulados pelo mesmo modo que nas causas civeis. Gt'l

juiz certo: Rev. n. 8274. de 6 de Agosto de
1873.-Ga::. 1'1.1/1'., vol. 1, pago 339,-Ret. do
P1·es. do T1·ib. do C01m1/.. da Cô1·te de 22
de Fevereiro de 1873.

- Os embargos de declaração não podem
versar sobre a subsislencia da deci ao em
hargada para alleraj·a: Reg, n. 7728 de 2il
ue Novembro de 1870-Re-v, J-ll1'. de 1871,
]Jag. 123.

- Aos Aceórdàos das Relac:ões revisoms
só pódem ser oppo to embargos de decla
ração, art. 6 do Decr. de 17 de Fevereiro
1838: Rev, n. 10027 de 11 de Julbo de
1883-Di1'" vol. 31, pag, 523 e Ace. 1'evis01'
da Rel. de Porto·Alegre de 14. de Agosto de
188J-Dí'1'.. vol. 35, pag. 198.

- ão são admissiveis embar"os infrin
gentes ao Accól'dão 1'e-visol': Rev. n.1009i
e Acc. l'evisonla Rel. de S. Paulo de 10 de
Outubro de 1884-Di1'., vol. 36, pago 4.4.

-Na mesma con{'o1'lnidade: Rev. n.
98511 e ACC. 1'evis01' da Rel. da COI'te de 14 de
Novembro de 1884-Di1·., vol. 36, pago 81.

- Idem: Rev. TI. 10277 de 23 de Maio
de 1885. -Di1' .• vol. 37, pago iJ95 e Acc. 1'e
-viso?' da Rel. de Porto·Alegre de 4. de Se,
tembro de 18~5.-Di1'., 1'01. 38, pago 4.09.

- E as im ininterruptameote se cooU,
ouou a julgar. deixando de nota os julgado
em coo equenciade não termos mai Accór·
dão revisore no civel : Yid. Not. sego

- Vid. Decr. n. 1157 de 1892, arts. 5 cseg.

Nota 5i3
Cod., Not. 1472.
-Exceder de 5:0008. Decr. n. 2343 de

1873, art. 1 § G.
- Accórdão, que manda receber em

bargos com condemnação, é interJocutorio
não admitte recurso de 1'e-vista: ReI'.
0.8350 de 6 de Setembro de 1873. -Di?'.,

.vol. 3, pago 5!l. .

-Não édefinitivo enelll 113 odel'evijloij
Accórdão (LUC decidequecmbargosop[lo~l~
á sentença, em ]Jrocesso executivo, u~o,

dizem segundos embargos e annnlla par~

do feito, afim de mandar dar vista p;ln
embargos á sentença; Bev. n. 8438 de4d/
Março de 1874.-Di1'., voL 3, pa~. 485,

- A alçada reguJa· e 00 caso oe figuraI
mai de um terceiro embargante na ex~

cução, pelo valor de cada uma da callsasde
embargos de terceiros: Rev. n. 8621 de lU
de !\tarço de 1875.- Di1', , vol.7, pag.ro.

-Não se toma conbecimento da '1'e1'Í!ln
quando a causa cabe na alçada da Rel~
ção: Rev. n. 8960 de 4. de Outubro d,
1876-Ga::. hw., vol. 14, pago 249..

- Não e toma conhecimento da?'cvlsla
interpo ta rórados 10 dias da pl1bllcaçào~J
Accórdão: Rev. n. 9018 de 20 de uezclllltro
de 18~6.-Dil·., vo1. 12, pairo ~66.

- Vid. Decr. n, 3272 de 1885, art.!i
Decr, O. 95J9 de 1886, art. 50.

- O Supremo Tribunal de Ju tiça l~
abolido: Decr. n. 1030 de 1890. art. 220.

- Ao Suprem~ Trib. de Justiça. Federli
cabe tomar conhecimento ou deCidir,. jlII
via deaggravo ou appeIJação ascau_a Gim'
da ju liça federal:, Decr. n. 818 de J~\,
arts. 9 e 337.

-Nenh1bnt accresj::imo faço ao IrllS~r'
tigos (re te eapi tujo por e ta razão: 1I11\11~
me a conservar o que estava como ulllol.
mento hi torico.

Nota 5i4
DecI'. n. 1597, art. 82. C
-Este recurso interpõe-se de~lr~del

dias, depois da publicação ou 1Dlllnal\~
da sentença, e por manifestação verba III

l?arte ou seu procurador ao escri"~o di!
rei to, que a reduzir a te1wW, ass1glllli,'
pejo recorrente e por duas teslemuuba;,
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Art, 667, O Supremo l'ribllnal de J nstiça só concederá revista
por nullidade do processo, ou por nullidade da sentença nos termos
deolarados no Tit. II, Cap, I das nullidades. 1'>11'>

intimada :t parte con traria ou recorrida:
Lei de 18 de Setem bro de 1828, arts. 8 e 9 i
Decr. de 20 dtJ Dezembro de 1830, arts. 9elO.

-Cada uma das partes tem o termo de
15 dia para arrazoar sobre os motivos
que autorisam o recurso, sem todavia, po
derem juntar novos documentos: e com
as razões ou sem ellas, o escrivão Lraslada
o autos, os remette ao secretario do Su
premo Tribunal, onde devem ser apresen
lados DO Lermo legal ,que I:'l dequatro mezes
Da cOrte e provincia do Rio de Janei-ro, de
um aDno nas provincias de l\latto·Grosso,
ceará, Maranbão,Piauhy, Paril. e Amazonas,
e de oito mezes nas demais provincias:
Lei de 18 de Setembro de 1828.. art. 10.

-Na curte a reme sa dos autos se faz
independenLemente de traslado, que se tira
sOmente DO caso de concessão do recurso,
remeLtendo-se os autos para este fim ao
escrivão do juizo a quo, que então tira !)

traslado edevolve os autos ao mesmo secre
tario, para este remettel-os á Relação revi
sora: Decr. de 20 de Dezembro de 1830,
art. 24.
1- Aremessa só deve ser feita depois de

sellados os autos e o traslado e pago o
IJ01'te do correio, imputando-se ao recor
rente a demora; no caso contrario, é res·
ponsavel o escrivão e o recurso fica valido:
Lei de 18 de Setembro, art. 25.

- As ?'evislas coutinuarão a ser pro
cessadas na conformidade da Lei de 18 de
Setembro de 1828 e dos Decretos de 9 de
Novembro de 1830 e 17 de Fevereiro de
1838. Ainda quando a Relação ?'eviso?'a te
nha menor numero de juizes que aqueJla,
de cuja sentença se concedeu revista, po
derá rever e julgar o feito crime com onu
mero de juizes necessarios para consti tuil'
o tribunal: Decr. n. 5618 de 1874, art.130.

:-Não se toma conhecimento da ?'evista,
cUJo termo de interposição é assignado por
uma só testemunba: Rev. n. 8208 de 30 de
Novembro de 1872.-Di?·., vol. 3, pago 172.

- Não cabe recurso de ?'evista da deci ão
Sobre aggravo: Rev. n. 8413 de 15 de No
vembro de 18'73.-Gaz .1U?·.,v01.1°,pag .367.
. - Quem se interessa no feito e mostra o
lDleresse que tem na sua decisão não
~óde s~r exclnido de minutar o 1'eCWI"So
1~7leVlSta: Rev. 8876 de 24 de Maio de

.-=D~7"., vaI. 10, pago 736.
.- Nao toma·se conhecimento da ?'e

VIsta, quando os autos sobem por trasiado, lJor ser con lra a expressa disposição
oart. I' da Lei de 18 de Selembro de

48

1828 : Rev. n. 8910 de 2 de Agosto de 1876.
-Gaz.1U?·., vol.H, pa". 200.-Videascon
siderações feitas pelo illusll'e redactor
dessa Revista de jurisprudencia conlTa
tal aresto, tanto mais singular, se confron
tar-se com a Rev. n. 6977 de 14 de Feve
reiro de 1866.-Not. 497.

-Interposta a ?'evista de sentença exc
quenda, embora esse recurso não tenba
~lIeito suspensivo\ não se póde oppÔr em
bargos de nuIliuade á sua execuça:o :-a
causa fica então _sujeita ao tribunal ad
qtM'11t, e, pela continencia delIa, não pMe
er discutida na I' instancia: Rev. n.

8753 de 20 de Novembro de 1876.-GàZ. /tll/'.,
vol. lO, pa~. 107 e Acc. ?·e·viso1' da Rel. da
Côrte de10 ue Outubrode1876.-Gaz .lm·.,
vol. 14, pago 242.- Not. 439.

- O prazo para a interposição da re·
vista conta·se da data da publicação do
Accórdão recorrido, e não de sua inti
mação ás partes: Rev: n. 9125 de 25 de
Agosto de 1877. -Di".. , vo1. 14', pago 144.

- As Relações ?'ev:soms julgando o in
ciuente que motivou a conce são da re
vista, não conhecem da questão principal
agitada nos autos: Rev. n. 8954 e Acc,
?'evisor de 14 de Dezembro de 1877.-Di?·.;
voI. 15, pago 151.-iYot. 443.

-O prazo para manifestação da revista
não conta·se da data ou publicação do
Accórdão recorrido, se orecorrente oppuzer
embargos de que desistio: Rev. n. 94.47 de
12 de Julho de 1879. -Di?'. , vaI. 19, pag. 648.

-Ha nullidade manifesta no julgamento
d.a Relação, quando aventando-se a preli·
minar da nullidade do -processo, o presi·
dente do Tribunal a deixa de submetter ã
decisão e propõe o julgamento da causa
de '11te1'il'is : Rev. n. 9682 de 26 de Feve·
reiro de 1881.-Di1'., voI. 24, pag. 585 e
Acc. ?'eviso?' da ReI. do Recife de 21 de
Outubro de 1881. -Di'/" .• vol. 27, pag, 352.

- Oprazo paTa manifestação da revisão
conta-se da data da publicação do Accór
dão, mesmo tendo o recorrente opposto em
bargos, de (lue desistia i e esse prazo é de
momento a momento: Rev. n. 10238de5de
Novembro de 1884.-Di7'., vaI. 35, pag.519.

- Vid. Decr. n. 9549 de 1886, art. 51.

Nota 515
Lei de 3 de Novembro de 1768~!'l 2 e 3,

Lei de 18 de Setembro, art. 6; 1)'ecr, de
20 de Dezembro de 1830, art. 5; Deor. n.
14.3 de 1842, art. 31 i Decr. n. 1597, art. 82.

CODIGO COAIMERClAL
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OAPITULO IV

Dos aggravos

Art. 668. Os aggravos admissiveis no juizo commercial são ,6·
mente os de-petição e instrumento. "~G

Nota 5i6
e 681 §4; Not. 70; Cod.

-Da decisão provocada por aggravo, em
que o juizo de direito rejeita a excepção
declinato?'ia {ori, não se dá a ?'evtsta:
Rev. n. 8520 de 12 de Agosto de 1874.
Di?'., vol. 8, pag. 40.

- Do de pachos de recursos de aggravo
não se dá ontro recurso, nem o de '1'e
vista: Rev. n. 7331 de 27 de Fevereiro
ele 1669 conlira, e Acc. '1'evisol' da ReI. da
COrte de 19 de ovembro de 1869. - Rev.
J'u?'.. de 1869, pags. 168 e 191.

- Deve ter havido equivoco no texto,
referindo-se ao Cap. 1°, quando o 2° tam
bem trata das nullidades das sentenças.

-Vid. Decr. n. 9519 cit., art. 52.

Arts. 74 § 1
Not, 467 a.

- No civel, temos mais o do auto do
proce o: Lci n. 201 de 1841, <l.rL120; Decr.
n. lil3 de 1842, al'l. 14.

- Além dos casos especificados nos
arts.66ge eg.,sedãooutrosca o deaggravo.

- Da decisão de absolvição da instancia
por não tcr o autorre idente no estrangeiro
ou proxlmo a ausentar-se defillltivalllentc
pre lado fiança ás custas, se requerido:
Hes. n. 5ü4 de1850j Decr. n. 737, art. 736j
Av. n. 148 de 1855.

- Da decisão llela qual o juiz pune com
])ri ão e multa aos arbitros, arts. 440 e 441
e Decr. n. 3900 de 1867, arEs. 29 e 30.

- Dos de pachos pelos quaes se declara
aberta a fallencia (ou não): Decr. n. 1597
de1855, art .66e 72§ 3 -Vide Oliv. Mach.,
Prat do Agg. § 210.

-Das deci õe proferidas nos processo
de quebra que não fOrem expressamente
casos de appellação: Decr. n. 1597, art. 72

2, entendida e ta di posição assim:
«No proce o de fallencia cabe aggravo de
petição ou instrumento sómente das decio
ões em que, Jlão sendo ca o de appelJação,

fOr admiltido aqueUe recurso por Lei ou
Reg. expresso»-: Decr, n. 19.17 de 1857.

- Ojuiz ad quem não póde reformar a
sentença do juiz a quo na parte em que o

aggravante não sediz aggravado: Rev. 0.8350
de 6 de Setembro de 1873.-Di?·., vol. 3,
pago 54.

- Qnando não cabe o recurso da decisão
recorrida, o Tribunal Superior não pÓdej'n~
gar obre merilo dos autos, nos quaes a já;
distingue nullidade manifestas, edeixando
aIva a parte o recurso ao meios ordina·

rio para obter reparação, limita·se alem·
brar ao juiz inferior o cumprimentoda lei:
Acc. da ReI. de Porto Alegre de29 de Jnlho
de 1874.-Di?'., vol 5, pago 99.

- Do de pacbo que nega o cllJlnpra-se
êÍ seu tenças dos Tribunaes estrangeiros:
Decr. n. "698~ de 1878, art. 4 § 2.

- Da sentença qne declarar a liquidaç;io
das companhias ou ociedade anonymai e
das em commandita por acções: Lei n. 3150
de 1882, art. 19' ~; Decr. n. 8821 de I ,
arts. 100 e 160.-hde Decr. n. 3272de 1 ;,
art.l.-Decr. n. 9549 de 1886, art .53,fl4e5.

- Não se dá aggravo, em regra, senào
de despachos Illterluctorios: Acc. da ReI.
de Porto Alegre n. 324 de 13 de Maio de
1887.

- Vid. Decr. n. 169 A de 1 90, art.14;
DecI·. n. 370 de 1 90, art. 381' Decr. n. 91i
de 1890, art . 62 Si 3, 65 § 2, 116, 135 e 150

4.
- Cabe ag~ravo de petição para a Reja·

ção do distncto do despachos que negam,
ou admitlem, o registro da marca, ~ do
qüe cassam a matricula do comDlerClanl~
observadas as disposições dos arts. 23 á21
do Decr. n. 9828 de 1887: Decr n. 596 de
1890, art. 43. .

- Dá·se aggravo da decisão que obtlll1
o autor a pre tal' fiança ás cu ta~: Acc. do
Sup. Tri bunal Federal de 7 de i\lmo de 1 .
-Di?'. , vol. 58, pag. 516. . . d

- Não cabe aggravo sobre m~terJ~ Já e-
cidida competentemente em ldentico r

d
,·

cur o nos mesmos autos: Acc. da Rei. o
Rio de Jaueiro de 2-i de Junho de 1892.
Di?'., vol. 62, pag. 38. . d

- Qualquer que seja a legalidade o
accôrdo eutre as partes para que.uDlad~ las
em vez de consignar em depo lto o ,olor
da letradesencaminbada, a conserva~· ee!D
seu poder, pagando·lhe os juros, a VIolaçao
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Art. 669. Os aggravos s6mente se admittirão:
§ 1. 0 Da decisão sobre materias de competencia, quer o juiz se

julgue competente, quer não i .. to:r

de tal accõrdo não p6de' er julgado por
meio deaggravo: Acc. do Trib. Civ. e Crim.
de 30 de Maio de 1894.-Jornal do C07llAner
cio de 17 do me mo mez e anno.

\"id. Decr n. 3346 de 1887 e Decr. n. 9828
~e 1887, art. 22 e Decr. n, 1334 de 1893, art.68.

-Di tancia do municipio para inter
po içãodoaggravo conta-se do lagar, donde
,e :t!(grava.

Não é admi si el, por importar aggravo
de aggravo, ag"ravar u despacho com que o
juiz a qlW lllanda reformar sua decisão
~(1gravada, em virtude do provimento dado
pelo juiz ad quem.

Aggravo tem logal' quando o juiz a q1~0

reforma seu despacho de que se aggravou,
por entrnder·se que permanece o recurso
emquanto a questão não é decidida pelo
juiz ad quem; mas não de decisões por este
já proferida : Acc. do Sup. Trib. de Alagõas
de27de etembl'o de1892-Di?', vo1.66,pag.
!l53.

Nota 51. 7
Arts. 441 e 680. 1, e Nots. 34, 63,424 e

425j Cod. Not. 432.
- E' transcripção litteral do art. 15 § 10

do Decr. n. 143 de 1812.
- Dá·se aggravo das decisões sobre ma·

te~ia d~ competencia dadas em qualquer
JUIZO, alDda que as cau a caibam na ai·
çada: Decr. n.1574 de 18',5.

- Não cabe aggravo de sentença que
cabe na alçada da inferior instancia: Deci .
de Agg. do Preso do Trib. do Comm., da
COrte de 16 de etembro de 1857 -CMon.
cloFôro de 1859, n. .

- Não é ca o de aggravo o despacbo que
c1en~a vista sem deposito para a excepção
c1ecltnatoria na acção de depo ito: Decis.
de Agg. idem. de 23 do mesmo mez e anno.
-e/tron. elo Fô,'o de 1859, n. 'i,

- Não é ca o de aggravo a decisão que
r~pelJe por não serem de simples declara·
~Iao o erqbargo oppostos á sen tença: Decis.
(e, Agg. ulellt de 13 de Outubro de'l 57.
CIraI).; do FOro de 185\), n. \l.

. -Nao cabe aligravo ao despacho que
cahe n~ alçada, nao. se h'atando da incom·
peten.c~1 do juizo, ou de 'pacho que ordene
a pn~ao OlI detenção p ssoal: Decis. de
~~g. tdem de 9 de Novembro de 1857.-

11'01/,.. do Fô,'o de 1859, n. 10.
- ao cabe aggravo da sentença que

ulgar aünal não provados os e;nbargos á

execuçITo, embora fos em de incompeten
cia do juizo: Decis. de Agg. idem de 1<1 de
'ovembro de 1857.- CMon. do FOTO de

1 59. n. 12.
- ão cabe aggravo do despacbo que

cabe na alçada da iostancia em que corre
o proces o: Decis. de Agg. idem, de 5 de
Fevereiro de 1858. -C/won. do FOTO de 1859
n. lO,

- Não cabe aggravo do de pacho que
cabe na alçaria para compu tacão das alçada ,
6 accre ce ao principal as custas, quando
m tre dobro: Decis. de Agg. idem de 1 de

~fa.rço de 1858.-C/won. do FiJ,'o de 1859.
n.17.

- 'ão se dá aggI'avo da deci ão sobre
ompetcncia do Juizo, quando é á final:

Acc. da HeI. do Rio de 1 de Maio de 1858
-Di?'., vaI. 41, pag, 345; Reg. 737, art. 669
f'; 1- Not. 517.

- Pelos principios e fundamentos em
que o autor firma a. acção e que o juiz
conhece de sua competencia c não pelos
Factos declinados pelos seus e diversos
d'aquelles emque foi ba eada a acção, tendo
por fim haver do con ignatarios de um
navio a entrega de mercadorias importa·
das pelo mesmo ou o pagamento do re·
spectivo valor, conforme a. faclura: neste
ca o, a competencia não é a federal; ACC.
do Trib. Civ. e Crim. de 13 de Junho de
189.l.-Di,·., vol. 61, pag. 361.

- Da deci ão provocada por aggravo em
que o juiz de direito, julaando provada es a
e\:ce{lção declinatoria (õ"i, devolve o co
nbeclmento de qualquer conte lação ao
juizo ou Tribunal estrangeiro, cabe rc ur o
de revista: ReI'. o, 7331 de 3 de Fevereiro
de 1869.-Rev. Ju,r. de 1870, pa". 311,

-É competeote qualquer da varas com·
merciaes para conhecer de reclamaçOes
ohre cla ificação de creditos de fallencia:

Decis. de Agg. idem de12de Abril de 18G9.
-Di,·.,vo1. 1, pag. 154.

- A"gravo obre competencia s6 póde
er interposto para o Presidente do Tri·

bunal do Commercio.
enlença elo juiz de direito julgando

obre a competencia do juiz p6de e deve,
er reformada pelo Presidente elo Tribunat

do Commercio: Decis. de Ag~. do Preso
do Trib. do Comm., do Rio de 7 de OutubJ'O
ue 1872.-Ga::. hw., vol. 1, pago 520.

- O aagravo sobre malerias de compe
teneia é relativo a actos de juri dicção cnn·
tenciosa e não voluntaria. como a vi toria
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a outros, quando requeridos para segn
rança ou prova de direitos que não e
tralam em juizo contencioso, e onde são
jun los se deve allegar seus deleitas: Decis.
de Agg.doPres.do Trib. doComm. daCOrle
de 1872.-Rel. do Jllinist. da Justiça de
1873.-Vid. Dir., vaI. 59, pago 324.

- Oaggravo por incompetencia de juizo
tem elIeito suspensivo, ainda que inter
posto por instrumento: Decr. n. 5467 de
18"13, art. 7.

- Não cabe o recurso de ag&ravo da de
cisão pela qual o juiz de dirello julga da
eltcepção de incompetencia, opposla ao
juiz municipal: Acc. da ReI. de S. Paulo
de 10 de Outubro de 1874.-Di7·., vaI. 6,
pago 539.

_. Não cabe aggravo da deci ão do juiz
de direito que conheceu de embargos á
sentença appelJada da deci ão do juiz de
paz: Acc. da ReI. de Ouro-Preto de 3 de De
zembro de 1874.-Ga.::. Jm·., vaI. 5, pag.136.

...,.. Da decisão do juiz deprecante que
despreza os embargos em que se argue
incompetencia no juizo deprecado é que
cabe aggravar, e não do despacho do juiz
deprecado que manda cumprir essa decisão.

O juize de direito nas comarcas
especiaes têm competencia para promo
verem a execução das sentenças de quantia
inferior a óOOH, em virtude de precataria
dos juizes substitutos das outras comarcas:
Acc. da ReI. da COrte de 31 de Março de 1874.
-DiL, vaI. 4, pago 709.-VideDir., vaI. 7,
pago 680.

- Não decide sobre questão de compe
tencia o juiz que desprC'ta os embargos
oppostos ao sequestro, declarando que o
credor hypothecario, não obstante a fal
lencia do devedor, póde requerer tal me·
dida no juizo civil, se os bens bypotheca
dos ainda não bouverem sido arrecadados
pelo curador fiscal da massa falHda: Acc.
da ReI. da COrte de 1 de Outubro de 1875.
-Dil'., vaI. 8, pago 470.

- O caso do art. 669 § 1 do Reg. 73'1
s6 diz respei to á decisão sobre materia de
competencia provocada por excepção op
posta em tempo, nos termos dos arts. 74
e 76 do mesmo. Reg., e não quando a de
cisão é á final: Rev. n. 8949 de 13 de Se
tembro de 1876.- Di7"., vaI. 11, pag. 835 e
Acc. revisor da ReI. dePorto·Alegrede 12de
Outubro de 1877.-Dir., vaI. 14, pago 752.

- Não cabe aggravo por incompetencia
do juiz, quando em parte alguma do pro·
cesso foi ella allegada: Acc. da Rel. da
COrte de 11 de Fevereiro de 18'19.-Di7·.,
vaI. 19, pago 119.

- Da decisão sobre a incompetencia de
acção não se dá aggra o com fundamento
do art. 669 1 do Reg. n. 737, que ~6 se

refere á incompetencia do juizo: Acc. da
ReI. da COrte de 19 de Fevereiro de 1881 _
Dir., vaI. 25, pago 56. .

- Idem: Acc. da ReI. da COrte de 13 de
Junho de 1882.-Di?·., vaI. 28, pag_ 537.

- .D~s despachos. pelos q~aes os juizes
mUll1ClpaeS e de dll'elto se Julgam incom.
petentes se dá aggravo: Acc. da ReI. da
Bahia de 17 de Novembro de 1882.-Di?'.,
vaI. 30, pag. 1.95.

- AppelJação e não aggravo dã-se aa
sentença que julgou aOnal incompetente
o juiz commercial para conbecer da causa
embora não hOlrvesse sido oppo ta eoi
tempo excepção de incompetencia, e ,6
fOsse esta allegada nas razões finaes: Ace.
da ReI. da Corte de 6 de setembro de 18'3.
-Di7·., vaI 32, pag.449.

- A decisão do aggravo sobre compe·
tencia do juizo póde ser reformada, quando
o processo subir por appeJlação: Rev.
n. 1098 de 7 de Dezembro de 1 3.-Di!'.,
vaI. 33, pag. 1 O e Acc. 7'evisor da ReI. de
S, PaulO de 15 de Julho de 1884. -Di?'.,
vaI. 35, pag. 40.

- Da sentença que despreza i71 limine
embargos de incompetencia do juiz s61em
logarappellar enão aggravjll': Acc.daReI.do
Recife de 13 de Agosto de 1 6.-Dir.,
vaI. 41, pag. 241.

- Uma vez resolvida a questão de com·
petencia do juiz por mei o de conJIicto
de jurisdicção, não póde ser renovada pela
parte por via do aggravo: Acc. da HeI.
do Rio de 19 de Junho de 1888.-Dir.,
vaI. 4'1, pago 546.

- P6de ser in terposto aggravo de incolU·
petencia em gráo de appelJação de causas
de alçada: Acc. da ReI. de- Parlo·Alegre
n. 400 de 24 de Outubro de1890.

- Não é admissivel aggravo por incom·
petencia do juiz do de pacho que nClla
visto para embargos a precataria cilator2a
no juizo federal, não se tendo at~ enlào
levantado a questão de incompetencla, que
diz-se, teria de serproposta nos emba~gos:
Acc. do Sup. Trib. Fed. de 4 de MaIO de
1892.-Di?'., vaI. 58, pago 213.

- A extincção ou perempção da. acção
s6 póde ter lagar quando, pela lercwa vez
é o réo absolvido da instancia (Ord. L. 3
til. 14 pr.): o aggravoégarantido pelo §S'
do art. '669 do Reg. n. 737 de 1850 ao aulor
e não ao réo que nem p6de aDegar ~amno
irreparavel :' Acc. do Trib. Civ. e Cnn). de
:l5 de Julho de 1894.-J07'11al do C07l!1l1er·
cio do mesmo mez e anno.

- Pratica acto legal e dentro .da sua
competencia, o juiz que altera o 1U!ya~O
do Trib. Superior: Acc. da ReI.. do ReCl

I
as:

6 de 'ovembro de 1 9J..,-DtT., vO, .
pago 67.
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§ 2. o Das sentenças de absolvição de instancia. 6.8

§ 3." Da . entença que não admitte o terceiro que vem oppôr-se á
<cansa ou á execução, ou que appella da sentença que o prejudica; 6.9

§ 4. 0 Das sentenças nas causas de assígnação de dez dias, ou de
seguro, quando por ellas o juiz não condemna o réo, porque provou
seus embargos, ou lhe recebe os embargos e o condemna por lhe
parecer que os não provou; 6"0

-Cabe aggra,o do de pacho que não con
cede vista dos auto de execução para em
bargosde terceiro senJJor e pos uidor, sob
pretexto de não ser a petição acompanhada
de prova alguma: Acc. da ReI. de CllyalJá
de 26 de etembro de 1876.-Di7·., vol. 12,
pag.622. '

-Pertencem á ordem das deci ões, que
põem termo ao feito e devem ser proferida
pelos juizes dedireito das comarcas geraes,
oas causas qne lhes compete julgar, quel'
caiba a~gravo, quer appellação-as de rejei
rão in mnine de embargos do executado ou
ele terceiro embargante: Decr. n. 5467 de
1873, art. 4§ 2.

-Aggl'avo não se dá de despacho que ClC
nefla a socio commanditario de uma firma
fallida vista para embargos a abertura da
fallencia. Oart. 669 ~ 3do Reg. n. 737 deve
sel' entendido nos 1ermos dos al'ts. 118 á
122eda Ord. L. 3. tit. 20 17: Ac . da ReI. da
COrtede 19 de Junho de 1883-Dil'., 1'01. 31,
pag.567.

Nota 5i8
Decr. n. 143 de 18.12, art. 15 § 2.
- A sentença que julga a excepção de

ilIegilimidade da pe soa do exci pien te,
para ser demandado, não importa absol·
I'ição da iostancia, e por isso não é ca o de
aggravo, já porque a disposição do art. 16
§ i do Reg. de 15 de Março de 1842, re
produzida para o Juizo Commercial pelo
art.669§2 do nego n.737, é remissiva áOrd.
L. 3, tLts. 1 e 20 que são taxativas, já
porque toda instancia perem pta é renova
1'el, e nesta bypolbese o não póde ser:
Deeis. de Agg. do Pres. do Trib. do Comm.
da Côrte.-Chron. do Fíij'O de 1859, n. 13.

- Não se dá aggravo de decisão proferida
"Sobre excepção de ille(Jitimidade de paq·tes:
Decis. de Agg. do Pres. do Trib. do Comm.
da Côrte de 5 de Novembro de 1869.-Rev.
40 lnst. dos Advs. de 1871, pago 114.
iI'ot. 531.

- ào se conbece do aggravo interposto
da.decisão que rejeita a excepção de illegiti
fludade de partes: não ba lei, nem regula·
me~loou deci ão, que admittaeste aggravo.
Deels. de Agg. do Preso do Trib. do Comm.
daCôrte de 1872.-Rel. do Minist. da l1~st.
de 18i3.

-Pertencem á. ordem de decisões, qne
põem termo ao feito, e devem ser proferidas
pelos juizes de direito das comarcas geraes
na causas que lhes compete julgar a sen
!ençade absolvição da in tancia, se com elia
Julga-se peremplaa acção, quer della caiba
aggravo ou appellação: Decr. n. 5467 de
18,3 art. 4§ 1-
.-No caso de simples absolvição de in tan·

ela cabe aggravo, e não assim quando ella
Imporla perempção da causa, por ser caso de
appena.ção: Accs. da Rel. de S. Paulo de 11 de
Fev~relro, 14de~rarçoe16 de Junbo de 1876.
-DIr., 1'01.11, pag. 596 a 599.-Not. 516.

Nota 5i9
.. 1rt. 739; Nots. 165, 348 e449 ; Decr. n. 14,3
,e 1842, art. 15 § 3-Cod. Not. 1267.

Nota 520
Decr. n. 143 cit., art. 15 § 4, e Nots. 181 a

184.
-Da sentença, que em a signação de 10

dias recebe com condemnação os embargo,
cabe orecur o de a"gravo e este exclue o de
appellac;ão: Decis. 3eAgg. do Preso do Trib.
do Comm. da Côrte de 20 de Março de 1858.
Chron. do F6ro de 1859 n. 19.

-Dá-seaggravo do de pacllo que,na causa
de assignação de 10 dias, o juiz recebe os
embargos com ou sem,condemnação: Decis.
de A"g. do Preso do Trib. do Comm. do Rio,
de9 ae Dezembro de 1871.-Gaz.11lir., vol.1,
pago 525.

-Não se conhece do aggravo interposto da
sentença, 9ue, julgando impro~edentes ppr
sua matena os embargos na acçao decendJa·
ria, condemna o rOOj cabendo aggravo s6·
mente nos dous seguintes casos: -quando os
embargos relevantes e cllmprídamente pro
vados no decendio são recebidos sem con·
demnação,- quando relevante, mas não
provados cumpridamente, são recebidos .
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§ 5. 0 Do despacho que concede ou denega carta de inquirição
ou que concede grande ou pequena dilação para dentl'o ou fóra d;
Imperio; li".

§ 6. o Dos despachos pelos quaes se ordena a prisão' ~,.,.

condemnado o réo: Decis. de Agg. do Preso
doTrib. do Comm. da COrte de 1872.-Ret.
do 1Ilinist. da Just. de 1873.

-Pertencem á ordem das decisões, que
põem termo ao feito e de"em ser proferidas
pelos juizes de direito das comarcas gerae
nas causas que lhes competejulgar, quer cai
ba a~gravo, quer appellação-as de recebi
memo de eml al'go com condemnação, na
assignação de 10 dias: Decr. n. 5467 de
1873, art. 4 § 3.

-O ag~ravo facultado pelo art. 669 § 4 com
referencIa ao art. 259 do Reg. n. 737, tanto
p6deser interposto pelo embargante, como
pelo embargado: Acc. da Rei. da COrte
de 20 de Julho de 1877. - Di?'., vol. 13,
pag.7113.

-Não cabe orecurso de aggl'avo do despa
cho que toma conhecimento do embargo de·
pois de interposta appeJlação: Acc. da ReI.
da COrte de·! del\laio de 1880.-Di1·., vol.22.
pago 555.

-Vid. DiL, vol. 48, pago 581.

Nota 521.
Arts. 133,134,320 e 599; Not. 94.: - Decr.

n. !J3 de 1842, art. 15 § 5
-Carta de inquiriçao é concedida a pru

dente arbiLrio do juiz e em regra deve er
feita sem suspensão, salvo havendo).accordo
r~as partes: Acc. da ~~l. da CÔrte de z5 de '0
vem bro de 1873.-Dt1 ., vol. 2, pag. 265.

-O valorjuridico das letra subsiste alé
o julgamento definitivo da cau a, de de que
neIJas expres amente se de lare a origem
da obrigação sem embargo do que em
contrario con tar de uma e criptura pu
blica.

Odevedor dos titulos transmissiveis por
via de endos o não póde oppor aos terceiros
porladores as excepções que s6 poderia
oppor ao endo sante com quem contraclou.

Apresumpção juds do art. 362 do Cod.
Comm. não cedeá prova resullante da con
fissão do portador de que no acto do endos
sonão deu dinbeiroalgum: nev. n. 10244 de
13 de Maio de 1885.-Dú·., vol. 37, pago 24.1.

-Não cabe aggravo de despacho que
admitte producr,ão de prova no dia seguiI,üe
'/.0 em que terminar a dilação, uma vez que
era feriado o dia marcado: Acc.do Trib. Civ.
eCrim. de 3de Abril de 1893.- Di1·., vo1. 63,
pag.508.

-Do de pacho que manda expedir a Couta
de inquil'ição, mas não remettidadenlro do
termo assif{nado e depois prorogado, por
cau a de dillcllldades de communicação pro·
venientes da revolla, não cabe aggl'avo, s6
cabivel, guando o juiz concede ou dene"a
carla de I nquirição, ou concede grande ou
pequena dilação para r1ent1'o ou 16ra do paiz;
Acc. do Sup. Trib. Fed., de 9de Maio de 1891.
-Difllrio Oflieiat, lIde de Maio de 1891.

Nota 522
Nots. 416, 517 e599; Cod. Nols. 124 e 371;

Decr.n. 143 deI 42,art.15§6.
- Temlogar aggravo de petição ou instru

mento nos casos emqne se ordena a prisão,
ainda que a causa caiba na alçada: Decr.
n. 1597 de 1855, art. 72-Vide ali V. Macbado,
P?·at. dos Agg. !'\ 200.

-l'ião é caso oe aggravo o despacbo que
denega prisão contra o deposilario:Decis.
de Agg do Pres. do Trib. do Comm. da Côrte
de 19deFevereiro deI858.-Ch1'on. doFul'O
de1859, n. 16.

- 'ão cabe aggravo dedespaclIo de-cum
pra-se-de uma precatoria, embora para
prisão: Decis. de Agg. idem. -C/tran. do
FÔ1'O de 1857, n. 13. .

-Não decretapri ão o despaclIo que sIm
plesmente julga o lançamento daparte, em
bora em ca o de comminação daquellapena;
e por isto é sem razão de ser oaggravodelle
interpo to: Acc. da ReI. da Côrte de 16
de Setembro de 1873. -Gal:. J~/I1'. voI. 1,
pago 333.

-Não cabe aggravo do despacho que de·
nega prisão do executado: Acc. daReI. da
Côrtede24 de Abril de1874.-Ga.:-.Jur.,vol.3,
pago 305.

-Cabe ag"ravo e não appelJação do des
pacho que decreta a prisão contra o agenle
de leilões, nos termos do art. 72 do Cod~
Comm.: Acc. da ReI. da Côrlede27 de Feve·
reiro de1874.-Di1·.,' 01. 5, pa~. 229. •

-Os aggl'avos por decretaça~ de prisao
temelJeito su pensivoaindaq~el.nterpo ~o
por instrumentos: Decr. n. <>J07 de 1 13,
art. 7. .1

-Não é caso de aggravo a denegação ue
pri ão na hypothese do art. 525 do Reg.
n. 737 de 1850: Acc. daReI. dePorlo-Alegre
n.269 de 23 de AlJrilde 1885.
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§ 7·° Das sentenças que julgam ou não reformados os autos per·
didos ou queimados em que ainda não havia sentença definitiva
(Assento de 23 de Maio de 1758); ..23

§ 8.° Dos despachos de recebimento ou denegação de appellação,
ou pelo qual se recebe a appellação em ambos os effeitos, ou no devo
lutivo sómente ; ..24

§ 9. 0 Das decisões sobre erros de contas ou custas; <>2..

§ 10. Da absolvição ou condemnação dos advogados por multas,
suspensão ou prisão; G2G

§ 11. Dos despachos pelos quaes: 10, se concede ou denega ao
executado vista para embargos nos autos ou em separado; 2°, se
manda que os embargos corram nos autos ou em separado; 3°, ~ são

Nota 523
Decr. n. 143 de 1842, art. 15 § 8.

l~ota 524
Decr. n. 14.3 de 1842, ar!. 15 § 9.
-Pertence á ordem das deci sões que põem

lermo ao feito e devem ser pro[endas pelos
juizes de direito das comarcas geraes, nas
causas que lhes compete julgar, quer caiba
aggravo, quer appelJaçllo-as de denegação
i1orecebimentodelJa em umsó eJIeito-as de
lleserção daappellação: Decr. n. 5467, art. 4.,
~ 4, 5e6.

-O juiz substi tu to no exercicio parcial
da jurisdicção civel niLo é competente para
receber ou denegar appelJaçllo; e.do despa·
cho, pelo que elle assim o declara, não cabe
aggravo: ACC. da ReI. de Belém de 18 de Ju
lhode 1879.-Di?·., vol. 32, pago 266.

-Idem: Acc. da ReI. de Belém de 28 de
Outubro rle 1879.-Di?·., vol. 32, pago 202.
-Not. 527.

Nota 525

t
Art. 595; li ots. 531 e 599; Decr. n. 143 ci t.

ar .15 §10.
d -Os casos dc que trata a Resoluçllo
e 10 de Julho de 1850, art. 2°, quanto á
fiaDç~ a~ custas do processo e impo to
6\lbstilUtIvo da dizima da chancellaria
VI lo ser esta Resolução extensiva ás cama~
tOmmerci~es (Reg. n. 737, art. 736), se de
vem conSiderar de aggravo, ainda que não

comprebendidos pelo arL. 669 do ref. Reg.
e art. 72 do Decr. n. 1597, e sempre 6
subentenderam em virlude das leis e pe·
ciaes <Jl!e o crearam : Av. n. 148 de 1855.

-A dizima foi abolida; Decr. n. 433U
de 1869, art. I § 6.

-Dá-se aggravo da decisão que de novo
manda contar custas de sentença passada
em julgado, pois que só na execução se
podem apresentar embargos de erro de
cuslas: Acc. da ReI. da CÔrte de 17 de Junho
de 1874.-Di?·., vol. 10, pago 251. Nots. ~

531 e 532.
- Foi abolida a prisão por cuslas : Decr.

n~ 5737 de 1874, art. 206.
-Não cabe aggravo da decisão que con·

demna o vencido na totalidade ou em
parte das custas judiciaes : Acc. da ReI. da
côrte de 17 de Fevereiro de 1880.-Di?·.,
vol. 22, r,ag. 100.

Vid. 11 ot. 575.
-A Ord. L. 1, tit.14, § 4, e Reg. n. 73'7

de 1850, art. 669 8 9 admillindo aggravo
das decisões sobre erro de contas, e custas,
referem-se ao modo, pelo qual, a conta ó
feita; não porém, da decisão que manda
fazer a conta obre esla ou aquella ba e,
embora errada ou falsa: Acc. do Trib. Civ.
e Crim. de 20 de Junbo de 1 94.-Jo1'1wl do
Commel'cio de 31 de Julbo de J89.1.

Nota 526
Decr. n. 143 cit., ar!. 15 § 11 e Not.522.
-Não se dá aggravo da decisão que con

demna o aà\'ogado por injurias em colas
margiDaes, escriptas por si ou por outrcm
e previstas nas penas do al't. 241 do Cod.
Pen.: Acc. da ReI. da Côrte de 12 de No
vembro de 1875.-Dú·., yol. 9,pag. 101.
-Vide Gaz. J11I1'., vol. 5, pago 34.3 e Dir.,
vol. 50, pag. 67.

,
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recebidos ou rejeitados in limine os embargos oppostos pelo executado
ou pelo terceiro embargante j <>2..-

§ 12. Da sentenças de liquidação (Art. 506); ti28

Nota 527
Art. 603 j Decr. D. 14.3 de 184.2, art. 15

§ 3 e Not. 4.26.
-Não tem l0l:lar o recurso de aggravo da

denegação de VI la, senão em gráo de exe
cução: Decis. de Agg. do Preso do Trib.
do Comm.da CÔrte de 7 de Agosto de 1857
-CMon. do FÔ1'O de 1859, n. 5.

-Não cabe aggravo da senlença que jul-
gou aunaI Dão provado os embargos á
execução, embora {asse de incompeteDcia
do juizo da entença exequenda.

De semelhante entença 6 cabe o recurso
de appellação: Deci . de Agg. idem de
14 de Novembro de 1857.-C/won. do FÔ1'O

, de 1 59 n. 14.
-Não se dá ~gravo da decisão que de

nega 'appellação mterposta de despacho que
rejeita tn limine, quer embargos oppos
tos á precatoTia, quer embargos á execução:
Decis. de Agg. idem de 5 de Maio de 1873.
-Di?'., vaI. 1, pago 107.

-Não cabe aggravo do despacho que re-
cusa rescindir o lançameDto dos seis dia
para dar vista ao executado para vir com
cmbaTgos: Acc. da ReI. da Côrle de 6 e
Março de 1874.-Di1·., vaI. 3, pag. 634.
T''Íde pag. 641

-Do despacho pelo qual são rejeitados
in limine o embargos oppostos pelo exc
cutado cabe agjP-'avo e nàoappellação: Rev.
n. 895! de 18 oe Novembro de 18i6. -Di1·.,
vaI. 11, pago 851 e Acc. 1'evis01' da. ReI. da
CÔlte de 14 de Dezembro de 1877 .-Dt?'.,
vaI. 15. pag. 161.

-O juiz "ub lituto, na occa ião da ju
risdicção par ia! é competeDte para conee
der vista para embargos oppostos Da execu·
ção: Acc. da ReI. de Belém de 8 de Julho
deI 79.-Di'I'.,vol. 32, pago 263-Not 524..

-Do de pacho pelo qual e despreza in
limine os embargos do executado s6 cabe
arrgravo, e não appeliação, esi este recuro
tiver ido interposto por enrrano, uão
póde o prejudicado usar do outro; o do ag
gravo, unico permillido pela lei: Ácc. da
ReI. do Rio de 2--1 de Março de 1881.-Ga,z.
J1I1'., vaI. 31, pago 330.

-No civel cabe al?peUação de de pacho
que de preza i11 limme emllargos do exe
culado: Acc. da Rei. de Porto-Alegre
n. ~3 de 13 de Junho de 1 1.

-Vide lJi1·.,vols.47,pag.253 e4 pa~.581.

- 'ão é caso deaggravo o recebimento de
embargo em acção execuliya: Acp. da

ReI. de Porto-Alegre de 9 de Agosto de
18 9.

-Da sentença que rejeila in lintine em·
bargos do executado cabe aggravo e não
appellação: Acc. do Trib. Civ. e Crim. de
1deJuDho de 1891.-Di1·., vaI. 57, paa,44L

-A dispo ição do § 11 do art. 669 do
Reg. D. 737 diz respeIto em todas as sua
partes ás execuções de sen tença: Acc. do
Trib. Sup. de Pernambuco de 27 de Março
de 1892.-DiI·., vaI. 58, pago 37.

- Vid. Di1·. vaI. 62, pag. 62.
-O disposto no art. 669 § 11 só diz res·

peito ás causas de execução: Acc. do Trib.
Civ. e Crim. de 25 de Janei.ro de 1893.
Di1'., vaI. Gl, pag.510.

-Os embargos do exccutado oppostos á
entença exequenda são rejeitados in li

mine quando a me ma seDteDça pende de
appellação.

S6 ao juiz {td q1Lem compete decidi!' a
continencia da cau a.

OaggTavo, como stl'icti-jl~ris, não póde
comprehender materia alheia áquella pela
qual foi iDterposta : Acc. do Trib. Civ. e
Crim. de 10 de !\laia de 1893.-Di1'. ,vol. 63,
pago 540.

-Aggravo não cabe do despacho do juiz
de iDstrucção do processo que nerra o lan·
çamento do prazo para o e~ecula~o oppór
embargo : Acc.do Trib. Civ .eCrim. deJde
Outubro de 1893.-Di1·., vaI. 62, pago 49~.

-Não cabe aggravo da simple com~ll
nação da pena de pri ão: Acc. do Trib. CIV.
e Crim. de 18 deJulho de 189L-Jo1'llaldo
COllvmercio de 31 de Julho de 1894.

-Cabe aggravo, e não appellação, da de·
cisão que rejeita in limine os embargos á
penhora: ÁCC. do Trib. Civ. e Crim. de 25
de Julho de 1891 ,-Jornal do Commerclo
cito

Nota 528
-Pertencem á ordem das decisões que

põem termo ao feito e devem ser proferi
das pelo juiz de direito da comarcas ge
mes, Das causa que lhes compete inlgar,
quer caiba agr,rl'avo, quel' appella00'_ a
seDtença de liquidação: Decr. n. ;>161 de
1873, al't. 4° li 7°.

-Aggravo não é o recul'SO que cabe da
sentença crue decrela a liquidação de nll!a
sociedade commercial : Acc. da ReI. do RIO
de 24 de Outubro de 1. 79.-Dir., vol 20,
pag. 712.
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§ 13. Dcls sentenças de exhibição (Art. 356); :::
§ 14. Das sentenças ue habilitação (Art. 408) ;
§ 15. Dos despachos intel'lnctorios que contêm

llaravel; ..:u

76]

damno irre-

-Não cabe aggr3vo ao dcspa.9ho que jul
ga extiocta a execuçãO por nao baver o
uue liquidar-se: o § 12 do art. 669 deve
ser combinado com o art. 506: Acc. da
lIel. da COrte de 24 de Ilevereiro de 1880.
-Di?'" vo1. 22, pago 102.

-Não se dá aatl!'aVO da decisão proferida
sobre Jiquidal);[O' de sociedade merca?
lil, lOas sobre lil:ruidação de sentenças 1[
lil[llidas: Acc, da Re~. da Côrte de 15 de
i'íorcm!Jro de 1881. -Dt?'., vo1. 26, pag. 630.
-1M. 316.

Nota 529
-Só é permittido aggravo da. sentença

sohre exhiliição de livros e escnpturaçao
mercantu, quando requerida como prepa
ralaria de acção, quando se trata da dene
peão no exame delles na pendencia da
lide: Decis de Agg. do Preso do Trib ,do
Comlll. da COl'te de 17 de Outubro de 1857.
-eMan. da Fôro ele J859, n. 9.

-Pertencem a ordem das decisões que
põem lermo ao feito e devem ser proferi
elas pelo juiz de dil'eito das comarcas ge
raes, nas causas que lbes compete julgar,
quer caiba aggravo, quer appellação, as
sentenças de exbibição : Decr. n. 5467 de
18n, art. 4° § 7'. .

-Aquelle que se conforma com a exbi
hiçlio em juizo de seus livros commel'ciaes,
não pMe :eor tal motivo aggravar: Acc. da
HeI. (10 RIO de 13 de Dezembro de 1878.
G. :flUI'. , vol. í!2, pag. 293.

-O aggravo previsto no art. 669 § 13 é
Q recurso da eu Lenca em autos de exbi
bição, requerida corrio preparatoria de acção
fi nào pMe ser ampliada ao caso em que a
e.xhiblçáo é dcnegadanallendenciade uma
lide, c, menos ainda, om um incidente do
omlJargo: Acc. do Trib. Civ. e Crim. de 4. de
Outubro de 1893.-Jli?·., vol. 62, pag.338.

Nota 530
'-Pel'tencem á ordem das decisões, que

põom termo ao feito, e devem ser proferi
dos pelos juizes de difeito das comarcas
geraes nas causas que lbes compete julgar
rIS sentenças, quer caiba aggravo, quer ap.
psellação, de habilitação: Decr. n. 5467 de
l:73,art. 4.n. 7.-Vid. Not. 517.

Nota 531.
Art. 559; Not. 418; Cod. Nots. 477, 478,

1282, 134.3 e 1345.
-A decisão sohre excepção de illegitiml'

dade de partes não autori a o recurso de ag
"ravo, por não poder applicar-se-lbe adis,
posição do art. 669 § 15 do. Reg. Comm.
visto não se dar o damno lrreparavel nos
lermos da Ord. L. 3, til. 69: Decis. de Agg.
rio Preso do Trib. do Comm. da Côrte ele 3
de Julbo de 1857.-Ch?'on. do FÔ1'O do
1859, n. 4.-Vidc NoL. 518.

-O art. 669 § )5 do Reg, Comm. deroga
00 juizo commercial a Orei. L. 3, tIl. 69
princ. eS 1°: Decis. de Agg. idem de 14
rle Ago to de 1857.-Cl/l/'on. do F{J1'O de
1:859, n. 5.

-Não cabe aggravo de decisão que ne.ga
por extemporaneo o proLesLo de prelerenCla,
porque não o pel'mitte o Reg. n. 1597 ele
i ele Alaiode1855,nem bad:wmoirrepal'avel:
Docis. de Agg. idem de 19 de SeLembro
rle1857 .-Ch1·01b. do FÔ1'O de 1859, n. 8.

-Do despacho que nega vista para nova
avaliação, não cabe aggl'avo, mesmo com
o fundamento de damno irreparavel: Do
ris. deAgg. idem de I de FevereirodelB5B.
eh?'an. âo FÔ1'O de lB59, n. 15.

-Não cabe aggravo do despac~o que .de·
nega vi ta para embargo de fal.l~ade, lll
dependente da setllU'ança do JUIZO, nem
mesmo por se allegar damno irreparavel,
porque os aggravaotes podem usar dos re
cursos legaes : Decis. de Agg. idem de 4 de
Fevereiro de 1858.-Ch?'on. do FIi?'o de
1859, n. 15.

-Não cabe aggravo dos despachos mera
menteadministralivos, nem o art. 6()9~ 15
omprehende I:aes especie : Acc. 'da ReT.do

Rio de 14de Fevereiro de 1870-Gar. J U1'.,
voL 23, pago 120. _

-Não é caso de aggravo por nao c~usar

damno irreparavel o de pacho que nao ado
mitte embargos antes da pen.bora mesmo
por erro ou excesso de cusla: Acc. da
ReI. da Côrte de 28 de Novembro de 1873.
-Gaz.Jwl'. voU, pag.398.-VideNot. 525.

-Não constitue damno irreparavel o des-
pacbo que manda excluir da avaliação,
para serem vendidos, escravos que, tendo
sido arrecadados, mostraram ser libertos;
ACC. da Bel. da Côrte de 10 de Fevereiro
de l874.-Dil·., 1'01 3, pago 197.
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-Contém damno irreparavel o de pacho
ql1e não admille no casos decendiario
commerciaes, ao réo embargante o provar
o seus embargos: Acc, da Rei. da Côrte
de 28 de Junho de 1875. - Di?'., vQI. 8,
oag.456.-Not. 570.

-Dá- e damno irreparavel do despacho
que manda proseguir a fallencia ainda de
pois de pagos os credores: Acc. ela ReI. ria
Côrte de 11 de Maio de 1877 ,-Di?'., yol. la,
oag, 406.

- Não se dá aggravo sob fundamento de
uamno irreparavel, do despa ho do juiz
de execução sobre o incidente de nomeu·
Cão ou substituição do perito on arbitra·
uor : Acc. da ReI. da Côrte tle 11 de Dezem
bro de I877.-Di?' ., vol. 15, pag. 401.

-Darono i rreparave I podera resultar do
despacho que nc!!a ao fallido o cli..reito de
apresentar concordata: Acc. da ReI. da
COrte de 8 de Fevereiro de 1878.- Di?·.,
vol. 16, pago 371. .

-E' ca o do art. 669 § 15 o de pacho
[lue manda relTolar a respon abilidade de
um ocio comroanditario na falleucia da
re pectiva firma ociat: Acc. ela ReI. ela
CÔrte de 3 de 8etemlJro de 1878. - Di?' ..
,"01. 17, pago 315,

-Da decisão ordenando a arrecadação dos
bens de um commauclitario, om funda·
m nto de se haver tomado olidario,
cabe alTgravo : Aces. da ReI. da CÔrte de 1
de Jlll'bo, 7 e 20 de Ou tubro de 1879. -Dir.,
vol. 20, pago 556.

-Contém clarono irreparavel o de pacho
qu~ nega a de till1ição do liquidante dellD1a
oCJectade: Acc. da ReI. da CÔrte de 19 ele

Dezembro de 1879.-Di?·., vol. 22, pago 101.
~ 'ão contém damno irreparavel o de .

pacho que não admitle esteja em juizo, sem
outorga do marido, ou upprimento jucli
cial deste, a mulher do xeclllado, que
pretende oppôr embarA'o fi execução mo
vida contra e te: Acc. da ReI. de Ilelém de
6 de Fevereiro de 1 80.- Di',.., vol. 32,
pago 202.

- Não con titue damno irreparavel o des
pacho que manda não proseguir a execução
depois de julgada nuUa a acção pela Relação
revi om, embora houve em ido rejeitado,
os embargos infringentes oppo los na exe·
cução: Acc, da ReI. da Côrte de 11 de Fe
vereiro de 1881.-Di?'., '01. 25, pago 63.

- lIião ha damno irrepar:lyel no de pa·
cbo CJ1!.8 rejeita a excepção porque será ella
con lderada pela ntença como materia
de dere a, de"'endo- e entender o damno
irreparavel nos re Irictos termo da Ord.
L. 3, til, 69: Acc. da ReI. da CÔrte de Ui
de Fevereiro de 1 l.-Di?'., vol. 25,pag.56.

ão ha damno irreparavel no despa
cho, que considera como socio da firma

commerciat ao qne substituio a outro que
se retirou da sociedade, ainda que pago do
capita I e lncros por meio de letras depoi~

não pagas: Acc. da ReI. do Rio ele 26 do
Junho ele 18 1.-Ga:;. hvr. ,vol.33, pa~,15!i,

- Aggravo com fundamento ele oamn
irreparavel. não se e1ã cio ele pacbo que
admitte um credor ao concurso de prefe·
rencia em execução movida contra dil'er
. o executados, eutTe os quaes o me ffiQ
credor na qualiclade de consifPlatario:ACt,
da Hei. da CÔrte ele 20 de Outu.nro de 1882
Di?'., vaI. 29, pag '142,

- 'ão c.au :l darono irreparúvel a dcci·
ão elo juiz que nega receller a desistcllcia

de uma. penbora, porque os bens, em praça,
por d1taS vezes, não obtiveram lançador;
hem a iro a que recusa ordenar nova al'a
liação, não e tendo e1ado os casos pre,islos
no art. 536 do Reg. n. 737: Acc. da Rcl.
de Porto Alegre n. 193 de 12 de Dezembro
de 1 82.-Not. 409.

- Odespacho que reforma outro despa·
c.bo não pode ser reformado, e da decisão
que assim julga não cabe o aggravo com o
fundamento de damno irreparavel: Acc.. da
Hei. do Rio de 4 de Março de 1887.-'Dw..
vol. 43, pag. 28.

- Não calle aggravo do despacbo pelo
qua.t o juiz aq1tO ujeita a cOllcordataaml
gavel o proce o judicial depois de aberla
a faJlencia: Acc. da ReI. da Fortaleza de
l7 de Maio de lS8'/.-Dil'., vol.48, pago 407,

- Cau, a damno irreparavel o de p!lcbO
pelo qual o juiz da liquidação autonS3 o
arrendamento de um immovel da massa,
sem as precisas cautela, e sem annu.encia
do. ligllidante : Ace. da Rel. do ReCife de
17 de Ábril de 1888,-Dil·., vol. 16, pag.396.

- Não cansa damno in paravel odes·
pacho que pendendo embargo, recebidos
em auto apartado, não manda fazer entr~a
da carla de arrematação: AcC. ela ReI. 00
Rio de 26 de Junho de 1888.-Dir, , vo1. 4?
pag.402.

- 'fio contém damno irreparavel odes·
pacho Q11e não julga uma arrematação, por
não ter o arrematan te depositado o ~alor
da arrematação: Acc. da ReI. do ReClle de
12deJunhode 1891.-Di?'., vaI. 56,pag.31.

- Não contém damno irreparavBl o ID
tertuctorio que determina a penbora em
bens individuaes do socio da firma exe·
Q11enda: Acc. do Trib, Civ. e CrilO. de 8de
Abril de 1893.-Di?'., vol. 63, pa~. 368i.3r

- Vide Nots. 418 e450 : Cod. ~ots. '
e 1346. t -

-Da deci ão que recebe como conte aça.'
excepção peremptoria, mandando Sfl:,"Illl
o termos da acção não cabe o recU!so (E

aggravo por damno irreparav~l, pOIS ~!E
este sómente é o interluctorlO, que lia'
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§ 16. Da sentença que' releva ou não da deserção o appeliantft
(art. 6ó9), ou julga deserta e não seguida a appellação (Art. 660); <>«"

§ 17. Dos despachos pelos quaes se concede ou denega a deten·
ção pessoal ou o embargo;

Oaggravo liaS casos de concessão de embargo ou detençao nao e
snspensivo ; G3«

§ 18. Da sentença que julga proceclente ou improcedente o em
bargo (Art. 335). <>«41

Art. 670. O processo dos aggravos serâ regulado pelo Cap. VII
do ReguI. n.143 de 15 de 1\farço de 1842 e decisões relativas. G3<>

geme, na cau as que lhe compele jul·
gar, quer caiba aggravo, quer appellação,
as sentenças de-julgamento-sobre proce·
dencia ou improcedencia do embar::{o:
Dec~·. n. !?4.67 de 1873, art. 4- § 8°_Not. 516_
-Vide Dt1·., vol. 57. Vag. 57.

Nota 532

Nota 534
Arls. 333a 335; Not. aut.· Decreto n. 143

de 1842, art. 15 70 '
õ- Pertencem á ordem das declsões que

p. em lermo ao feito, e devem ser profe
ndas pelos juizes de direito da comarca

Decr. n. 2342 de 1873, art. 1° § 8; Decr.
n. 5167 de 18í3, ar!. 6.
- Perlencem á ordem de decisões que

põem lermo ao feito e devem ser proferida
pelos juizes de direilo das comarcas gerae ,
nas cansas que lhes com pete julgar a
sentenças, quer dellas caiha appellaç,'io,
q1,1er aggravo-as de dese1'ção da appetla
çao :Decr. n. 5467 de 1873, art. 4, n. 5.

- Cabe aggrayo e não appeliação do des
pacbo que jnl 17a deserla e não seglúda a
appellação: ACC. da ReI. da Côrte de 19 de
Dezembro de 1873.-Di1·., vol. 3. pago 57.-
Vide Not. 521. .

póde er emeUllado pela senlençadefiniliva,
conforme a Ord. L. 3, til. 69 § 1°: Acc. do
Trib. Civ. e Crím. de 13 de Junho de 189!!.
Dir., vol. 65, pago 69.

Nota 535
Art. 703; Nots. 70,505 e 574.
- Não se póde ulterpÔr aggravos em

outro juizo sinão naquelle deque eaggrava:
Ass. de 19 de Abril de 1619.

- 'ão se póc1e dar aggravo de aggravo,
nem recurso de recurso: Av. n. 7 de 1845.

- Da decisões do juiz de direito ohre
a~grayo para elle interposlo não ha recu!' o
algum: Av. n. 21:11 de 1855.

- Para concerto do instrumento de ag
gravo não é admissivel a suspeição dos
tabeliiães do judicial, e no caso de impedi
mento devem ser concertados por qualquer
dos e crivães do termo, ainda me mo os
de paz, par~ ter ob ervancia o dispo to ~a

Nota 533 Ord. L. J, t1t. 77 §§ 27, 28 e outro : De I .
de Agg. do Pre. do Trib. do Comm. da

lIo/s. 218 e 522. Côrle de 22 de Julbo de 1857.-Chron. do
- Esta di po içfLo é confirmada pelo Furo de 1859, n. 5.

Decr ..~. 54.67 de 1873, art. 7°. - A di posição do art. 23 do Decr.
- 'Ide Rev. Jl~1·., vo1. 3. pago 132. n. 143 de 1 J2 é applicavel ao aggravos de
- Do despacho que manda c~umpril' 'inslrumento em materia commel'cia,1.

Acc6rdão que ordena a detenção, refor- A notificação em audiencia é solemni·
mando.o então despacho aggravado que não dade substancial nesta especie de aggravo:
concedIa, Dão ha mais recurso: por que Decis. de Agg. do Preso do Trib. do Comm.
con'erle.r· e·hia em aggravo de aggravo, o da Côrte de 10 de setembro de 18f>7.reea leI não permille: Acc. da ReI. do Rio CMon. do Fôro de 1859, n. 6.
e
j
8 de Fevereiro de 1881.-Gaz. l1~r., - A minllla de aggravo deve ser a si-

\0. 30, pago 5 5. gnada por advogado. O aggravo do in tru
mento deve er interposto no prazo de 10
dias. 'ão obsta o ter-se requerido no decen
dio a reforma da interlucloria, quando
e ta póde ser reformada depois de minu
tado o aggravo: Decis. de Agg. idem de 23
de Set mbro de 1857.-CMon. do FÔ1'o de
1 59, n. 7.

- Não e toma conhecimento do aggravo
que não foi interpo to nem assignada a
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minuta por advogado: a parte não p6de
a ignar articuJados sab a allcgação incon
gruenle de que não ha no aud"ilorio advo
gado desua confiança, e sem prévia licença
do juiz: Acc. da ReI. da COrte de 6de Março
de 187.1.- Dir.• voL. 3, pago 645.

- Não se dá aggravo de aggravo: Acc. da
ReI. de Porto·Alegre, n. 17, de 2!l de Julho
de 1874.-Gaz. JlIr., vol. 4, pago 482.

- Não é at1missivel aggravo da decisão,
em gráo de appellação, proferida por um
juiz de direito: Acc. da ReI. da COrte de 17
de etembro de 1874.-Paula Pessoa, Cad.
do Proc., Not. .:124.

- Aggravos quando (rivolos e tendentes
a protellarem o feito são processados em
apartado: Acc. da Rei. da COrte de 15 de
I1Iarço de 1875.-Dir. vol. 7, pago 68. - Vide
Di?'., vo1. 9, pago 239.

-P6de-se aggravar de instrumento
quando osuperior para quem seaggrava está.
dentro das cinco leguas do logar em que
se interpoz o aggravo: Deci . de Agg. da
ReI. ~e Por.t?"Ale~re de ~6 ~de Dezembro
de 18/6.-Du., VOI.I0, pao ' 191.

- E la deci ão não nos parece susten
tavel : a vonlade, ou capricho, da parle não
se deve antepOr á disposição da lei.

- Oprazo paraa"gravar conta-se da dala
em que se tem sciencia da decisão que faz
gravame; não pMe ser contado da dala do
despacho que indefere a petição pela qual
se reclama contra aqueIla deci ão: Acc. da
nel.da Corte de 2 de Maio de 1879.-Di?·.,
"\'ol. 19, !Jag. 357.

- Conhecendo do aggravo interpo to do
despacho sobre recehimento da appellação,
não póde a Relação proferir decisão que
importe reforma da sentença: nev. n. 9550
de 7de l\Taio de 1880.-Di?·., vol. 22, pago 28J.

- Admitlido e minutado o recurso de
aggravo, póde, entrelanto, o juiz obslar o
seu seguimento, se reconhecer que não
dá-se caso de a"gravo: ACC. da ReI. da
COrle de 11 de Fevereiro de 1881.-DiT.,
vol. 25.,! pago 265.

- ao se toma conhecimento do aggravo,
não fazendo parle do instrumento o termo
de sua interposição: Acc. da Rel. de Porto
Alegre n. 215 de 31 de Agosto de 1883.

Idem: Acc. da ReI. de Porto-Alegre n.
217 de 25 de Setembro de 1883.

- Pôde interpor-se o recurso deaggravo
durante as ferias: Acc. n. 301 da HeI. de
Porto-Ale!ITe de 2 de Julho de 18 6.

- Processo dos aggmvos de petição na
instantcia inferior.

Oprocesso dos recur os e aggravos é o
mesmo do Regulamento de 2 de Maio de 1874
menõs o sorteio: Decr. n. 1030 de 1890,
art. 144.

Vid. Decr. n.· 2n de 1894, arts. 53 e seg.

-E' interpo to em audiencia ou em c.1r.
lorio do e criyão do feito por termo, denlro
de cinco dia, contados da publicação d!
despacbo, em presença da parte ou seu
procurador, ou intimação do respectivo
despacho, não dependendo de le o que é
interposto em cartorio: Decr. n. lJj de
1812, art. 19; Decr. n. 5167 de 1873,arl. 11
Interpo to o aggravo, oescrivão, sem perda
de tempo, fará. com vista os autos ao advo
gaclo do aggravante para minutai-o, e. den
tro de 24 fioras improrogaveis, será apre-
entada a minuta, ou pelição de agqravo,

fazendo conclusos os autos ao juiz, que, se
não reformar o despacho a&gravado, [un
damentará, dando as razões oe sua decisão,
para que, no prazo de dous dias, subam
o autos ao jniz de direito, e estiver no
mesmo logar de sua interposição, ou erão
levados á administração do correio, dentro
desse mesmo prazo e mais tantos dias
quantos precisos para a viagem na razão
de quatro leguas por dia: Decr. n.l43de
18J2, arts. 20 e 21.

-O aggravo de pctiç,-'io s6menle tem logar
quando a Relação ou o juiz de direito a
C[llem compelir julgar se achar no termo ou
denlro de cinco legnas do logar donde e
aggravou: Decr. n. 142 cil., art. 15.

-Aesta dlseosição dão-se excepções, pois
que sempre sao de petiçâo os aggravo dos
despachos de-liquidação forçada da so
ciedades de credito real: Decr. n. 3m
de 1865, art. 80 :-das sentenças que decla
rarem a liquidação das companhia ou
sociedades anonymas: Decr. n. 8821 de
1882, art. 100.

- A- legua é de tres milhas, ou 6 600 me·
tI'O : Reg. (Av.n. 98) de 1854-, art. 19.-Vide
Oliv.lIlach., Pmt. dos Agg. §§ 66 a70 sobre
o meio pratico de ser conhecido onumero
de leguas e de serem estas contadas das
extremas do lerrilorio, e não da séde do
juizo.

-Curador em 2' instancia não é compe·
tente, nem pessoa legitima, para interpor
aggravo na l' instancia: Acc. n. 313 daReI.
de Porto Alegre de 24 de Maio de 18 7.

-P?'ocesso dos agg?'avos de ins/lm1l1ellW
na instancia infe1'iol·. t

-O aggravo é sempre de instrume? o
desde que o logar onde se o int~rpõe.dl la
mais de cinco leguas do da resldenCla do
jlÜZ ad q1Lem, pouco importando que os
tran porte sejam rapidos e iacei : Acc. da
Rei. do Recife de 13 de Junho de 1890.-
Di1'., voI. 52, pag. 54,2. . . I

-O escrivão dev-e extrabtr o JflS rn·
mento de aggravo em 24 boras: Ord..
L. I', tit. 80, §§ 11 e 14. .

-E' interposto dentro de 10 dIas. seme·
lhantemente proce sado e apresentado ao
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/
UiZ de direito, como no aggravo .de pe
ição devendo oaggravallte, -na petição ou

lermo de sua interposição, declarar especl
ficadamente todas as peças dos autos de que
pretende haver traslado, incorporando- e
lambem no in tm mento as peças que orde·
nar ojuizaggravado! dipen avel <I?aI!IUeE
ratificação em andlencla: Ord. L. 3, tI!. 6:.
§2j ti!. 7J § 3e 5: Decr. n.l4iJ cit., arts.23
e 24' Decr. n. 5,1,67 ci!., al'I .11 e 12.

-Sómenle nos aagravos de instrumento
pôde o aggravado contestar aminuta: Decr.
n. H3 ci!. art. 25.

-Dá- eo aggravo de instrumento das de
ci ões dos juizes residentes em distancia
uperior a cinco leguas: Decr. n. 143 cit.,

art. 15.
-Es a di tancia é contada como supt-a.

Decr. n. 143 cit., art. 9.
-Disposições commtms.
-Tanto no aggravo de petição como no

de instrumento, os termos de sua interpo
sição d~verão ser assignado pela parles
ou seu procuradores, e as petições ou mi
nutas não serão aceitas sem que sejam assi
gnadas por advogado, coustiLuido nos autos
c com o nome por inteiro, o que igual
mente se observará a respeito das respostas
ou contestações dos aggravados na de in
strumento: Decr. n. 143 cit., art. 25; Reg.
n. 737 de 1 50, arl. 703.
-Paula Pessoa, Cad. do Pt·oc., noto 225,

pago 621, pensa-que tambem no aggravo de
pelição pôde-se dar vista ao aggravado.

-A pratica é inteiramente contl'aria, e
nada mais faz do que observar o di posto
DOS arts. 20 e 25 do Decr. n. 143 cit.-Vide
Di!'., vaI. 9, pag. 38.

o -No juizo de paz figuram as partes por
SI, por procuradores judiciaes ou particu
lares, e mesmo estrangeiros: Av. n. 318
de 1865.

-Na in terpo ição dos aggravos se deverá
sempre declarar o juiz ou Tribunal para
quem se ~ggrava, atvo se o juiz fór certo:
Ord. L.l, tIt. 6 5; tit. 58 25j L.3, til. 74§ 1.

-O beneficIO de restituição e impedi
!Dentas !ellaes tem lagar em referencia á
IDterposlçao e expedição dos aggravos:
Ord.L. 3, til.84 9; tit. 74 § 5; Reg. n. 737
aDrts. 658 e728; Decr. n. 4851 de 1871, art. 56;

eer. n. 5167 cit., art. 25.
d -Quando os aggravos fôrem interposlos
ede pachos e sentenças de que não caibam

esses recursos, o j1Iiz declarará por des.
pacho-que os nào ad milte por illegaes
~ndemnando as partes nas custas de relar~
.amenlo e. impondo aos advogados, que

tiverem asslgnado as petições e minutas a
~Wta de 6j;, para as despezas da Relacão:
/ 1·8L.l, til. 48 SI 7: Alv. de 16de Setembro
e 14; Decr."n. 143 ciL, al'I. 26.

-Não é permittido nos termos de inter·
posição de aggravo assignar-se prote t08
de que no ca o se conlleça por appellação,
quando não eja de aggravo, ou fique o
dÜ'eilo alvo pam ointerpor, se do aggl'a\'o
se não conbecer, e, caso tal protesto e
faça, erá nullo: Decr. n. 143 cit., art. 27.

-Se o juiz jlllgar que não deve tomar
conbecimento do aggravo ou, dando-lhe
provimento, não condemnar nas cu tas, o
fará o juiz a q~LO.: Ord. L. 3, tit.20§46in fine:
Rib. Cons. Cw., art. 1481.

-O juiz de direito, logo que lhe fór pre
sente o aggravo sem mais audiencia ou
arrazoado das partes, proferirá sua deci ão,
dando ou negando provimento, ou deixando
de tomar conbecimento do recurso, dentro
de 10 dias: Decr. n. 143 cit., art. 28; Lei
n. 2033 de 1 71, art. 27 § 1; Decr. n. 4fl21
de 1871, art. 72.

- -ão podem as partes oppór arligos de
suspeição aos j1Iize de direito para emba·
raçarem que estes tomem conhecimento do
aggrairo: Av. n. 260 de 1805.

-Póde o juiz de direito converter em dili·
Itencia o ju 19amento do aggravo: Oliv. ~laclJ.
rmt. dos Agg. § 271.

-A apreselllação dos aggravos para e
conbecer se foi feita em tempo, será certi
ficada pelo termo da mesma apresentação e
recebimento que lavrar o escrivão do juiz
de direito, não se devendo en tender por tal
o escrivão do jury, devendo preceder dis
tribuição se bouver mais de um or.ficial:
Decr. n. 143 cit., art. 22; Av. n. 200 de 1872;
Av. n. 421 de 1881.-VideOliv. Macb., P'l'at.
dos Agg., • 241.

-Estando o aggravo f6ra de tempo, hem
como a minuta não concorrendo a re ti
tuição ou impedimento o juiz a quo devo
de prezai-o e prosegllir no feito. Oliv.
lIlacb. cito art. 233.

-Oecorrendo que ojuiz deixe de mandar
tomar por termo o aggravo, ou depois de
tomado o não admittir, o aggravantereque
rerá carta te temllnbavel: Ord. L. 1, tit.9
9, til. 24 §§ 6elO; tit. 58 § 25; til. 69 § 7;
Av. n. 215 de 1849.

-Rffeitos dos Aggmvos. .
-O aggr'avo de pelição tem o erreito

suspensivo, salvo ~lando processado em
apartado: Ord. L.l, TIt. 58 § 25' Decr. n.
1·J3 cit., arl. 21; Deer. n. 1597 de 1855,
arl. 76.

Oliv. Macb., cit. 2~0 pensa que este
art. 70 caduC01t: a praxe nunca as im o
entendeu. .

-o aggravo de instrumento s6 tem erreito
suspensivo em materiadecompetencia, quer
o juiz se julgue ou não compete,?te: Ord.,
L. 1, tit. 6 § 9, tit. 5 25; L. 3, til.20 § 9;
Decr. n. 5167 art. 7:-ou quando se decretaa
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Al't. 1371. Ficam estabelecidas as cartas testemlluhaveis que
os escrivães sob sua responsabilidade tomavam, conforme o direito
civil. G3G

pri ão, não do ele pacllo !Jue concede a
detenção pe oal: Decr. n. M137 cit, art.7
Vide as judicio as con ideraç6es de Oliv.
Macll. cito § 13.1 e 200.

-Processo dos a,gg7'avos nas Relacões.
-Apenas recebidos pelo ecretãrío do

Tribunal lavrará este o respectivo termo e
depois de pago o lJ1'epa7'o o fará conclu os
ao pre idente, que em vespera do dia de
confel;encia os di tribu irá eITectuando·se
ne ta a entrega ao juiz relator, que na con
ferencia, immediata, pondo o visto, mano
dará á mesa, pedindo dia e sorteio de
adjuntos' procedido este, exporá o relator
o feito, seguindo·se a discu :io, em que
podem tomar parte todos os membro do
Tribunal. Encenada esta, recolherá o pre
siden te a votação dos tres juizes e procla·
·mará o vencido, de conformidade com o
que o relator lavrará o Accórdão, que ru·
bricam o presidente, o relator e os dou
adjuntos: o· Accórdão não póde ser embar·
gado nem sujeito a qualquer outro recurso:
Decr. de 3 de Janeiro de 183iJ, arts. 32 e33;
Lei n. 261 de 1841, art. 122; Uecr. n.143cit.
art. 19; Av. n ~31 de 1855; Decr. n. 5618
de 1874, arts. 14 § 13,24 9, 130,110 a112,
127 e H8 1; Decr. n, 58 6 de 175; Av.
n. 430 e n. 445 de 1875; Decr. n. 606.1 de
1 75: A\'. n. 891 de 1878; Av. de 31 de
Janeiro de 1885.

-O julgamento do agaravo não pôde ser
adiado a pedido de algum do juizes, na
fórma do art. 64 do Regim. da Rel., ex vi
do art. 126 do alludido Regim: Av. n. 601
rle 1 76.

-Não se ob erva esla doutrina.
-E'essencialo sorteio para o julgameuto

dos aggravos, cbamando-se, para que elle se
realize, os juize de direito que forem ne·
ces ario ainda que esteja completo oTri
lJUnal: ÂV. n. 346 de 1879; AV,n. 86cle1882.

- e por ventura o julgamento se con
Yertel' em diligencia, ficam os dousadjuntos
juizes certos: Decr. n. 7085 de 1878, que ó
coaitou dos recursos de pronuncia ou não
uronuncia.

-Jlbizes competentes pa7'a o julgamento
dos aggt'avos: Decr. n. 5467 de 1873, arts.l,
2 e 3.- ot. 509. .

-Os aagravos de petição e in trumento e
as cartas teslemunlJavei continuam a ser
julgadas depois das appellações ci I'eis:
Av. n. 49 de 1886.

- Yid. Decr. n. 9549 de 18 6, art. 53.
-O Accórdão que por via de aggra\'o

admiltio apvellacão. não uMe ser revollado

pelo que houver de tomar conhecimenLl
della: Rev. n, 10528 de 5 de Março de 1Si
e AcC. 7'evisol' da ReI. da Bah ia de 6de
Agosto de 1887. -Di7·., vo1. 43, png. 11.

-A eX]Jl'essão- e sortear1ío oulro
do al't. lOdo Decr. n. 7085 de 187 , nlQ
exclue o que já tenham servido name.ml
ca'usa: AV. 11. 59 de 1 8.

Nota 536
- A disposição do texto confere com I

doutrina do Av. n. 215 de 145.
-E' applicavel ás carta lestemunlmveis

o que se dispõe na secção 3, cap. 2do lJerr,
n. 1597 de 1 55, art. 77.

-O que é carta testemunbavel7- Dir"
vol. 10, pago 220.

-Os juizes são obrigado a mandal-as
pa ar, e, ainda quando se recusem,dele'
1'<10 serpas adas pelos escrivães: Ord" L,3
til. 80~14; Av. de 16 de Abril de 1797,

-De em conter todas a peças relalivas
ao pedido para a in terposição do aggravo,o
indeferimento do juiz, a resposla da oulra
parle, se fôr necessaria, adojuiz.arépli~

tréplica da partes e do juiz: Ord., L. 3,
til. 7J pl·inc.; tit. 8fi pl'inc.
-Â respo ta do aagl'a,vado, como a 110

juiz, será dada dentro da dou dias, con·
tados de momento a momento, e aréplica
e tréplica dentro de um dia, cada uma:
nflO sendo dados ne tes prazos estas r~S
posta ,réplica e tréplica , o escl'lvão p~l'
ará a carta sem elia : Ol'd. L.l, llt. 80~9;

til. 92 §7. .
-Os escrivães portarão por lé, se o que

o juiz di ser em sua respo la, ou o ag:ua·
vado alieaar, é, ou não, verdade, ese conlédm
no processo, como por elles é dito: Dr.
L. I, til. 80~ 9. .

-Compete aos c crivães examlDar o
casos em que podem pedir as cartas lesle·
munbaveis, limItando-se a cumprir laes
exigencias na conformidade da Ord. L.I,
til. 9, § 9; AV. n, 250 de 1 80.

-A carl,'). testemunbal'el prepara-se ,e
julga- e pelo me mo modo que o a"i(l'310
de instrumento: Acc. da Bel. da Côrle de
8de Outubro de 1 75.-Dit·., voU, pag.216,

-Não pôde ser embaraçada em sua e.pc,
dição pelo juiz que negouorecur o,co lO

d
o

fundamento de não er ca o della: Ace
HeI. da CÔrte de 12 de Dezembro de l8i6.··
Dit·•. vaI. 12. Oag. 118.
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TITULO II
Das nullidades

CAPITULO I

Das nullidades do processo

767

.Art. 672. São nullos os processos:
§ 10 Sendo as partes ou algumas dellas incompetentes e não

legitimas, como o falso, e não bastanteprocurador, a mulher não com
merciante sem outorga do marido, o menor ou pessoas semelhantes
sem tutor, ou curador j 63...

-Os cCl'Clarios das Helações siíO com pe
lenle para e creverem nas cart<.LS testemu
IIlJavci : Av. n. 4 de 1885.

-Vid. Decr. n. ü519 de 1886, art. 57.
-Tratando-se de carta te lemnnbavel não

émislerque conste o lermo do aggravo: Acc.
n.368 da Rel. de Porto Alegre de 30 de No
lembro de 1 88_

-Não recu ando o juiz a inter posição do
aggravo pela au encia do me mo jlliz, cum
pre recorrer ao uppleo les de-la para os
termos proces uaes e não requerer carla
le lemunbavel: Acc. da ReI. de Porto Ale·
~rre de 15 de Fevereiro de 1889. - Di?'.,
1'01. 48, pago 558.

-Aggral'os e carta te temunlJaveis dão
,e para o . up. Trib. Federal das deci õe
proferida pelo juizes seccionaes.

-Termo de aggravo deve ser assignado
pela parte ou seu procurador: sem essa
formalidade não prevalece o recurso in
t~rpo lo: Acc. do Sup. Trib.Fed. de 5 de
NOl'embrode1891.-Di1·., vo1. 56, pago 195.

Nota 537
Art. 739; Nots: 52 a 63 164 a' Cod

Nots. 2311 509, 515, 518,' 753; 1312 e' 1345:
d - IlleglllmO p~ocurador é, nos termos
a.Ord. L. 1, tlt. 20 S 11, o escrj vão

do autos, e como tal impedido de servir
gonJuntamellte com eIle o sen oficio

rd. L, II. m. 79 § 15: Acc. da ReI. dá
CTô~te de ~1 de Atiril de 1852.-J1W. dos
nbs., pag. 24.7.

-o e cri vão do juizo de paz:- Ord. L. 1,
ti L. 48 S§ 22 e U, é i1Iegitimo procurador:
Acc. da ReI. da COrte de 211 de Agosto
de 152.-J11R·. dos 'foribs., pago 247.

- Não pMe ser procurador do credores
um dos socios da firma demandada por
Hão e admiltir em direilo a incompatibi
lidade de reunir na me ma pessoa a qua
lidades de antor e réo, não se podendo
sanar a nnllidade com o posterior sub la
beJecimento, pois que, a passar essa ano
malia, ainda poderia reassumir o exerci
cio dos poderes aquelle que os delega pelo

ub tabelecimenlo : Rev. de 22 de elem·
bro de 1862.-JIo·. dos Tribs., pago 249.

- Ojuiz do domicüio da llluJller ca ada
é competenle para conceder Alvará de li·
cença a e ta para litigar, supprindo o cou·
sentimento do marido: Rev. n. 7752 de 1
de Abril de 1871 e Acc. 1'eViS01' doTrib. do
Comm. da Bahia de 10l de Dezembro de
1871.-Dil·., vol. 3, pago 49.-Vide Nots.
20, 57 e 531.

- u1l0 é o etTeito em que a parte não
e habilita devidamente: Rev. U. 8080 de

de24deJulhod 1872. - Gaz.J1w., vol. I,
pago 383.-Vide Not. 266.

- Nu1Jo é o processo quando para elle
é citado procurador do réo que de te s6 re·
cebêra podere para Iratal' ae outra causa,
embora connexa : Rev. n. 8119 de 14 de De
zembro deI 72-Ga::. !t1R'., vo1. 1, pago 374.

- Anullidade proveniente de defeltuo a
representação do inlerdicto p6de ser ratifi
cada: Acc. da ReI. da COrtedel de JuLho e4 de
l\ovembro de 1873. -Di?·. , "01. 3, pag. 217.
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- Nas acções em que figuram menore
deve constar que eJle são represen tados
-por tutor ou curador, de nomeação do
Juiz de orphãos, não bastando o curador a
lide que nomeia o juiz da causa: AccS.
da ReJ. de Porto Alegre de 17 e 27 de Ju
lbo de 1874-Di?'., vot 5, pag.647 e 69,
Vid, Di?', vo1. 2, pag, 327,

-Caso em que haja falta de nomeação de
tutor ao menos não annulla o feito: Rev.
n. 8740 de 20 de Outubro de lS75.-Dí1'.
vol. 6, pago 644.

- Em cau a em que deve ser ouvido o
curador fiscal de uma massa fallida, não
releva da nullidade, pela preterição da au
diencia, a drcumstancia provada de s6po 
teriormente á propositura da acção ter-se
feito publico por edHae oexercicio de sua'
funcções: Acc, ela ReI. de Ouro·Preto de 25
de Junho de 1875.-Di?'., vo1. 10. pa". 271.

- A nullidade proyeoienle da falta de
citação .iJo menor pubere não aproveita
aos outros Jitis consortes, e não póâe acar
retar a nulJidade de todo o processo, ma
ximé se a cousa pedida é di\1sivel : Rev.
n. 8711 de 14 de Julho de 1875. -D'i?·.,
voJ. 8, pag, 281.

- Dá-se nuUidade não tendo o procura
dor poderes suilieienles para promover os
lermos da acção: Ace. da ReI. do .Mara,
nhão de 30 de Maio e ]4 de 'ovembro de
1876.-Di?'" vo1. 13, pag, 403. -Ga=, Ju?' .•
voJ..7, pago 252,
~Não pMe o juiz declarar que o autor

e parte iJlegilima, se o réo não aUe~ar ex
cepção alguma contra sua legitimIdade:
Rev. n. 9515 de 13 de Dezembro de 1 79,
Dir" vol. 21, pag,195.-(Civil.}

- Aillegítimidade da parte póde ser de
clarada pelo juiz, ainda que não tenha sido
allegada porvia da excepção: Acc. ?'eviso'l'
da Re1. de Ouro-Preto de 18 de Abril de
lSS0.-Dir., voJ. 22, pago 286.

- Afalta de poderes de procurador que
accu a a citação em audiencia é nullidade
supprivel, e não póde viciar o processo,
endo aUegada depois da entença: Ace.

da ReI, da Côrte de 13 de 1\1aio de 1881.
Di?' " vo1. 26, pag, 250,

-E' nn])o o proce so por falta de po
deres do procurador, que assignou petição
inicial, como arguio a parte prejudicada
apttd acta não ratifica o processo, desde
que deixou de ser feita em presença do
juiz ou de duas te temunhas : Acc. ela ReI.
do Recife de 30 de Novembro de 1883. 
Di?'" vol. 35, pag, 43.

- E' admissi el em juizo a procuração
dada por gerente de uma companhia es
tran"eira para defender o intere. es de ta,
posto que o me mo gerente não tenha
pelos e tatu tos a faculdade de nomear

mandatarios: Acc. da ReI. do Recifede91
de Maio de 1884.-Di?'., vol. 35, pano 2l~.

- Aos presos deve- e conceder o dobro
dos prazos, e nomear curador, posto lIue
lenham advogado: Rev. n, 1005ude 1 de
Setembro de 1íl83 e Acc. ?'~vis(}?' da ReI. de
Ouro Preto de 5 de Setembro de 1881.
Di?'., vo1. 32, pago 20 e 35, pag, 331.

- E' nullo o processo em frUe não foi
dado curador ad litem a menores: Rev.
n.1024.6 de 29 de Abril de 185.-Dir.,
vo1. 37, pag, 183.

- Dá- e nullidade deixando- ede nomear
curador a menores: Rev. n.l0316de10 de
Junbo de 1885.-Diq·., vol. 37, pago 491.

-Dá-se nuJlidaele por falta de cltaçãodo
menor pubere. Entende- e não e tar re·
presenlado em juizo por procurador o
menor cujo tutor, sendo lambem parle
no proce o, dá procuração ao advogado
sem declarar que o faz na qualidade de
t11tor do dito menOr: Rev. n, 10328 de 17
de Junho de 1885.-Di?'" vol. 37, pag.496.

-E' caso de auUidade a faltadecitaçàode
menore pubere :Acc. daHe1.daCól'tedel8
de Setembro de 1885 .-D'i?'.,vol. 39,pag. 305.

- NulJidade de proce so por falia de
citação do menor pubere, Enlende·se não
estar represen tado em ju izo por procu·
rador o menor, cujo tutor, sendo tambem
parle no proces o, dá procuração a advo
gado sem declarar que o faz na qualidade
ele tutor do dito menor: Rev. n, 10328 de
17 de JunJ10 de 1 85 e Acc, revi ar da
ReI. do Rio de 18 de Setembro de 1 ..
-Di?'" vo1. 37, pago 496 e 38, pag: 363.

- O curador geral dos orphàos, é parlo
ilJegi tima, para, sem assistencia de lUlor,
propor acção em nome dos menores: Acc.
da ReI. da Bahia de 16 de Março de I '.
- Di?'., vol, 48, pag. 6J. .

- Aau encia de curador não mduz nul-
!idade se a decisão é fasoravel ao menor:
Rev. li. 111111 de 26 de Março de 1890.
Di?'., vo1. 52, pago 79. ..

- Nullidade de processo em 2- lDslanCla
por se ter preterido a nomeação d,o
urador a lide: Rev. n. 10966 de 13 de Abnl

de 1889 e Acc. ?'evis01' da ReI. do Mara·
nl1ão de 4 de Julho de 1,,90.-DiQ'., vols.49
pago 199 e 53, pag. 1,,0,

-Vid. Di?'., vols.49, pago 556e 51, pag.92:
52, pa~. 63, 56, pag, 38f!,
~Nao p6de a mulher casada.demandar em

juizo sem outorga do tmarldo salvo nos
casos expressos em lei; e nem é dado ao
juiz supprir esta nulJidade. Modos legaes
de provar-se esta outorga.

Uma vez pronunciada ou julgada pelo
juiz não póde e ta nullldade ser recll~'
cada: Acc. do Trib. de Alagoas de l1g_

d

Outubro de 189J.,-Di?'.. vol, 66. pago /.



DtCRETO N. 737 DE 1830

§ 20 Faltando-lhes algwna fórma ou termo esseucial (Art. 22,
Titulo unico); 638

§ ~o Preterindo-se alguma fórma que o Codigo exige com pena
de nullidade.

Al't. 673. São fórmulas, e termos essenciaes do processo com·
mercial:

§ 10 A conciliação (Art. 23, Titulo unico ) ; 639

§ 20 A primeira citação pessoal na causa principal, e na execu
ção (Al't. 24, Titulo unico ) ; Ci<&O

-lJIegitimidade de pt'Ocurador; fie\'.
n. 11170 de 14 de Maio de 1890.-Dú·.,
I'ul. 52, pag. 394.

- Vid. Decr. \l. 9549 de 1886, art . 59 a
6l.

Nota 538
Not. 59; Cad., Not. 416.
- A falla de sello de uma peça dos au

los nào importa nullidade do proces aUlas
a neces idade da revalidação e a respon
~bilidade do juiz: Acc. de 2 de JU\lho
Ilu 1 !i5. - C/won. do FéJ1'o de 1 59, n. 4.

- 'ãoimporta nullidade ante aJegi lação
commel'cial não se haver exbibido o co
nhecimento de quitação do imposto fiscal:
Acc. da Hei. da Côrte de \t6 de Agosto de
1 09.-Reli. Jm·. de lS70, pag. 208.

- ~m nm só processo se podem accul11u
lar dll'cr as acções exe 'utivas de de que
fór um o antor, embora di ver o o réos e
habitem prcdios dilJerelltes: Acc. da ReI.
da COrle de 28 de Julllo e 30 de Outubro de
t 76.-Di7·., vaI. 12, pag. 291. .

-Niio é nuUo o processado porque sendo
dl1~ as .companhias egnradol'as, uma só
acçao se IOtentou contra ambas promi cua
mente, endo ella aliás distinctas: Rev.
11.945 de27 de etembro de 1 79.-Di7·.,
1'01. 21, pago 4, 5.

- Não ha nullldade do proce so por in
rOIIlpelen ia .de acção, pejo facto d'e usar-se
ue acçao, ordmal'ia em vez de surnmaria.

A lei provinciae não podem alterar
as fórmn!a .e enciaes do processo por se
iem de lltrelto publico: Rev. n. 9463 de 16
l c Ago to ~e lS79. -Dú·.. vaI. 20, pag. 152,
e Ace. 7'elilSOT tia ReI. da COrte de 18 de 011
tUbro,.,de 1879.-Di7".. valo 20, pago 674.
- Nao. e dá nullitlade na acção proposta

C?ntra diversos individuas sendo eUes co
r~o deb~ndi: pela continencia da causa as
.1m pO~larn ser .accionados, como sempre
se pratIcou no clvel e no (Oro cflminal com
~a:nlção da jurisprudencia dos Tribu
de 2': ti cc; da R~I. de Porto-Alegre, n. 990,

a e Fevereu'o de 1885.
H

Nota 539
Nots. 47e 164: Cad. Not. 1469
- E' nullo o proce o cuja conciliação

e fez com e crivITo não legitimo,e como tal
e diz aqueJle do subdele"ado, que s r·

vindo ne ta qnaUdade no juizo de paz con-
tinuou, depoi de exonerado, a e crever no
mesmo juizo de paz emquanto não Ibe foi
dado successor: Rev. n. 9 79de15deJulho
deJS 2.-Di7'., vaI. 31,pa". 547.

-E' nullo oproce sopornão 'ero obj elo
da. conciliaçi\ó identico ao da acção: Rev.
1906~ de 10 de Outubro de H!83. -Dil'.,
vaI. 32, pag:. 527.

-A conciliação é validasempre que oreo
é revel, posto que (I procurad r não tenlm
pocleres para o acto, sendo certo que só a
parte pMe allel(al' a falta de porleres : Hev.
n. 10264 de 29 de 'ovembrolle 1881.-Dil'.,
valo 36, pago 8.

Nota 540
Nots. 52 a, 516 e 551 c; Cod.ltots. 1348 e

ltl?O.
-Infringe- e a o7'dem do 1uizo e induz

nllUidade insanavel promover- e execuçãll
contra quem se não ohteve sentença conl
prévia citaçào e audiencia: Rev. 11. 5715
de 16 de Abrilde 1859 e Acc.7·evisol' do Trib.
tio Comm. da COrte de 29 de Setembro de
1859.-J1tr. Comm., pago 343.

- 'uIlidade do proce so da execução por
falta de citação de todos os executados; e
versando a penhora sobre bens de raiz, por
falta de citação da mulherde algum dos exe
cutados: Rev. 11167 de 23 de <Agosto do
1890.-Di7·., vo1. 53, pago 177.

-Vid. pir., vaIs. 51, pago 373 e 56,
pago 383.

- A falta de contra fé não nuLlifica a
segunda citação, guando o citado·recu ou-a
em primeira, vllldo a juizo com conhe
cimento de cau. a: AcC. do Sup. Trib. dll
Ju tiça do Becife de 20 deJulbo de 1891.
Di7'" vaI. 65, pag. 387.

CODIGO CO.\L\IE DCIAL
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§ 3Q A contestação ; 1i4.

§ 4' A dilação das provas; "'42

§ 5' A sentença; 1i43

§ 6' A publicação da sentença j 1i<ll4

§ 7' A exhibição inicial dos instmmentos do contracto, no
casos em que o Oodigo a considera essencial para a admissão da acção
em juizo (Arts. 303 e 589 do Oodig'o) ; Ii'lIi

\§ 8° A citação da mulher quando a acção ou a execllção versam
sobre bens de raiz; 1i46

Nota 541
Not. art. 96.
- A IJreterição ria contestação annulla

o proces o: Ace. da ReI. de Porto-Alegre
II. 959 de 2 de Abril de 1884; Vid. Ace.
cio mesmo Trib, de ]5 de Maio de 1888.
Di?'" vol. 46, pago 421.

Nota 542
Art. 127,
-A sim no civel: Ord. L. 3, til. 20; til. 71

~2; L. 4 til. -t3§ 1 e Alv. de 19 de Feve
reiro de 1674.-Vide P. Duano 8 164.

- A falla, porém, de ?'eplica e t?'eplica
no proce o de preferencia não accal'l'eta a
nullidade: Hav. n. 8625 de 6 de larçode
1875.-Di1'., vaI. 8, pago 637.-Not. 87 a.

- Dá· e nuJlidade preterindo-se a dilação
prob~tol'ia: Acc. 11. 1273 da ReI. de Poria
Ale"reda 17 de Junho de ]887.

- E' nuHa a prova te lemunhal produ
zida sem que sejam citadas as partes: Aec.
lia ReI. de Ouro Preto de 30 de Outubro
de l888,-Di?·., \'01. 50, pa". 550.

Nota 543
Art. 230.
- EUJquanto não e proferir senlença,

em fórma legal, contra. o sacio eommau
diLario, cujo contracto não foi regi trado,
não é elle l'esponsavel pelo pagamento do
pa ivo oeia], que veio a fallir: Rev. n.
8977 de 17 de l\larço de 1877.-Dir., voI. 12,
pago 774.

Nota 544
Art. 233 j Not. ]60.
- Não importa nullidade a falta de pu

blicaçiio da sentença, se e ta foi intimacla
á partes: ~ev. n. ]0440 de 31 de 1\Ial'ço
de 1886,-D~l'" vol. 43, pag, 368.

Nota 545
- NuUo é o processo em que á propoli·

tma da acção não se juntaram o instru·
mentos do con traclo nos casos em llue o
Codigo exjge para admissão em juizo,
não podendo supprir-se essa nullidadena
2" in LaDcia: Rev. n. 6216 de 5de Julho
de 186:l e ACC. ?'eviso?' do Trib. do Comm.da
Bahia de 23 de Outubro de 1862.-[1/1'.
CO'l1l1m., pago 310.

- E' incurial pedir. e sómenle ares·
cisão da sentença t:' não dos Accórdãos que
a confirmaram, deixando de exhibir o,
documento em que se [ll'maram: ReI'.
n. 8318 de 30 de Ago to de 1873. - Ga:.
1'111".,1'01. I, pago 302.

- Â exbibição iLlicial do contraclo ocial
é fórmula impl'~scindivel em acção entre
socios, fundando- e a intençào na exi!·
lencia 'ocial: Acc. da .R I. da Côrte.de I
de Maio de 1877 .-Di?·., vol. 13, pago 408

- E' Ilulla a acçITo propo la para pagn·
men to ln virtude de letras, que deL'{aram
de ser exl1ibidas, aJlullando·se apenas uma
publica fórma dellas: A·C. da ReI. do Ma·
ranJ1ão (le 27 rle Junllo de I 879.-DII'.,
1'01. 19, IJag. 7"3.

Nota 546
Art.47. 'ots.540 e 551a; Cad. Not. 382.
- A falta de citação da mulllerdoexccu·

Lado ou exequei1te, e a questão ver~al
sobl'C ben de raiz, é nullidade e sencIaI,
não só Ilara o começo da execução, como
para o oJJerccimento ejulgamento d~scm'
bargos de terceiro e preferencia: DeCls. de
Aggr. do Preso do Trib. do Corom. di
C()rte.-Ch?'on. do FÔ1'O de 1859, n, 13..

-1I1u111er não é esbulhada de seus di'
reitos pai' faltas do marido em que nlo
teve parte' - nem se executa a senlença
contra i quanto a sua mea.çã.o, não ten~o
ido cilada: Uev. n. 678& de 24 de Fele

reiro de J81.i6.-Ga::. 1m'., vol. 1, pag. 1b.



btCRETO N. 731 DE 1850

§ 9.° A penhora ; G<I~

§ 10. A liquidação ( Art. 503 ) ; 1'>418

§ 11. A avaliaçfw j '"''19

§ 12. Os editaes para arrematação com o prazo legal) e de·
signação do dia da arrematação; GG"

§ 13. A arrematação em dia e logar anuunciados; com publi
cidade presidida pelo juiz, sendo feita por preço maior que o da
yaliação ou adjudicação. tiG.

Art. 674. As referidas nullidades podem ser allegadas em qual
qner tempo e illstancia j aunul1am o processo desde o termo em que
e ellas deram quanto aos actos relativos dependentes, e ~onsequente ;

niLO podem ser suppridas pelo juiz, mas sómente ratificadas pela~
partes j Ci,a"

Art. 6'75. As demais fórmulas não referidas no art. 673 se
haverão por suppridas, se as partes as não arguirem, quando,

-E' nenhuma a penhora em predio sem
citação para a execução dos seus adjudi
calorios: Rev. n. 8296 de 14 de ovemJJro
de 1873.-f;a:. Jur., vo1. 1, pago 405.

- Nulla fia execução sobre bens de raiz
.em citação da mulher do executado: Rev.
n. 8m de 12 de Novembro de 1873.- Gaz.
Jur., voJ. 1, pago 37;J.

Vide vol. 3, pago 812.
- '<lo é mi. ler a citação da mulber para

acção por cobrança de letra embora na
mesma acção se faça referencia a uma
escriplura de bypolheca para mostrar CJ1Je
a letra e tã. vencida: Hev. n. 8869 de 1 de
Abril de 1876.-Di?'., vo1. 11, pag, 634.
Vide Borges Cal'. vol. 2, § 124; Pim, Bueno,
PI'OG, Civ, , n. 116.

- Nào se diz recabir sobre bens de raiz
ape.nhora feitaem caunas, ainda por moer,
e nHO é~ por isso, de mister citação da
lIlulher 00 executado: Rev. n. 1016B de
IG de Julho de IBBl.-Dir., vol. 35, pago 3!
e Are. revisor, da ReI, da DaMa de 20
do Marr.o de IB85,-Dil'., vol. 37, pag. 26li.

Nota 547
Al'i~. 510 e eg.

Nota 548
No/. 373.

Nota 549
Art. 532,

Nota 550
Arl. 53B.

Nota 551.
Arl. 54B.
-Decr. n. B48 oe lBUO, art .275, 279,
- Vid. Di?'" vols. 47, pago \102, e ,19,

pag, 262.

Nota 551. a
Not. 44B; Cod. Not. 1340. .
- Ainda quando faltem ao procurador

poderes cspeciaes, a nullidade dalli resul
tante é ratlficavel : Rev. n. 10261 de 4 de
Março de 18B5.-Di?·" voI. 37, pago 25.-Bel'.
n. 10263 de 21 de Fevereiro de lBS5.-DiI'.,
voI. 37, pago 34.-Not. 47a.

-Quando a lei dá fórma a um acto c
exige que elle seja realisado pelo moclo e
no termos que ella prescreveu, essa for
malidade não pMe ser Ub5liLuida por
oulro meio, e a nullidade éa consequencia
fatal da falta commettida: Rev. n. 1019::1
de 27 de Agosto de lBBt.-Dir., vol. 35,
pago lBl e Acc. ?'evisol'da ReI. deS. Paulo
ae 20 de Março de 18B5.-Dir., vai. 37,
~~m. •

-Vide Decr. n, 9549 de 18B6, art. 60.
- A nullidadedaarrematação só pódeser

aJlegada. no re peclivo proce 50 e não pOl'
acção resci oria : Acc. da. COrte de App.
de 22 de Janeiro de lB94.-Dir., vol. 03,
pago 329; Decr. n. 221 de lB94, art 94..
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depOIS que ellas occorrerem, lhes competir o direito ele contestar
(art. 97), allegar afinal (art. 226), ou embargar na execução (Arts.
575 e 576 G61 b

Art. 676). Deve o juiz ou supprir, ou prouunciar a l1ullidade
logo que as partes as arguirem pelo modo determinado no artigo
antecedente. .

Serão suppridas as nullidades quando os actos e termos po t~·

dores são independentes, e não ficam prejudicados por elia, devem
porém ser pronunciadas quando pelo contrario ellas infl.n6m sobre Ol
actos posteriores Glil c

Art. 677. As nullidac1es arguidas não sendo suppridas, ou pl'l1'
nunciadas pelo juiz importam:

§ 1. o A annullação do processo na parte respechva, se elia
causaram prejuizo áquelle que as arguio ; 6liO d

§ 2." A responsabilidade do juiz.
. Art. 678. Ainda qne as nullidades não fosilem arguidas no termo

competente, e não possam produzir a annullação do processo, devem
os Tribunaes da appellação e o dà revista pronullcial-a Ili1,ra oeffeito
s6mente de corrigirem o acto e advertirem o juiz que o cmometteu, 01\
tolerou. Glil ..

Art. 679. Se as fórmnlas não mencionadas 00 art. 673 forem em
prejuízo de menores e pessoas semelhantes, tem logar a restituição
não obstante o art. 675, e salvo os casos dos arts. 353 e 911 do
Codigo. liGl r

Nota 55! b

Not. 539 e sego

Nota 55! c

O'·Ú. L. 3, m. 63 § 5.

Nota 55! d

Noto 546.
-Â falta' de citação da mulher dos exe

cutados, de que, não resultou prejulzo, por
seus maridos opportnnamente cilados nada
terem allegado coulTa a penhora, não induz
nullidade da execução, a~teJ)la a praxe.
Per. e Souza, Lin. Civ. Noto 880 e preceito
do ar,L 617 § 1 do Reg. n. 737 de 1850,

sobrelevando nolar que a nllllidade '6 p~i
ser opposta pela parte em favor de quem
milita e não por tcr 'eiro: Ace. da ReI. di
PorlO-Âlegre fi. 1009 de 19 de Dezembro
de 1884.

Vide Deer. u. 9[jJ9 uc 1 80, arls. 59, UiI
e 61.

Nota 55! e

-Não é attendl vel a materia da nullid3,I
do processo 'pela incompeteneia do juillJ
por não ter SIdo allegada por meio de elo
eepção: Rev. D. 9805, Acc. rfivisol' da R.cl.
da COrte de 4 de Ago lo de l8 3',-Dlr;,
yol. 33, pago 58. (C1\'el,).-:-lsto éSlmpleo·
menle extra'vagante.

Nota 55!' f

Not. 535.



DECRETO N. 737 DE 1850

CAPITULO II

Da nullillade ela sentença

773

Art. 680. A sentença é nulla:
§ 1.0 Sendo dada por juiz incompetente, suspeito, peitado ou su

bornado; GG2

Nota 552
Art . 74§ 1, 581, 1 e 660 § 1; Not. 509;

Cod. Nols. 360 e 1345.
A\·. ns. 109 de 1849; n. 554 de 1861;

o . 4. e22 de 1887 e de 24. de Dezembro de
1889.

Vide Decr. n. 9549 cit., art. 62.
-?ia cansas commerciaes, quando jura·

rem suspeição o juiz municipal de um ter
mo, os snpplentes e lodos os vereadores da
camara, p6de funccionar o juiz municipal
do lermo mais vizinbo: Av. n.518 de
1851; Decr. n. 2012 de 1857, art. 9; Av. de
II de Fevereiro de 1886.

-nem qne a decisão sobre competencia
do juizo seja cau a do aggr'avo (art. 'i2 §§ 1
e J do Decr. n. 1597 de 1 de 1I1alO de 1855),
tal recur o s6 tem Jogar quando o juiz a
prolere sobre excepção oJIel'ecida, arts. 74
o eguinte do Rerr • Comm., ou quandoeJle
proouncia a nul1idade do processo por
e e fundamento, arguido na contestação,
art . 97 e 98 ou nos termos 675 e 6'i6, e não
quando afinal, por delinitiva, as im o julga,
p~rque então o caso é de appeIJação na
lorma do art. 646, como o entendia a ReJa
çào da Córte, cujos areslos e tão de accor·
do com os art . 669 § 1 e 680 § 1.: Decis.
de Agg. do Preso do Trib. do Comm. da
COrte de 29 d.e Selembro de 1857, -C/won.
do]"Oro de 1859, n. 13.

-Em gráo de execuçuo, embora a acção
lo se reconhecidamente incompetente, não
póde. o Tribunal conbecer de sa incompe
lencla, se o processo s6be por appellação
da sentença prolerida sobre os dous j,nci·
dentes da mesma execu\,ão, embargos de
lercClr.o ou preferencia ainda mesmo que
a nuJltdade eja allegada pelos embargan.
les on yredores articulantes, porque eJla s6
a~roveila ao e~eculado, cujos direi tos não
Pct°dTe .um terceIro allegar, e a jurisdicção
° nbunal é ne te caso limitada ao inci

dente~ sendo que da incompetencia só se
Pód~ c,onhecer por acção rescisoria, não
leoQo 31do a sentença exequendn proferida

em gráo de revista: Deci . de AglT. do Preso
do Trib. do Comm. da CÓrte.-eMon. do
FÔ7'O de 1859, n, 13.

-A incompetencia ou onlra qualquer il
lelTaJidade do escrivão e mais officiae de
justiça con tilue fundamento de nullidade
insanavel para o que fór proce ado com
qualquer deJles: Av. n. 102 de 1859.

-E' nu110 o julgamento proferido indi·
vidual ou coJlectivamente, em que figura
jniz que não via e nem leu os autos: Hev.
n .7834. de 5 de J ui 110 de 1871 e Acc. 7'evis01'
da ReI. da Côrte de 1 de Setembro de 1871.
-Di7·., vaI. 2, pago 327, :-

-E' nuJlo o proces o no qual deb:am de
figurar no jutgamento perallle a Helação o
desembargadores, ao quaes coube por dis
tribuiçào o feito, sem que cou te o motivo
de sua sub tiluição por QUtTOS: Rev.
n. 8115 de 25 ele elembro de 1872, - Di1·.,
vaI. 2, pag. 248.

-Sentença proferida por um juiz,quando
consla da conclusão terem ido os aulos
condusos a outro, é nulla: Acc. da HeI. do
Rio de 16 de Dezembro de 1873. - Di1·.,
voI. 3, Rag. 47.

- endo a maleria ou o objecto da acção
ajusle de conta, é incompetente o juiz
cummerciaJ: Rev. n. 8849 de 29 de Abril
de 1876.-Di'I'., vaI. lO, pago 255.

-Não ba imvedimento nem incompati
bilidade enb'e Juiz e advogado que, tendo
sido cunhados, acbam-se pelo fa11ecimento
do conjuge f6ra e aJém do periodo do
cunhadio: Acc. ua ReI. do Ceará de 20 de
Abril de 1875.-Dir., vol. lO, pago 26i.

-E' nullo o julgamento em que inter
vem corno juiz o Procurador da Coróa, en
do no processo interessados um demente e
a Fazenda Nacional: Rev. n. 9070 de 9 de
Junbo de 1877.-Dir .. vaI. 13, pago 488.
Vide .01,\'. de 18 de Jl1n]lo de 1877.

- ão induz nullidade o fac,to da audieri
cla ser presidida por juiz semanario sus·
peito e em que se assigoou prazo para o
Accórdão pa sar em julgado: Acc: da ReI.
do Recife de 14 de Outubro de 1879.-Dir.,
vol. 20, pag.. 720.
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Nota 553
Not. 509 j Cod. Not. 1152. .
- E' impertinente a questão da apreCIa'

ção intrtnseca das provas, assim C9IDO da
ille"alidade não da. decisão, mas sllnples
mente dos seus motivos e enunciado, para
a acção de nllllidade da sentença: Rev,
n.834.8 de 30 de .~go lo de 1873.-GaZ'.I'IJr.
vol. 1, pago 302.

§ 2. o Sendo proferida contra a expressa OIsposição da legislação
eommercial (Art. 2); GGa

-o juizes de direito, na comarcas ge- de 16de Dezeml~ro de 1887.-Dil'" volHL
raes, são competentes para julga.r as cau- pag, 188 e45, pago 4011.
sas commercia s, emlJora. propostas, como -Nullidade do julgamento por não coo.
ci veis, 110 juizo inferior: Acc . da. Ret. de star dos auto a distribuição elo feito pelo
Om'o·Preto de 8 de Julbo e 30 de setembro presiàentedaRelação,aodesemburgadorqo,
de 1879 e 10 de Fevereiro de 1880,-Di7',, funceionou como relator: Rev. n.I06Sj dé
vol. 26, p:l". nO-No/s. 13 e 490. 10 de Setembro de 1887,- Di'l'., vol.4J,

-A sentença que julga. nlllla. uma escri· pag, 329.
pl.UI':\ de Ilypotbeca, por nflO ser do bypo- -Nullidade do julgamento por ter sidoo
Lltecante um dos predios bypothecados, nilo segundo Accórdão as i"nudo por juiz qllr
póde inquinar de nuUidade a mesma esc·ri· não a signou o primeü'o: Rev. n. 10653d,'
ptura na parte comprehensiva de outros 13 de Julho de 1887. e Acc. 7'evisol' dc 20 de
predios igualmente bYIlotbecados: Uev, n. Dezembro de I88'7.-Di7·., vols. ~1, pago 221
9 25 de 8 de Fel'ereiro de· 1882, --Acc, 7'e- e 45, pago 403.
visaI' da ReI. de . Paulo de 26 de r.1aio de -No julgamento pela Relação,ccssandOo
lS82.-Di'I'., vols. 27, pago 585,29, pago 49. impedimento do jluz comp tente, deve ellr

-o de elJ1l~argador que jura suspeiç:io [uncciotJal' se o immediato que recebellD
não póde figural' comopresidellteda Rela.çào autos em sua falta aindao não til'cr vi lo:
no julgamento do respectivo feito: HeI'. HeI'. n. JOBl1 de 25 ele Julho de 1888 e Acr.
11.9993 de 19 de setembro de 188:-:l e Ace. ?'e- 7'elliso7' da ReI. de Mina' de 8 de Fcrereiro
'l;isor da ReI. da Bahia de 14 de Março de de lB8Q.-Di7·., vol. 47, pago 202 c 40,
1884.-Di?'" vols. 32, pago 408 e 3·1, p:Lg. 246. Ipago 262. '

-Dá·se nullldade do julgamento cnjo Ac- -A declaração de suspeição, de juiz pre
cordão é assignado por juiz incompetente: parador recorrer do proce so não é parlf
]lev, n. 101'18 de 10 de Julhode 1884.-Dir., para nullidade dos autos por elleprallcado
'o], 34, pago 550. anteriormente: Rev.n. 11005 de 26 deJn·

-Nas comarcas gerae onde a jurlsdicção nho de 1889 e Acc. 7'evisO?' da ReI. do Rio
commercial e civil é exercida C1/11lt1Llaliva- de 15 de Novembro de 1889.-Di?'., vais. 50,
mente ,pelos mesmo juizes, importa in- pago 46 e 53, pag. 62,
justiça notoria declarar·se nuHa acção de -A u peição proveniente do parentesco
natureza civil por ter sido iniciada perante e amisade intima, Dão ba la que o juiz a
o juizo commercial: Rev. D. 10227 de 3 de declare quej1/11'a: Acc. da ReI. 00 Recife de
Junho d~ 1885.-Dir., vol. 37, pa". 386 e 23 de Julho de 1889-Dü'., vol. 50, pago 89.
Acc.7'ev1so1· da ReJ. do Maranhão de 18 de -Ode embargador que se declara uspello
Dezembro de 18S5.-Di7'., vol, 4.0, pag. 294. não póde intervir no julgamento: ~ev.

-E te C1LnlUtO já teve simite como e vê n. 11031 de 3de Agosto de188geAcc. feVlsor
em a Not. 490. da ReI. ~o Recife de 15 de Novcmbr~ de

Dá Il 'd d d . (T' 1889.-Dz·r.,vols.50, pag .16 e48.pag.a19,
-;:- -se nu I a. e ~ )ul,,<1.m.ento na ~e. -E' nullo o julgamentoemqne (unec~ona

laç.ao P?r t.er ~el1e l1lt~1 VIndo JUIZ, que.po',to como presidente do Tribunal da Relaçao o
f<:> se ?ev~sm .do fOltO, a~~ava-se na pie· sogro do advo"ado deuma das partes: ReI',
ulenCla lDtel'lna do ?-nbunal_: ne,~. n,11190 de 8"de Outubro de 1890 cAce. re

D, 10369 de 11 ~e Novembro de 1880 ,-DZ7 ., viso?' da Rel. do Rio de 21 de Maio de 1891.
vo1. 3, pago ~25. . -DÍII'., vols. 53, pago 627e 56, pau, 31.
.-Quando nao .0t:Jsla do proces o olmpe- -Idem: Rev. n. 11226, de lo de Outubro

dtmento legal do JUIZ competente, é nulloo de 1890.-Dü· vol 5i pa".94.5.
julgamentogl.le proferio o juiz que oliciou ." "
em uhstitUição: Rev, n. 2562 de 4 de Se-
tembro de 1 6, -Di?'., vo1. 41, pago 278.

-A uspeição por parente co em grão
probibido: Acc. da ReI. de Ouro Prelo de 5
de Outubro de 1886.-Di7·., vo1.43, Jla~. 5 .

-Po to que a parte l1aja consentioo no
juiz, se ulteriormente o recusa, é nullo o
julgamento em que elle inlervem sem que
preci amente haja decisão obre o meI'itoda
su peição: Re ~, n. 10656 de 13 de Agosto
de 1 7 e Acc, revisor da Rei, da Bahia
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A illegalidade da decisão e não dos motivos e ennunciado della
constitue esta nullidade; GG"

§ 3." Sendo fGndadas em instrumentos ou depoimentos julgados
falso em juizo competente; GGG

§ 4.° Sendo o processo em que ella foi proferida annlllIado em
razão das nullidades referidas no Capitulo antecedente. tiGO

Art. 681. A sentença póde er annullada ;
§ 1. o Por meio da appellação; tiG'7

§ 2." Por meio da revista; GG8

§ 3." Por meio de embargos á execução (Art. 577 § 1); Gl>D

§ 4. o Por meio da acção l'escisoria, não enel0 a sentença profe
rida em grão de revista. Gfi.

- Dá lugar ã conce são de revista;
arl. 667.

-Iintende- e por legislaç;10, ou direito
expresso, a disposição de lei em tbese e
por nuIlidade resultante de sua inobser·
vancia a negação absoluta de um preceito
rormal, o que não abrange o julgamento
contra o direito da parte, em bypothese,
por defei tuosa ou erronea apreCiação de
prova, só reformaveL pelos recursos ordi
narios: Ace. da ReI. da Côrte de 14 de
Março de 1879.-Di1·., vaI. 19, pago 62.

Nota 554
Art. 581 ],0 Not. 509; Cad. Not. 435.
- A rescisão da sentença não tem logar,

quando só liver sido violado o direito da

rarte : Rev. n. 9327 de 16 de Novembro de
878.-.Qir .• voI. 18, pago 110.

Nota 555
Arts. 145, 14.6, 147 e 581 § 1

Nota 556
1rt. 581 § l' e Not. 4.43.

Nota 557
Arl. 616 e Not. 552.
- Vide Deer. n. 9549 de 1886, art. 62.

Nota 558
Art. 665.

/

Nota 559
- Não póde ser revo!pda, por via de

embargos, nem por acçao rescisoria, a
sentença exequenda, passada em grão de
1'evisteb: Rev. n. 55,14 de 31 de Outubro
de 1857.-11b1·. ComJn. pago 347.

- Vide Mc. da Rei. da Côrte de 13 de
Agosto de 1872.-Di1·., vaI. 3, pago 37.

- Decisões proferidas em gráo de re
vista não podem ser reformadas por em
bargos á execução, ou por qualquer outro
meio: Rev. n. 8371 de 1 de Outubro de
1873.-Ga;. J1br., voI. 1, pago 319.

Nota 560
Nots. 439 a, 4,62 a, 560 b; Cad. Not.1336.
- Decidindo·se no juizo commercial

uma causa por incompetencia a que se
pretenda invalidar por meio de acção re .
cisoria, deverá está ser proposta ou agi
tada no mesmo juizo, e nao no ci vel:
Av. n. 231 de 1851.-Cod. Nots. 1345e1464.

- Não autori a a propositura da acção
rescisoria segundo a Ord. L. 3, tit. 75,
senão a nullidade ou preterição de sole·
rnnidade substancial, e não a razões de
julgar e a maneira por que o jniz apreciou
as provas, ainda que constituisse uma of
fensa ao direito da parte: Rev. n. 6989 de
21 de Novembro de 1866.-Jwr. Comnn.,
pago as.-Not. 551. .

- Vide Gaz. IU1·., vaI. 3, pag. 385.
- Acção rescisoria nã,o pMe ter lOgar.

quando o Supremo Tribunal de Justiça j:1
houver negado a revisão da causa, por não
haver injustiça notoria, nem nullidade ma·
nifesta j a excepção rei judicaúB é meio
habil para excluir a Ilretenção do autor da
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CAPITULO III

Da nullidade dos contmcios commm'ciaes

Art. 682. A nullidacle dos contractos s6 póde ser pronunciada:
§ 1.0 Quando a lei expressamente a declara (Al'ts. 129, 28 ,468,

656 677 Codigo)' Goe"" ,
§ 2. o Quando fôr preterida alguma solemnidade substancial para

a existencia do contracto e fim da lei (Al'ts. 265, 302 e 406, Co
digo). GGe b

re isoria, e julgar-se-o carecedor da acção:
]lov. 'n. 8283 de 16 de Julho de 1873.
Di?'. ,vol. I, pa~. 86.

- ACção 1'e 'cLsoria cabe contra a decisão
m aggravo que influir para a terminação

lIa demanda: Rev. n. 8~23 de 27 de Agosto
do 18/3.-Di?·., vol. 1, pag.230.

...:. Aacção ?'esciso?'ia só ttlm logar quando
a deci lio, a que se refore, for proferida
contra direito expresso, ou contra termi
nante disposiçãu da, lei j e, ])ois, o julga
monto que só considera o direito da parte
não póde ser rescindido: Rev. n. 886,1 de
24 de !\lalo de 1876.-Ga::. Jw·., vol. 12.
pago 663.

- Acção ?'esciso?'ia não tem logar, de
pois àe haver o upremo Tribunal de Jus
tiça negado a re"i ão da causa: - a exce
pÇào rei .71Ldicalw é meio habil para ex
cluir a pretenção do aulor da rescisoria:
Rev. n. 8992 de 15 de ovembro do 1 76.
-Di1·., \ 01. 11, pago 881.

- ~ada mais se póde aJlegar havendo·se
decidido pelo Supremo Tribunal que não
bouve nulJidade manife ta, nem inju liça
notoria: Rev. n. 9205 de 6 de Abril de
1 78.-Dü·., vol. 16, pago 361.

- Não é admi iv I acção resci oria con
Ira a execuçào de julgado, proferidos em
gráo de reVista. Rev. n. 9668 de 11 de
Dezembro de 1880. -Di?·., vol. 24, pago 105
o Acc. ?'eviso?' da ReI. de S. Paulo do 3 de
Julbo .de l~l.-Dil'., vol. 26, pago 'i6.

- Vld. Di?'., vols. 32, pago 4.18 e 34,
pago 24.6.

Nota 560 a
Arts. 617. 684 2, 686, 680 e 692.
Cod. ots. 12'i2 e '1299 j Decr. n. 917 de

1 90, art . 29 e. sego
-Deve decretar- e a nullidade de con

traclo de que se não pagou iza, imposto

de l!'an mi sao: Rev. II. 9806 de 16 de
Novembro de 1881.-Di?·., \'01. 27, pa~.121
O Acc. ?'eviso?' da Rel. da Bahia oe 4 de
Julho de 1882 decidiu em contTario, con
siderando revogado o Alv, de 3 dI) Junho
de 1809 e a Ord. L. 1, ti t. 'i8 14, pelo
Decr. n. 588L de 1874.. -Dir., vai, 29,
pag, 210.

- enblllD valor tem escriptura de dole
inestimado contra tercoiro: Lei 11, 1237 rle
1864" art. 3° § 9-Deve considerar·se nulla
a escriptura de venda de bens em au encia
de contracto antenupcial valido, não sendo
o vendedor pes oa lJabil para contracto,
poi qne só o marido pôde fazei-o directa·
mente e não vale a sua imple assi lencHI
á mesma escriptura: Acc. da ReI. da COrte
de 14. de Março e 22 de Julho de 1881.
Di?'., vol. 31, pago 86.

-PMe- e conhecer nos embargos de ler·
ceiro da nullidade da escriptura que,lhes
sen'e de fundamento: Acc. da ReI. da
Côrte de 27 de Junbo de 1882.-Dir., vaI. 28.
pago E>2ã. .

- A falla de prévio pagamento da slza
nos contracto de transmissão de propne·
dade não o ànnulla. As disposições da
Ord. 1. 1. tit. 78 § H e do Alv. de 3 de
Junho de 1 09 8, e tão re\'o~ada : Ace.
da Rei. de Ouro-Preto de 7 oe JullJo de
1885.-Di?·., vol. 42, pago 97.

- Vid. Decr. n. 9549 dr 1886, art. 63.
-A prova conjectural e pres~lUptiva d~

imuJação basta. para a decretaçao da nuUl'
dade de uma escriptul'a de hypotbeca:
Acc. da Rel. do Rio de 15 de Março de
1889.-Dir., vol. 49, pago 210.

Nota 560 b
Art .617,680 1,681" _2.686,688,6 9e09

d
2;

- Con idera·se nu! a a escl1ptur~
l1ypolheca em que deixa de intervJ1' a
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Àrt. 683. As nullidades ou são de-pleno direito-ou dependentes
de rescisão. liGO c

Art. 684. São nullidades de pleno direito :liO. d

§1.. Aquellas que a Lei formalmente pronuncia em razâo da ma
nifesta preterição de solemnid~des, visivel pelo mesmo instrumento ou
por prova litteral (Arts. 129, §§ 1, 2, 3 e 5; 677 §§ 1, 2, 4, 6, 7 e 8 ;
656, 827 e 828, Codigo);GOl

§ 2.· Aquellas que, posto não expressas na Lei, se subentendem
por er a solemnidade que se preterio substancial para exi tencia do
contracto e fim da Lei, como se o instrumento é feito por oflicial
publico incompetente j sem data e designação do logar; sem subscri
pção das partes e testemunhas; não sendo lido ás partes e testemu
nhas antes de assignados.GGl

n

Àrt. 68;'). Dá-se a nullidade aependente de resci ·[to, quando no
contracto vÁ.lido em apparencia ha preterição de solemnidades illtrin-
ecas; taes sã.o: la, os contractos que, segunlo o Codigo, são annul·

laveis (arts. 678 e 828); 2°, os contractos em que intervem dólo,
simulação, fraude, violencia, erro. (Arts. 129 § 4, 220 e 777 § 3,
Codigo) . liG. b

mulher do devedor, por ser a. bypolheca
111112. e pecie de alienação: nnHa é lambem
a e eriplura em qlle se dei 'a de inserir a
IlrocQI'açlio á que eUa se refere: Acc. da
IIpl. da COrte de 28 de Outubro de 1881.
lJi!'., vol. 26, pago 576.

Nota 560 c
Arl . 6 4, 685, 686, 688 e 689' Decr.

n. 9549 cit., art. 63; Decr. n. 917 de 1890,
arls. 29 e sego

- Â. distincçiio enlre nullidades leg<'.€s,
.lIb lanciae e relativa é commnm € ap
Ill!cavel ao proce o civil e criminal.
Du·., vol, 36, pago 103.

Nota 560 d
Deer. n. 917 de 18PO, arts. 28 e 29.

Nota 561
Arts. 617,683, 686 e 689, Nots. 449 e460'

Cad. Not. 1298. '
-Â. nullidade do titulo póde ser logo de

rlara~a no acto onde o mesmo fór apresen.
lado, mdependenLemente de acção especial :
Aec.da ReI. da CÔrlede3 de Agostode1866.

-Deve ser restituido o imposLo de trau 
mis ão no ca odenullidadede pleno direiLo,
formalmente pronunciada pelâ lei em
razão ele preterição de solemuidacles, visi
veL pelo m smo iu lrumento ou prova
JiLtera.J.-Decr. n. 4335 de 1869, art. 14;
Decr. n. 55f:l1 de 18?"4, art. 34.

-O doeumeuto ent1'elillhado diz-se VI
ciado, e não póde produzir elJeiLo: Acc.
da Rl';l. de S. Paulo de 6 de Fevereiro de
lff77.-Dir., 1'01. 13, pa rr.376.

-Yid. Decr. n. 9519 de 1886, arts. 63
e 78.

Nota 561 a
Arl . 617, 682 § 2, ~ 6 e 689.

Nota 561 b
-A nulJidade arguida de escrljJtura de

llypolbeca, pela falsidade provada da a si
rrnalu.pa da mulller do devedor, na procu
ração para tal fi m conferida, não tem fun
damento, quando sobresahe o facLo de I r
ido- quem alIegaa ral'idade o proprio pro

curador e genro da putalil'a mandante; o
que lim a tal procuração qualclner sus
peita por não ser crivei que o mandatario
não conhece e a firma de sua so~a, ou por
não se Ibe dever uppor a tentativa de tal
delicto ; ponderação que _e justifica, desde
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Art. 686. A distincção das nullidades ele pleno direito ou (le.
pendentes de rescisão tem os seguintes effeitos;

§ ] .° Os contractos em os quaes se dão as nnllidades de pleno
direito consideram-se nuHos, e não têm valor sendo produzido
para qualquer effeito jurídico ou official: aquelles porém, em que in.
ten êm nullidac1es dependentes da acção consideram-se annullaveis
(arts. 678 e 828, Codigo), e produzem todo o seu effeito emquanto nào
são annullados pela acção de rescisão iGfll

"

§ 2.° A nullidade de pleno direito pMe ser alIegada independen.
temente da prova de prejuizo ; mas a nullidade dependente de re cisão
carece desta prova ;&<1<'

§ 3.° A nullidade de pleno direito não pMe ser r~levada pelojuiz
que a deve pronunciar, se elIa consta do instrumento ou da prova
litteral ; mas a nullidade dependente da rescisão carece da apreciação
uo juiz á vi ta das provas e circumstancias ;G6:> a

§ 4.° A nullidade de pleno direito póde ser allegada e pronull
ciada por meio de acção ou defesa; ma a nullidade dependente da
rescisão deve ser pronunciada por meio da acção competente.

Quando a nullidade dependente da rescisão é opposta em defesa,
a sentença neste caso não annulIa absolutamente o contracto, mas só
relativamente ao objecto de que se trata ;&6:> b

§ 5.° A nullidade de pleno direito póde seI' allegada por todo
aquelles que provarem o interesse na sua declaração; mas a nullidade
dependente de rescisão só póde ser propo ta por acção competente
pelas partes contractantes, successores e subrogaclos, ou pelos credores
no caso do art. 828 do Codigo Commercial.

Todavia a nullidade dependente da rescisão póde ser opposta em
defesa sem dependencia de acção directa rescisoria; 1°, pelas parte
contractantes, successores e subrogados; 2°, pelo terceiro na parte
em que o prejudica, e só relativamente a elle: 3°, pelo exequente na
execução, e pelos credores no concurso de preferencias para impedirem

que e-aLlenda a que, só clp.pois de julgada
a, causa, de falJecido o outorg;tnte ma
rido da comm1tlente e de achar-se ella
qua i impo ibilitada pela molestia., se pro
curou pOr em duvida. a vaJi.dade da procu
ração, contra a qual nunca protestou a.1Jl'0
pl'ia outorgante, quando citada, ou para a.
acção, ou para o eque tro j Rev. n. 9651
de 23 de Outubro de 1880. - Co,;:. hb1·.,
vol. 29, paO'. 495.- Di?'., vol. 21, paO'. 233.

-Vid. Decl'. n. !l549 de 18fl6,art. 63.

Nota 561 c
Arts. 683, 688 e 689.

Nota 56~

Cod. Not. 1298.

Nota 562 a
Not. 560 a..-Vic1. Ga:::. Jll1'., voI. 3~,

[ag. 269.

Nota 562 b
-Vide Decr. n. 3272 de 1885, art. 5:

Decl'. n. 95J9 de 1886 art. 80; Decr. II.
16!l A de 1890, art. 15; Decr. n. 370 de 1 90,
art. 39.!.
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oeffeito de contractos simulados, fraudulentos e celebrados em fraude
da execução. Goa

Art. 687. As nullidades tambem se dividem em nullidades abso
lutas, e nullidacles relativas para o effeito seguinte:

A nullidades absolutas podem ser propostas ou alIegadas por
todos aquelles a quem interessam ou prejudicam, como se determina
no artigo antecedente, mas as nullidades relativas, fundadas na
preterição de solemnidades estabelecidas em favor de certas pessoas,
como a mulher casada, menores, presos, réos e outros, só podem
ser allegadas e propostas por essas pessoas, ou por seus herdeiros,
salvo oS casos expressos nas Leis. A nullidade relativa, sendo de
pleno direito, não será pronunciada, provando-se que o contracto
verteu em manifesta utilidade da pessoa a quem a mesma nullidade
respeita .

..\. nullidade relativa. dependente de rescisão está sujeita ás regras
do al't. 686 § 2. GOa ..

Nota 563
Árt. 40:' e 681, Nots. 4.60 e 56L
-A senlença não obriga nem prejudica

a terceiros que na demanda não foram par
les, e,porlanto,p6deo terceiro prejudicado,
independentemenle da acção ?'esciso?'ia,
allcgar a nullidade de uma e criptura,
que por sentença, pa sada em julgado,
foi considerada valida:' ReI', o .8399 de :, de
i'iovembro de 1873,-Dil'" vol.2, pag.1l8.
_~rot. 368,

-Não e dá nullidade de pleno direito
na falta de coo entimeolo de um condo
mino: HeI'. n. 9904. de 2õ de Outubro de
I 2,-Dir" vol. 29, pag, 511,

-Em contrm'io: ÀCc ?'eviso)' da Rei,
da COrte de 7 de Ago to de 1883, - Di?'.,
\01. 32, pau, 25i.
-Â imulaçlío de divida em escriplllra

de hypolheca 6 pôrle ser julClada, quando
ii prOl'aforirrecusavel : ReI'. n. 10102 de
11 de Novembro de 1883.-Di?'" 1'01. 33,
pag, 396; Ga.:. Jm'" vo1. 36, pag, 373.

-Poslo que a lIullidade das escripturas
de col!lpra.e venda. de bens de raiz s6 possa.
ser ~Is~uttd.a por via. de acção ordinaria
e no J~IZO clvel, corutudo em processo da
fa!leocla, pode·se julgar vaJidaaarrecadação
feita de bens pOSSUI dos por terceiro sob
runàarnentodeque f<?ram adquiridos fràudu
lenlamenl~ e com dmbeiros fornecidos por
umdossoCIO dafirma fallida: Rev. 0.10153
de 16 de Julho. de 1884.-Dil'. vo1. 35, pag,
ld? e Acc, ?'evtso?' da ReI. de Porto Alegre
e 3 de Outubro de 1885-Dil' vol 39pago 287. ., . •

-Póde ser declarada a nullidade de uma
escriplura puJ:illca de compra e venrla elll
embargos de terceiro senhol' e pos uidor,
independenle de acção directa rescisoria na
conformidade do n. 3 do art. 686 do Reg.
11.737 de 1850: Acc. da ReI. deS. Paulode
13 deJunho rle 18 4-D'i?·.,vol. 37, pago 267,

-A nulJidade da divida hypotbecarüt
não p6de ser decrelada uo julgamenlo de
artigo de preferencia: Rev. n. 10738 de 17
de l\Iarço de 1 88-Di?·., vol. 46,pag. 50,

-A nullidade de divida hypolhecaria não
pode ser decretada em concul' o de prefe
rencia: Rev. n. 10768 de 1 de Fevereiro
de 1 8-Di?'., vol. <\6, pago 3.

-i'ias acrõe e execuções bypothecarias
se admillem embargo de nullidade de
pleno direito, e taes não ão osde imulaçiio
em fraude de credores: Rev. n. 11196 ele
23 de Ago lo de 1890-Di?'.,vol. 53, pag, 210.

-O reconhecimenlo das nullidade rle
pleno direilo não decide acção resci ori'L
e pois podem er oppo to em defe a: Ace.
da. ReI. de ão Paulo de 20 de etembro de
1891-Dil'.. vol. 57, pago 559.

-Vide Decr. n. 327t de 1885, art. 5 e
Decr. n. 95,19 de 1886, art. 80.

Nota 563 a
- A l1ullidade da e criplura de hy

poLheca por falta de outorga da mulher
não pMe ser decretada, sem reclamação de
eus berdeiros,Ord LA, Lit.4.8§3: Rev. n.

99040 de 25 de Outubro de 1882-Dil'" vol.
29, pago 511 e Acc, ?'evi, 01' da HeI da Côrte de
7 de Ago lo de 1883-Di)'., vol. 32, pag, 25i.

-Vide Deer. n. 91H9 de 1886. arts, 63 e80.
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Art. 688. Só as nullidades dependentes de rescisão, e as relativas
lJodem ser ratificadas.GOa

b

A ratificação tem effeito retroactivo, salvo a convençào das partes
e °prejuizo de terceiro.
. Art. 689. Só podem ser pronunciadas ex··olficio as nullidades de
pleno direito e absolutas. ú4;3 "

Art. 690. A nullidade do instrumento não induz a nullidade do
contracto, quando o mesmo instrumento não é da substancia de1le, e
pôde o mesmo contracto provar-se por outro modo legal (art. 159). Li
fôrma que a Lei exige para qualquer acto presume- e não observada e
preenchida, se do mesmo acto não consta ter sido observada, ainda que
por outro modo isto se prove. 6G:I d

Art. 691. O instmmento publico nuHo, se está assignado pela
parte, vale como particular nos casos em que o Codigo admitte um
ou outro, e pôde tambem constituir principio de prova por escrlpto}
quando o mesmo Codig'o não exige prova determinada. Gr03 "

Art. 692. O instrumento nullo por faltade alguma solemnidade,
que o Uodigo exige para constituir alg'uID 'contracto especial, valerá
como titulo de divida (A.rts. 634, 636 e 656, Codigo.):iG:l1

Art. 693. A falta de registro, salvos os casos expressos no Codigo,
não importa a nullidade elo instrumento, mas sômente a sancção e pe·
cial qne o Codigo estabelece nos casos em que o exige. GO~

Nota 563 b
- As nuUidades de pleno direilo não

podem ser raUficadas: Rey. TI. !190! de 25
de Oulubro de 1882.-Di1·., vol. 29, pag. 511
e Acc. 1'ellisol' da ReI. da CÓrte de 7 de Ago to
de 18 3.-Dir., vol. 32, pag. 2j2.
-ride Decr. n. 951\Jcit, art. ü3.

Nota 563 c
Ord. L. 3, tit. 63 ~ 5.
-Decrela·se a nu'Uidade absolula ou de

pleno direilo independentemente ele aq;ui
çiio da-pal'te, se con la do proce o: Acc. da
ReI. dePorto AlelITe n. 893de9de ·ov. de
1 3.

- Vide Decr. n. 95!9 eH., al'l. 63.

Nl)ta 563 d
Not. 128. Decr. n. 9549 cit., art. 63.

Nota 563 e
Docr. n. !J549 cil., arl. 63.

Nota 563 f
- Se a hypolheci fór 1l0lcamenle ga·

rao lia de concordala commercial. para
facilidade de cuja solução a· lelra deviam
er pa adas nos prazo de pagamenlo·

estipulado, é claro que a falIa da lelra
nào allera a natureza do instrumento, que
Oca sempre ondo reconJleCJmento de de·
!:lHo e meio de olvel·o, sendo paga a reva·
lidação do sello: HeI'. n. 9651 de 23 de
Oulubro de 18 O.-G. JLL1·., vol. 29, pato 495.
-Di?'., \'01. 24, pago 233.-Not. 56J .

- Vid. Deer. n. 9519 de 1886, arI. 63.

Nota 564
Cod. arl". 10 § 2 e 150 j lI-ot. 138, Deer.

,n. 9519 cit., art. 63. .
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Art. 694. A acção da rescisão, que o art. 828 do Codigo concede
aos credores, sámeute compete áquelles que o eram ao tempo do acto
fraudulento ti.H lO

TITULO UNICO
Disllosições O'er:les

Art. 695. Os juizes ele direito do commercio (art. 6) farão em
cada semana uma ou mais audiencias, segundo a regular affl.uencia. dos
feitos commerciaes, e sempre em dias difi'erentes daquelles que fôrem
destinados para as dos feitos civeis. Se por algum motivo justo se fize
rem nos mesmos dias, serão sempre de modo que sejam inteiramente
separadas, e disti netas uma das outras. GOti

Art. 696. As audiencias para os feitos commerciaes só poderão
fazer-se na casa da residencia do juiz, ou em outra particular que para
Lso possa servir, quando não houver easa publica para esse fim desti·
nada, ou não puder ser nas casas da camara municipal. GOG ..

Art. 697. Ne tas audiencias se guardará o que se acha disposto
nos arts. 59 e 60 do Codigo do Processo Criminal, e 195 do Regu
lamento de 31 de Jaueiro de 1842 ...o.. b

Art. 698. As partes, que faltarem ao re peito deviclo ao juiz de
paz, aõ juiz de direito, arbitros ou ao Tribunal do Commercio, em
qualquer alldiencia ou acto judicial, poderão ser multadas até a
quantia de 50$, segundo a gravidade do caso. GOO

E quando os excessos forem criminosos, será o clelinquente remet
tido pre o á disposição da autoridade competente, para 111e formar
culpa com lt certidão do auto, que o escri vão lavrará de tudo que se
houver pas~ado a tal respeito. GG7

Nota 564 a
Cod. Not. 1297 j·Decr. n. H519 cH., al't. 63.

Nota 565 .
Cod. 1iot.1461 jDecI'. n. 848de 1890. al't.

366; Decl'. 1030 de 1890, art. 147 j DecJ'.
n. 1331 de 1893, arl. 84.

Nota 565 b
Onl..L. 3, til. lO.

Nota 566
Cad. Not. 1477; Decl'. n. M, de 1890

ad. 368.

Nota 567
Nota 565 a

1 Cod. do Proc., al'l. 58; lleg. U. 120 de
8-12, al't. 198; DecI'. n. 848 de 1890 Cad. Peno art. 114; Decl'.

art. 367. ' art. 36B.
n. 84.8 de 18!)O,
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Art. 699. O escrivão, que contra as disposições deste Regula.
mento, commetter qualquer excesso ou omissão, como se demorar a
continuação da vista, ou a conclu ã.o dos autos, será pelo juiz, perante
o qual servir, suspenso por 10 a 3.0 dias, independente do processo e
pela verdade sabida. li""" a

Art. 700. Do mesmo modo poderá ser suspenso o tabellião, que
fizer algum acto ou diligencia contra as fórmulas prescriptas neste
Regulamento. li6..,. b .

Art. 701. Si além de irregularidade, tiverem o escrivão ou
tabellião commettido crime de responsabiJidade, constant.e de auto
ou papeis, que fõrem presentes ao juiz de direito ou ao 'l'ribuna.l do
Commercio, procederão estes na fórma do art. 157 do Codigo do Pro·
cesso Criminal. 668

.. Art. 702. O official que fizer citação, ou qualquer acto ou dill
gencia contra as fórmulas prescriptas neste Regulamento, será punido
pelo juiz, perante o qual servir, na conformidade do art. 514.

Art. 703. Nas causas commerciaes é licito ás partes c.o!Dparecer
nas audiencias por si, seus advogados, ou procuradores judiciaes, para
inquirirem a~ suas testemunhas, reperguntarem ou contradictal'em a
da parte contraria, e requererem o que julgarem a bem dos seus
direitos. 669

Deverão porém ser assignadas por advogado as petições iniciaes
(las causas, e todos os articulados e allegações que e fizerem nos
autos; salvo, não havendo advogado no auditorio, ou não querendo
pre tar-se ao patroÇlinio da causa nenhum dos que houver, ou não
sendo elles da confiança da parte. G"l'O

Nota 567 a
-Df uspeiçõe impo la correccional-

menle ao e 'cl'ivães pejos juizes peranle os
LJuae servir fi não se dá J'eelll"lO algum:
,\\'. n. 461 de 1875 j Decr. n. 818 de 1890,
art. 369.

Nota 567 b
Not. ant.

Nota 568
Lei n. ~033 de Ul7l, :ll't. 15 § 7 j Deer.

n. 4821 de 1 71, arl. 49 . 4.
-Tribunal do Commerci não, ma Re·

tareio, Trib. Cil'. cCI'im. e Corlede App.
-Decl'. a.8411 de I 90, al'l. 370.

Nota 569
A.rt, 181.-Nols, 565 e .106.
- 'o juizo de paz não ha mister de pro

curadore judiciaes, Llemde advogados. AV.
n. 318 de 1865.

-Não póde ullvogar em um fôro o adro·
gado que não fizer regi tl'ar competente
menle ua prolTj ão : A c. da ReI. da COrle
de 22 de Junho ue 1865.-Rev. Jur. de
1868, pag. 48.

Nota 570
Decr. n. 1411 de 1842, art. 26 j ]{ot. 535

eant.
-Não cabe alJgral'o do despacbo pelo

qual o juiz lnaocla inlimar a ]1aEte p~a
con liluir novo advogado por ~ nao de\cr
continuar o já con liluido por er pi!,
deroso : Aec. drL R 1. da. COrle de 19 ce
Dezelllbro de 1 73.-.Dir., ,"DI. :!, pag.306.
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Art. 704. Além de advogados nomearão sempre as partes pro
curador judicial, que será sempre um dos solicitadores do juizo, salvas
as excepções do artigo antecedente, para com elle correr o feito seus
termos legaes, e ser citado e intimatlo quando não fôr requerida a
citação pessoal (art. 24, Titulo unico), sou pena de correr a causa á
revelia. 1i':'0 ..

Art. 705. O procurador, que aceitar a procuração, fica obrig'ado
1\ receber todas as citações e intimações referin.as no artigo an tece
<lent,e, e a communical-as ao seu constituinte, a quem responderá por
qualquer prejuizo, que de sua falta culpo a possa a este resultar ......0 ..

Art. 706. Ce sa o etreito do procurador sómente por algumas das
seguintes causas:

§ l°. Revogação dos poderes da parte constituinte intimada
judicialmente ao procurador i ..... •

§ 2°. Desistencia da procuração requerida pelo procurador, e
igualmente intimada ao constituiute i""" U

§ 3°. Fallecimento do constituiute, ou traU3misfião dos direHos
(leste para outra pessoa, constando legalmente em jnizo ......",

Art. 707. A ptopria parte nos dons primeiros casos, e a pe soa
para quem f-oram tran feridos os direitos da causa no terceiro, deverão
f&zer nova procuração, intlependente de citação sua, até i seguinte
aurliencia, pena de eguir a causa. á sua revelia, salvo o caso de ser
preci a habilitação incidente.

Art. 708. Presume-se ter o procurauor aceitado os poderes a
elle conferidos; logo que apresenta em jui~o, quer na audiencia por
si mesmo, qner em requerimento por ene assignado, a procuraçã.o elll
que é consti tuido ......:0 U

-N~o ha propriamenle acção sujeila (t
regra do arl. ,;o~ do Reg. Comm. n. 737,
I1U rcql1el'ido para embargo, delen\ão ou
outm qualquer medida a 'ecuratoria: Acc.
da ReI. da CÔrte de 9 de [?cl'creiro de 1877.
-Dil·., vol. 12, pag. 762. '

Decr. II, BlS de l8DO, arl. 372.

Nota 570 a
Not. 5"9.
-Ao adrogado podem ser intimado des

P:lc.hos e a varie não tem procurador ju
ddlClal: Ace. ~Ia ReI. do Rio de 27 de Julho
e 188S.....:Dtl·., vaI. 47, pago :?Gi!.

Nota 570 b
Cod., arls. 141 e 142.
-E' livre ao procurador não aceilar a

9rocnração, ma, depois de aceita, deve

de ell.lpenhal-A. diligenlrnl 'nle, e
cler por luciA. culpa: Ord. L. 1,
~S S e 9.

Nota 571.
CorL ,~rl. 157 S 1, Onl., L. 3, til. 26

j1l'ill '.

Nota 57! a
Cod., arl. 157 s 11. n. 2; Ol'll., L. 3, til. 26

pl'illc. e§ 11.

Nota 572
COIl., arl. 157 § 3 ; Ord., L. 3, til. 27

§ 2.

Nota 572 a
- E' uma pre umv~ão condicional;

art. 185.
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Art. 709. Depois que o advogado tiver aceitado o patrocinio da
causa, não poderá mais delle escusar·se, salvo por motivo justo e
jurado, fazendo intimar a parte ou seu procurador judicial ou
extrajudicial, á sua custa, para nomear outro advogado até áprímeira
audiencia,pena de responder-lhe pelos prejuizos resultantes. G')3

Art. 710. Se a parte não nomear outro advogado até a primeira
audiencia, seguirá a causa á revelia, sendo a mesma parte lançada
sob prÁgão. 673.. .

Art. 711. Quando os advogados con tituidos pelas partes com·
parecerem quer em audiencia do Juizo Commercial de la ou 23 instancia
quer no Tribunal do Commercio ou no Supremo Tribunal de Ju'tiça:
para requererem por seus con tituintes o que lhes convier, occuparão
o logar, e conservarão as prerogativas que as Leis lhes outorgam...')3.

Art. 712. Só aos advogados poderão os escrivães mandar os
autos com vista ou em confiança debaixo de protocollo, sob pena de
responderem pelo descaminho, ou pelas despezas na cobrança ás partes
interessadas, além da pena de suspensão (Art. 699). G73 c

, 'Art. 713. Nenhum advogado poderá, sob qualquer pretexto, reter
os autos em sen poder, findo o termo assignado ou legal, pelo qual
lhe tiverem ido com vista on em confiança, sob pena de perdimento
para o seu constituinte do direito de que não tiver feito u o no refe·
rido termo,e de responder-lhe pelo prejuizo que dahi lhe po::sa resultar
além de pagar executivamente todas as despezas que pi1ra a cobrança
dos autos se fizerem. G73 d

Art. 714. Se os autos fôrem cobrados por mandado jlldicial (que
só se passará não os entregando o advogado sendo-lhe pedidos com o
protocollo, depois de findo o termo assignado on legal), por despacho
do juiz, requerendo-o a parte coutraria, não ajuntará o escrivão ao
autos o articulado ou allegação com que vier o mesmo advogado, 6
se algnma cousa nelles estiver escripta, o escrivão riscará de modo
'lue e não possa ler, devolvendo incontinente ao mesmo advogado. ou
----------------------------

Nota 573
0)'(1. L. I, til. 48 8; L. 3, til. 26 ; A s.

i1e27 de Março de 18'21.
-Se o advogado COD litnido l10S auto

não aceitar o patrocinio não tem locrar o
Ilispo to no arl. 709 do lleg. Comm: Deei .
I!e Agg. do Preso do Trib. do Comm. da
L:órLe de 21 de AI ril cle L858.-C/tl'un. do
FOro de 1859, D. 2L

Nota 573 a
Ord., L. 9, tH. 'lO § 10.

Nota 573 b
- Av. n. 82 de 1819, al't. 7, n. d; neg.

D. 1'l0 de 184.2 art. 195; Decl'. n. 393de 1 ti,
arL. 2; Decr. n. 1799 de 1856; Dccr. n. 561i
d,e 1 7-1, art. 73.-Per. e GIlZa, Not. L35.

Nota 573 c
- Decr. n. 848 de 1 90, al't. 373.

Nota 57"3 d
Al't. 717' Av. n. 33 de L1 de Ag sto de

1767; 01'(1. L. 3, tiL. 20 § 45; Av. 4.37 de L 3fiu
Av. n. 102 de 1837; Decl'. n. 818 de 1890,
art. 374..
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3 parte que o ti ver constituido, o qne assim eparar aos autos, ou os
documentos que assim vierem juntos, lavrado de tudo o respectivo
termo. G"3 o

Art. 715. Se, porém, o advogado não entreo-ar os autos á vista do
mandado, passada a competente certidã.o, poderá ser multado pelo juiz
da cansa até 2001/J para os cofres municipaes. E, se findo o novo prazo
marcado pelo juiz, que será de tres dias, para. a entrega dos autos,
aioc1.a os não entregar com o conhecimento de haver pago a multa po
derá ser preso por sessenta dias, se antes não tiver entregado os auto ,
salvo em todo o caso as competente acções criminaes, e sem prejuizo
da cobrança da multa executivamente. ""3 I

Alt. 716. Qualquer cota moratoria do advogado, não sendo de
molestiajurada, será tomada como resposta directa aos termos da causa,
ficando elIe responsavel á parte por esta falta, se fôr culposa. "74

Art. 717. Todavia se o advogado jurar molestia, dar-se-Ihe·ha
por uma vez sómente novo prazo de cinco dias, findo o qual se cobrarão
os autos na fórma dos arts. 713, 7] 4 e 715. ""'4 u

Art. 718. A disposição do artigo antecedente só é relativa aos
termos das acções ordinarias, não comprehenditlos todavia os dos
recul' o e incidentes respectivos, devendo nestes casos passar os
autos ao segundo advogado nomeado, ·ou áquelle que a parte no
mear, tudo dentro do mesmo termo e independente da citação da
parte.

Art. 719. As petições iniciaes ou da proposição da acção, contes
tações, réplicas, tréplicas, embargos, recouvenções, opposições poderão
ser articuladas, quando versarem sobre diversas questões de direito,
ou factos sobre que devam ser inquiridas testemunhas...74 b

Nota 573 e

Art. 717; Decr. n. 8.18 de 1890, art. 375.

Nota 573 f

Ar!. 717j Dccr. n. 8J.8 de 1890, art. 3'76.

Nota 574

- N~o. ~be augl'avo do despacho pelo
qual oJIllZ Julga resposta direcla ao ler
mo ela cau a uma cota moratoria do

50

advogado: Acc. da ReI. da Côrle de 19 de
uezembrode 1873.-Di7·., valo 3, pago 57.

- Podem pOr colas marginaes a bem da
causa. Ord., L. 1 ti t. 48 S 14 j ma não àu
admissíveis as sentenças do juize, por
maisre peitosas que pareçam: ouza Pinto

1l99.-Decr. n. 848 de 1890, art. iJ77.

Nota 574 a

Art. 224' Ord. L. 3, tit. 20" I ii.

-Decr. n. 848 de 1890, art. 378.

Nota 574 b

Di ciplina do fOro.
CODIGO COMMERClAL
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Art. 720. O autor só é obrigado a juntar documentos logo com
a petição da acção; .,.....,

§ 1.° Quando sem elles o Codigo Commercial não admitte acção
em juizo (Arts. 281, 302 e 587);

§ 2.° Quando os etocumentos forem mencionados na acção como
fundamentos da. intenção do autor, salvo se forem existentes em notas
publicas, registros ou depositos publicas, e houver impedimentos ou
demora para se extra}lirem por certidão ou publica-fórma; ou se estio
verem em poder do réo, jurando o autor esta circumstancia. 1>'>'1>.

Art. 721. O réo só é obrigade> a juntar com a sua defesa do·
cumentos, quando nelles se ella fundar; salvo as mesmas excepções
do § 2° do artigo antecedente. G ....O

Art. 722. A' excepção da citação no principio da causa e da
execução, todas as outras citações e intimações de sentenças, appel·
lações, e de quaesquer actos prejudiciaes, serão feitas sob prégão em
audiencia, não havendo procurador judicial 0\1 não sendo este encon·
trado para ser citado ou intimado. G ....'"

Art. 723. Se a citação ou intimação fôr feita por prégão em ano
diencia, delle começarão a correr as dilações e termos respectivos. "'8

Ad. 724. Os termos de vista para allegar, contestar, replicar,
treplicar e em geral para dizer nos autos, só correTão da continuação
destes ao advogado, se a parte tiver aj untado procuração; e serão imo
prorogaveis quer haja ou não procuração nos autos, salvos os casos dos
arts. 717, 727 e 728. ",.,,0

Nota 575

Art. 69.eNot. 545.-0rd., L. 3. tit. 20 §§ 22,
23,2-1 e li3; Ass. de 23 de Novembro de 1769
e Ass. de 3 de Dezembro de 1710·

Nota 575 a

-Vid. Di1·., voI. 47, pag.193.

Nota576,
Art. 96; Ord. L. 3, tit. 20 § 23; Â S. de 23 de

No' embro de 1769 e A s. de3 de Dezembl:O
de 1';70.

Nota 577
ATtS, 655 613 § 1 i No;s. 162, 510 e 510 .

Cod. li ot. la.

- Deve entender-se, o art. 21 do Decr.
n. 6/64 de 1873 de l\armon.ia com o 31't.l9
do Decl'. n. 143 de 1842 e com o arl. 72!
do Heg. n. 737: Acc. da ReI. da Côrte de 26
ele Julho de 1878.-Di'I'., vol. 17, pago m.

Nota 578

Arts. 532 e575. Not. 424.
- Nas causas commerciae nem sempre

o p'l'a:to corre de momento a momento:
A c. da HeI. da CÔrle de Jode Fevereiro de
1874.-Di1". vol.3, pago 201.

Nota 579
Not.173.
-- A di po ição do art. 155 do Deer.

11. 1030 de I 90 cleve. l1a acçõe ord1llarlils.
er entendida e applicada de coml)lnaçã~

com oart. 721 do DecI'. n. 737 de 1 50. ell
ordem a er contado o triduo da visla nOI
;wlos: Acc.. do Trib. Cil'.cCrim.\del~rtU
Julho de 1893.-DiT., vol. 62, pago 5B6.
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Art. 725. Se os termos se findarem em ·dia feriado, s6 no pri
meiro dia util poderão ser os autos cobrados. G70a

Art. 726. As dilaçóes para as provas são communs a ambas 3
.partes, salvo os casos dos arts. 249, 304 e outros semelhante. G70 b

Art. 727. As dilações são contimlas, e o seu curso não se us
pende ou interrompe pelas férias supervenientes, salvo se estas absor
vem metade da dilação. GIi"

Art. 728. Não correm os termos e dilaçóes, havendo impedi-
mento do juiz ou obstaculo judicial opposto pela parte contraria. 681

Art. 729. Não se suspendem durante as férias: GIi!"

§ lOAs causas de arresto j 683

§ 2° De detenção pessoal; 684

§ 3° De soldadas j G8G

§ 4° De depositos ; 686

§ 5° De penhor; G8'"

Nota 579 a
Ord., L.3, til. 13 S19.

Nota 579 b
Lei 6~ L Cod. de tempo in integ.1'e.st.
-Decl'. n. 818 de 1890, art. 380.

Nota 580
A.rt.72L
- Na de"ignaçiio de 10 d'ias, o decendio é

falnl; e não seiolerrompe o eu cur_ocom
a. férias, salvo ab orv ndo esta melade do
prazo Acc. da Rei. da Côrte de 22 de l\Iarço
de 18ió.-G. 11/'1'., voJ. 7, pago 250.
. -l'ío lapso semestral la suspensào da
m lanCla não e contam a féria: Acc.
n. 1439 da HeI. de Porto Aleare de IOde
Março dei 89. "

-\'ido Di?'., vol.4.3, pago 368.

Nota 581
Art. 724,Not. 499; Ord. L.I, tit. 6<§2;

L. 3 til. 20 § 46; ti t. 5!l § 9 i li t. 74 § 3;
til. 81 9; til.. ~t 1;~. 4 ti~. 18 princ.

- Contra o l1llgante ImpedIdo não corre
tempo: Rev. Comm. n. 5783 de 16 de Julho
de 1 59.-Jur. Comm" pag. 336,

-Decr. n. 848 de 1890, art. 38l.
- Durante a férjas se suspendem as

fllllcções do Juizes e do upremo Tribu
nal. devendo ser considerado nullo todos
o acto~ praticado nes e periodo: Decl'.
n. 8t8 Clt., art. 382.

Nota 582
- Declamva o~ feriados que no com·

mel' ia e devia ob ervar o À v. n. 206 de
1852, prejudicado pelo D cr. n. 1285 de I 53.

-Decl'. n. 818 cil., al't. 383; Decl'. n.
1334 de 1893, art. 90. .

Nota 583
ArtS. 321 e 331 ~ 2; Decr. n. ]285 de le53,

art. 3 §4.-Kot. aot.

Nota 584
Arts.343 e349; Decr.n. 1285 Cit., 3ort.3

§ I.-Not. ant.

Nota 585
Art. 289; Decr. n. 1285 cit, art. 3 § 5.
-l'ot. ant.

Nota 586
Art. 268; Decr. n. 1285 cit., art. 3 S4
-Kot. ant.

Nota 587
Art . 281 e 2 ,2; Decr. fi 1285 cit., art. 3
1.
-Not. aot.
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§ 6° As ratificações de protestos de mal' ; ri88

§ 7° Em geral todas as causas que pela. demora ficariam preju·
dicadas. riSO

Art. 730. São sómente feriados no juizo commercial) além do
domingos) dias santos de guarda e dias de festa nacional, os que C01110
taes fôrem declarados por Decreto .......

Art. 731. Nenhuma sentença d'e primeira ou segunda instancia
será levada á chancellaria, e se não houver interposição de rectlr'o.
pa"'sarão em julgado dentro de dez dias contados da sua publicação
ou intimação (Arts. 234 e 235 ).Go,

Art. 732. Se a parte vencedora encommendar a sentença para
dar-lhe execução, o escrivão a extrahirá) sob responsabilidade, em
prejnizo da apresentação no Snpremo Tribunal dentro do prazo legal
de recurso de revista, que a ?utra parte tiver interpo to. [;0. "

Nota 59! a

Not. 513.

Nota 59!
Art. 662 e 663; Deer. n. 1597 de 1S55,

art . 4. e 4t1; Dcer. n. 5-167 de I 73, arL 2.5.
-- E tá. abolido o lr'an ito pela chaucel·

laria ele quae quer entellça , precatoria',
alvará, mand,ldo ,e quaesql1croull'o actos
forense de qualquer juizo e Tribnnal:
Decr. n. 1730 ele 1 69.

- O embargo a Aeeórdão erão 0ll'
posto, dentro de ci oco dia, contado da
publicação ou intimação, reqllCrelldo:,e
para elle vi la ao juizo relator; DJcr, Clt.,
n. 1730; Deer. n. 5U18 ele ] 74, art. 158.

Nota 590

Nota 588

Nota 589

Al't. 360; Dcer. TI. 1285 cH., art. 3 § J•
-Not. ant. '

- S rITo tambe/lI f 'riatlos nos juizos tia
I" e 2" inslancia e Sl1l?relllO Tribunal de
.Iustica os elias 2;,de~larço, 7dc etellllJl'll.
:l ele Novelllbro, 2 de Dezelllbro, a ,illlCOIllO
CIIl cada provincia os dias ele festividado
li lFc fórem anniver ados da adbe 110 da
IlJe ma província á fnelep ndellcia ~acio·

lIal: De'!'. n. 12,5 cit., arl 2.
- Pócle j nlerpor-se o recm' o de aggral'o

durante as ft::ria : Acc. da fIeI. de Parlo
Aleure n. 301 de z de Jl1llJo eI I 86.

- Decr. n. 84.8 de 1890, art. 384.
Not. 243; Deer. n. 1285 (;it., art. 3 I. - Vid. Not. ao art. 14J5 do Decr. n. 91;
-Â accu ação di\. penhora e mai terLllos, de I (lO.

me mo da Fazenda Publica. ficam pam - A férjas do fóro começam a 21, de
depoi da féria: AV.de12de ilrarçode1 67. Dezembro e terminam a 7 de Janeiro---de

_ A declara ào da faIJeneia e seu termo domingo de ltamo a domingo da Re ur
ulteriore podem er tratado durante a reição: Decr. n. 67 de 1 9.
fria : Ace. da HeI. ele Porto-Alegre n. 200
de 27 de Fe\CI'eiro de 1 3.

-Not.ant.

Not. 40' Beg. n. 37 , art. 1.
- rd. L.3, til. 18 e48.
- OD er. n. 740 de 1 50 declarou (Juae·

os dia feriados no juizo de la e '1" ios
laoeia e no upremo Tribunal de Justiça.

-Tanto e te Decreto como aquelle Av,
n. 206 (o. 4.56) e devem con lderar preju
dicado pelo obred ito Deer. n. 1285.

- A férias para o fOro comecam: de 21
de Dezembro até 31 ele Janeiro, a da Se
mana anta, ele Quarta-feira de Tre a até
se completarem 15 dia ; e a do Espirito
Santo de d Domingo do Espirito anto até
o da Trindade: Deel·. n. 1285 eiL, art. 1.
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Árt. 733. O recurso de embargos interpo. to por uma das partes
pl'ecedp. no julgamento, e interrompe o seguimento dos termos da ap
pellação interposta pela outra parte. O mesmo se guardará q~al1do

uma das partes embargar o accórdão dI), Relação, e a outra lUter-
d . t IilJ"puzer o recurso e reVlS a.

Art. 734. Não é licito ás partes usar ao mesmo tempo de dous
recursos contra a mesma decisão; mas poderão variar de recurso d~ntro

do termo legal. IilJ" •

Art. 735. Para a computação do valor da causa em relação ás
alçadas (art. 26 du Titulo unico), attender-se-ha sómente á quantia.
principal pedida na acção. GlJ4

Nota 594

Nota 593

- Em materia de custa: não l1a ai ada:
portanto das entenças proferida' sobre
CHi, cabe, empr, appellôr,ão em atI ilo
de"oluth'o ómente: Ac . da ReI. da ôrte

de de 17 de Agosto de l875.-Di?·., 1'01. •
pago 252.

- Valor da cau'a e regula pelo pedido
da acção, e não pela contado na '3X cnçào.

- Juro e cu ta" não ão computado: n;l
alçada: Acc. da ReI. da Côrte de :3l de Maio
de l878.-Di?·., vo1.17, pago 105.

- Na execnçôe' o que regula a alçarta
é o valor do debito que 'e executa e uào
o que for dado pelo executado no embar
go . l'ios embargo' de terceiro ê o valor
do ben penhorado, cujo dominio e posse
,e di. puta: ACC. da Rei. da Côrte de 29
de Julbo de 1B8l.-Dir., vol. 2li, pago 627.

- enbllDla iOlportancia l-eU! para re
"olar a alçada do Supremo Tribunal de
Justica, na acçõe re ci 'orias, o '-alor
dado' á cansa, por loul'ado' nomeado fi.
aprazimento das parte .-Re~ula a alçad..a.
nesse caso, o valor do pedldo .na .acç~o
primitiva, mesmu qUándoa resc! Ofla nao
eja movida coo tra a sentença profenda

em a dita acção, ma' contra a que na ex,e
cução julgou pr judicada a peuhora feita
em ben' de valor superior á alçada: Rt'v.
U. 9827 de 12 de Fever iro de 1 2.-Dir.,
voL. 27, pago 565.

- Regllla a alçada o valor ,1arlo .á causa,
e não qualquer ontro que po·tenormente
'e lbe po a, ou quizer dar :-Acc. da ReI.
da Babia de 17 de Novembro de 1811.2.
Di?'., 1'01. 30, pago 195.

- Na execução por Cll tas prevalece o
·principio regulador das alçada : Rev.

Not·. 448 e 59lJ j Cad. Nots. 336 e 1472. n. 9845 de 20 de Setembro de tB8~ e Acc.
- Para a computação da alçada de ?'evisor da ReI. do Rio de 11 de elembro do

aC~r~o com o juizo civel, e accreseem ao l883.-Ga.z. JUT., 1'01. 37, pago 236.
gn~elpal a cu ta , quando en) tresdobro : - Na acção movida por um credor para

eCI • de AugI'. do Pre '. do Trib. do Comm. annu]]ar uma concordata, re~la a alçada
~aC,$J!tede 1 de ~Iarço de 1858.-C/tron. o valor de ta e não o do credito do autor:
o ,Ioro de 1859, n. 17. Rev. n. 10651 de 6 de Julho de 1887 e

Cod. lio/s. 439,1266 e 1431.
- Não e dá aggravo. II 111 appellação

da deci'ão proferida sobre embargos á
drrlarar,ào da [allencia, por não ser re·
guiar u ar-se de àous recurso, ao mesmo
lrmpo, contra a Illesma deci ão, ma isto
c enlenàe quando o fundamento do ag

gral'o Já [ui objecto dos em bargos e este
I'er aram sobre a materia decidida pela sen
leuça elohargada; e não quando nos embar
~o e agIta questão de incompetancia do
JUIZO: Acc. da HeI. da Côrte de ~4 de Jull10
de 1877.-Dú·., vol. 14, pago 148.

Nota 592
Deer . de 18 de Março e 3 de Abril

IBJ5.-Nol. 513.
- Decr. n. 143 de 1812. art. 27.
- A appellação e."C-oflicio não ob ta a

que e arlmittam embargos á sentenç~ :
Bel'. n. 8192 de 3de Junho de1874.-D~r.,
'01. J. pa". 682.

- Quando umada parte appella e outra
embar!m devem ar julgado' os embar"o
na I' in lancia, antes da reme sa dos aulos
fi 2', para julgamenlo da appellação: Acc.
daReI. da Côrte de 1 rle Agoslo de 1884.
Drr., vol. 35, pago 218.
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Art. 736. A Resolução n. 564 de 10 de Julho de 1850 sobre fiança
ás custas é extensiva ás causas commerciaes.696

Art. 737. As sentenças nas causas commel'ciaes, quer na primeira
ou segunda instancia, quer no Supremo Tripunal de Justiça, serão
sempre proferidas em conformidade do art. 232.

Art. 738. Os terceiros prejudicll.dos pela seutença podem appellar
e interpõr o recurso de revistá, ainda que não interviesse na causa na
primeira ou segunda instancia.696

Acc. ?'el)is01' da ReI. de S. Paulo de 12 de
'ovembro de 1887.-Di?·., vols. 44, pago 71

e ,15, pa". 402.
- Juros e tipulado no Ululo ão con

tado para o computo da alçada: Rev.
n. lllU4 de 26 de Fevereiro de 1 90 e Acc.
7'el)iso?' da ReI. da Bahia de 12 de Selembro
ue 1 9U.-Di?·., vol .5l. pago 492 e54, pago 7t:l.

- Vide Di?'., vo1. 63, pago 41.
A lçada-Accórdão eln COD elbo, relaLados

o aulo, negar provimento ao aggra o da
deci ão, que rejeitou a excep 'ão ele incom
petencia cle li . 14, fundada em que, sen~o
as lelr~ de cambio acciunadas do valo,!' de
12:890$. e não tendo os aggral'ado junlado
prO"a da colação omcial dos dia dos ven·
cimeBto ,só pMe a eu respeito regular o
cambio par, por ser o natural e normal,
~endo, portanto, ovalor das me mas letras
de 4:5:1U$170 : e, por consegüinte, da com
petencia do prelo I' o proce o ejulgamento
ria acção re pe tiva. E a im decidem,
porque é de direito expre o que. para a
('omputação da alçada « empre se olhará
a quantidade ou vaUa da C<1l1Sa pelo autor
pedida:o. "Ord. L. 3, til. 70 § 9'. ou como se
'xpl'imeoart.7il5 do Regul. n.737 de 1850»

v·ara a computação do valor da uausa em
r ·lação á alçada, allendel'- e-ha ómente
ú quantia.principal p '(lida na acção.

li sendo a quantia pedida pelo Aggra.
val10 de 13:793 102,oulra. não podia er a
deci ão a$"ravada, em allençào á o ci
I:L õe ao cambio; e paguem o Ag17 l'a'
\a.nle as custas. Rio, 13 de Julho de 1894.
-J01'nal do ofltlllercio de ln de Julho
do me mo anno.

Nota 595

Nots. 96 e 5~5.

-~'icaabolida a fiança a cu las. ficando o
allLor voncido obrigado a paga.l-as da cadeia,
quantlo não a faça ~1 horas depois do
I' ql1 rido por elle : Disp. Prov., art. 10.

-Yide Paula Pe soa, Not. :2 á Di:p.
Pro v., pag.5 1.

- Se deve con i lerar entre os casos de
aggravo os de que trala a Rev. de 19 de
Julho de 1850, endo (lue o art. 669 do
Reg. n. 737 tambem o nao comprelJendia
ma sempre e elltenderam porjvil'tude das
lei especiaes 'clue os crearam: 11'.0.11
de 1855.

:- O credor residen te em paiz e tran·
gelro, que protesta por preferencia, éobn
gado, sendo requerido, a pre tal' fiança ás
cu tas: Acc. da ReI. da CôrLe de 8de Maiu
de 187'!. -Di?'. vol. 7, pago 370.

- O réo e o oppoellte podem requerer
que o autor preste tlança ás cu tas; e a
isenção pela misel'ict só aproveIta quando
justificada: A.cc. da ReI. da CôrLe de:11 de
Agostode1874.-Ga::.Ju1·., vol.7, pag.J31.

- Fiança á cu tas não presta -o autor
presente vencido, não oh tante esLar a
pri ão até pagamento abolida pelo novo
Hegim. de custa : Acc. da ReI. da COrte do
30 de Abril de l875.-Di1·., yol.7, pago 484.

- O autor que durante a lide au enLa· e
do Imperio temporariamente, deixando
hens de raiz e procurador que o defenda,
não é obrigado a pre tal' fiança á cuslas:
Acc. da ReI. da Côrte de 20 de Dezembro
de l875.-Di?·., vo1. 7, pago 247.

- Oestrangeiro, que eslá fóra do 1m·
perio, é obrigado a prestar fiança ás cu Las,
não obstante estar nelJe esLalJeLecido com
cas-a de commercio : Acc. da ReI. da COrto
de 21 de Outubro de 187\J.-Di?·., vaI. 20,
pag.716.

- ~ào é caso de ag17ravo a deci ãoquellD
mologou o arbitramento do quantum a
lianl;a ás custa: Acc. do Tríb.Civ. eCrllD.
de 24 de Maio deI 93.-Di?·.,voI.63/pa".5H

- Fiança á cu la não é ooril1udo a
prestai-a o e I.rangeiro residenl.e fóra do
paiz, e é pes oa miseravel. Como econ·
sidera no civel pes oa mi eraveI: Acc. do
Trib. da Bahla de 26 de Oulubrode 18~J.
Di?'., vol. 6,J" pag. 504.

Nota 596
AI't. 669 3. iVot. 213' Orei. L. 3, lit,79

§3; til. 81 . I. Decr. n.5,18de1 90,ar1.3 '.
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Art. 739. Quando os que fôrem citados para responder a qualquer
acção commercial, ou já estiverem em juizo, fôrem presos, terão para
se defender o dobro dos termos e dilações marcadas neste Regula
mento; e não começará, nem seguirá a causa, sem que se lhes nomeie
um curador in litem, sob pena de nullidade, tenham ou não advogado
ou procurador judicial constituidos. GOO "

Art .. 740. A jurisdicção dos juizes de paz fica subsistindo
nas causas commerciaes até a quantia da alçatla doa mesmos
juizes.Go,,"

Art. 741. As causas commerciaes (Caps. III e IV do Tit. I) que já
se acharem pendentes ao tempo da execução do Codigo (art. 912,
Codigo) serão reguladas e decididas pela legislação anterior ao
mesmo Codigo, salvo a convenção das partes por termos nos
autos. GO,,".

Art. 742. As causas commerciaes intentadas depois da execução
do Codigo, mas provenientes de titulos ou contractos anteriores á exe·
cução do mesmo Codigo, serão reguladas, quanto á fôrma de processo,
pelas disposições deste Regulamento; e quanto á materia serão decididas
pela legislação que anteriormente regia. G08

- Director de uma companhia ou so
ciedade anonyma é pessoa competente,
havendo sido nomeado seu liquidante, para
appellar: Rev. n. 9232 de 4. de Maio de
J~7S.-])i1·., vaI. 16, pago 797 e Acc. 1'evi
sal' da Hei. da Côrte de 8 de Abril de
179.-Dir., vaI. 19, pago 308.

- Terceiro senhor e possuidor que de
cabir os embargos que oppuzer áexecução
nàv está iulllllido de appellar da sentença
da adjudicaçào, como terceiro prejudicado:
Acc. da Rei. da Côrte de,8 de Julbo de
1 19.-Dil·., vaI. 19, paD'o 737.

- Terceiro prejudicado pMe appellar da
sentença 4ue lhe causar prejuizo : Acc. da
ReI. do Maranhão de :27 de Julho de 1879.
.Dir., vol. 19, pago 74.3.

- 0. assistente, como terceiro prejudi
Cado,l'lstoser credor odepo itariodamassa
fali ida, pMe appellar, embora aquelle, a
'!uem as iste, se conforme com a senlença:
,Ice. da ReI. da Côrte de '17 de Junho de
J 82.-Dil·., vaI. 28, pago 595.

vaI. 32, pag. 208 e Acc. da ReI. de Onro
Preto de 15 de Setembro de 1884.-Dil·.,
vaI. 35, pago 331.

Nota 597

Cad. Nots. ]4.61 e 14.72.
- Os juizes de paz não têm alçada:

preparam e julgam as causas de valor até
tOO$ com appellação para os juizes de
direito: Lei n. 2033 de 1871,a1't. 22 j DecI'.
n. 4824 de 1871, art. 63.

Nota 597 a

Decr. n. 5456 de I 73, art. 8.

Nota 596 a

Art.6i2;Decr. n.848 cit.,art. 386. Nota 598
- Aos presos se deve conceder o do-

hro dús prazos, e nomear curado~: Hev. Cad. art .456 e 912: Av. n. 293 oe1855j
11.10050 ue 1 de Setembro de 1883.-DiT. Ass. n. 15 de 1857; Cad. Not. 353.
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rt. 743. Nos casos omissos neste Regulamento, será sub idiario
o processo civil, nâo sendo contrario ás d.isposiçõe~ do mesmo Regula·
mento .......

Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara, do meu conselho,
ministro e secretario de Estado dos negocios da justiça as im o tenha
entendido e faça executar. .

Palacio do Rio de Janeiro, em 25 de Novembro de 1850,29° da
Independencia e do Imperio.

Com a rubrica de S. M. o Imperador.

ElLsebio de Quei'roz Coitin1to Mattoso Gamara.

Nota 599
ArL. 2' Cad., arl. 121' Deer. n. 56<1 de

150;Decr. n.81 de190 arts. 97e3 7.
Ord. L. 3, til. 66 6.

- A pri lia por falta de pagamento de
'u la é applic,'wel ao Juizo Commereial:
DeeI . deAgg.doPre . do Trib. do Comm.
da Côrte de 5de Outllbro de 1857.-C/won.
do FÚTO de 1 59, n. 8. -Not. 595.

- Apena da Ord. L. 3, tit. 36 não é appli
cavel aoJuizoComm r ial: Aee. do Trib.
do Comm. da Côrte de 11 de ol'embro do
J869.

- Interpo ta a 7'evista, foi denegada.
Rev. JII7'.de1870, parr . 219.

- Emquanto .não parra I cu ta , não se
é011l'ict :Ord. L.3,tiL.14 ,'3;tit.20 §37.

- F i abolida a pri lia por cu tas: Deer.
n. 5797 de 1871, art. 206.

- A aboliçiio da pri ão por emJas não im
portou a re tauração deonusdafiaJlça, oqual

dim 'uHa o e ercicio do direito da propô,'
acçõ em juizo, e ó podia. ub i til' por lei
expre sa: Av. n. 910 de 1 78.

- Julrrad~\ pro 'edente aexeepção de i~·
cornpeteneianão ba nultidade em pro egul!
no feito perante juiz comp tente, em [l~
vio pagamento de cu ta : Ace. da lleLdo
Re ire tle ao da Setembro de 1879.-Dlr..
rol. 29, pago 206.

- A fiança ás cu ta não tem applic.~çàll
ao ea o ómente de er decr t"da a al)'ol
I'içllo da in taneia, porqu e se foi prel'i to
no Reg. n. 143 de I 42, art. )5 ~2, ma ~omu

se não tem entendido na pratica. a dec~ ile>
I roferidas pelojuiz ela causa, com relaça~~
incidente ela prestaçào da fiança, quer OIUI!
obrigue, quer não, o aulor a pre tal-a: Ace,
do up. Trib. Fed. de7 de Maio de 1891.
Di?'., vol. 58, parr . 516.

- Seque tI'O nao póde er ordenado n~
Juizo Commercial sob invocação do arl. 'lia
do Reg. n. 737 ele I 50: 'A cc. da Côrte dI
App. de 24 de Abril de 1894..-DiI'" 1'01. 61,
pago 193,



Decrelo n. 738 de 25 de Novembro de t 850

Dil o Regulamento para o Tribunaes do Commercio, e para o proco o da quebras.

Hei por bem, usando da attribuição que mó contere o artIgo cento
e dous paragrapho doze da Constituição do Imperio e o artigo vinte e
sete d~ Titulo unico do Oodigo Oommercial, Decretar o seguinte:

. TITULO I
Os Tribunaes do Conlmel'cio

OAPrrULO I

Da fórma e ordem elo despacho

Art. 1. o Os Tribunae <10 OommerClo terão sessões ordinarias á:l
segundas e quintas-feiras, quando não fôrem dias santos de guarda ou
feriados, e, sendo-o, no dia seguinte; eas extraordinarias que os prfjsi·
dentes julgarem necessarias.

Se algum membro do Tribunal não puder comparecer, participará
o eu impedimento ao Tribunal, por via do secretario."

Nota 1.
- A' conferen ias pam julgamento da

causa' commercia 101'50 logar nos me 
l!\0 dia de ua e sõe, logo que e ta e
hudarem, podendo durar até a 3 !loras da
l;mle. c fôrpreciso: Decr. u. 1597de 1855,
art. 29.

-: Fin.da a conferencias, terão Jogar a
alllhencla fCltas cadt~ emana e allernati·
l'amenleporumdo adjlllll.o :Decr.n. 1597
ar!. 31. '

- A e õe terão 10"ar ás egunda e
II ltinl:1. -feiras de cada mana, e quando
~<-Ie dIa for'em do guarda, no imlllediata
!nel1le. uh equente ,em que não edcrigual
ImpedJmcnto, ficando para esle fim rovo"atlo
oo. cr. n. 11i26 de 2 de Ago lo de 1 ~õ que
UI',1"110U a quarta '·feiras e saubarlos para
lae. õe :Decr. n, 1 00 de 1 56,-Cod"
flot.1<138.

- A JUJlLasConlmerciae cei brarilosuas
sOes ordinm'ltlS á quinLas-r ira, C, ha

vendo imperlimenl.o, no primeiro dia nUI
:egmnl.e: Do '1'. n. 6384 de 1876, al'I.. .

-Os Tribunae rIo Commercio foram sup
jlrimido: ua aUribuiçõe. ;uJminislraUvtl.
.50 exer 'idas pela JunulS e In'p loria do
Commercio: Decr . n .2662 d 1 75, al't. 1.
63 J de J i6,arl.. 18; 596 de 1 90. - Cod.,
\'ot. 143 e seg.

- A all.ribui('õe judiciaria na Uniíio
pela. juslil;a federal: Der'f'. n.. 1 d J 90.
-IIO di Lriclo federal; 1030 de 1 90 1334
rlel 93.
-'0 Eslados, lão difTorenle sua organi

açõe judiciaria ...
- Nilo foi eliminado esL R ". n. 738 por

'er um 131 menlo bi.lori oque por si e .uas
nolas epre ulrá a inlelligcnciarlo cit.. Deer.
11. 596 de I !lO e Detr. n. 917 do mesmo
anoo.



794 APPENDIGE

Art. 2. o Assentar-se-hão, O presidente na cabeceira da mesa, e os
deputados de um e de outro lado, sem precedencia, com excepção do
secretario, que terá assento á direita do presidente.

Quando o desembargador fiscal comparecer no Tribunal, se lhe
dará assento igual ao dos deputados, á esquerda do presidente.".

Art. 3." Ás sessões do Tribunal serão publicas, com excepção
dos cases seguintes: I

1. U Quando se tratar da pronuncia e prisão dos fallidos (Codigo
Commercial, arts. 820 e 824), e de qualquer acto preventivo, de cuja
publicação pos a resultar a sua inefficacia) ; s

2. o Quando se tratar da declaração da fallencia a requeri.
mento de credores, ou ex-officío (Cod. Comm., art. 807), ou de qual
quer negocio que exija discussão ou syndicancia sobre a idoneidade,
conceito e reputação de cOlllmerciante ; ..

3." Quando se tratar de representar sobre infracções e abu os
(art. 19 n. 1) ;

4. o Quando se tratar de suspensão ou demissão de corretore~, e
destituição de liquidantes de sociedades mercantis dis olvidas. li

Art. 4. o Ao presidente compete, sem discussão, declarar secreta
a sessão nos casos referidos no artigo anteeedente.

Art. 5. 0 A' hora marcada para as sessões, o preside.nte, logo
que se achar presente metade e mais um dos membros cIo Tribunal, de·
clarará aberta a sessão, a toque de campainha; e, lida e approvada
a acta da antecedente~ principiarão os trabalhos pela leitura da cor
respondencia official, dando-se preferencia á que se tiver recebido
do Governo' em seguida se dará expediente ás petições das partes, por
fórma que não fique algllma sem despacho de urna para outra ses ãOj e
em ultimo logar e tratará dos negocios geraes e particulares peno
dentes, ou qne de novo se propnzerem. G

Nota 2
- o adjunto tomarão a ento na me .

ma me a,ádir itaeesquerda do presidente,
1J0r ua antiguidnde: Decr. n. 11>Y7, art. 30.

-lião ha lIlaisadjnnLos, nem fiscal: Decr.
n.63 tde 1 76, art. 3.-Not. 8.

Nota 3
- o Tribunae do Commercio nada mais

t~rn com a pr nuncia e pl'i ào dos fal1ido~ :
Cad., ~'ot.s. 143 e 1461.

s[\o admini trativas: Decr. n. 638't cito
al't. 9.

Nota 5

Art. 18, § 10.
- E do agentes aux.iliares de commer·

cio: Decl'. n. ]597 de 1855, a1't. S ~.

-Sub i te na primeira sómente: Decr
n. 63 4 cit., art. 6.

Nota 4
Tot. ant. Nota 6

- A .Junta Commerciaes nada têm com
a ti laraçã d fali ncias; na altribnições Decr. n. 63 ,1 cit., art. 6.



DECRET N. 738 DE 1850 7915

Art. 6. o Nenhum deputado poderá tomar a palavra spm lhe ter
sido concedida pelo presidente; e, emquanto estiver fallando, não
poderá ser interrompido por Dutro ....

,irt. 7. o Terminada a discussão de qUl;I.lquer materIa, o presi
dente, elucidando a guestão, e reduzindo-a a termos claros e simples
porá o negocio á votação, devendo esta principiar pelo deputado que
e achar assentado no ultimo logar da mesa, e seguir gradualmente

até o mesmo presidente, que votará em nltimo logar, e, nos easos de
empate, terá voto de qualidade. Achando·se presente o desembar
gador fiscal, será ouvido com o seu parecer, mas não poderá votar.8

Art. 8.· Havendo votos differentes, os que discordarem ela
maioria poderão assignar vencidos; e, apresentando o seu voto por
e cripto, lhes será aceito e lançado na acta, contanto que o apre
eutem na mesma sessão, ou na seguinte: e, se a materia fôr objécto de

con ulta, será nella incorporado.
ârt. 9.° Fica ent611dido qne a qualquer membro do Tribunal é

lícito modificar, no acto da votação, a opinião que houver emittido
na discllssão. 8 •

Art. 10. Sempre €lue a votação recahir sobre petição de partes
além de se fazer menção na acta da pretenção, e do deferimento que
tiver, será o despacho lançado no alto da mesma petição pelo secreta
rio, datado pela fórma seguinte: - Tribunal do Commerc~o... em
se são de... -."

Art. 11. Quando a votação resolver negocio, cujo objecto esteja
comprehendido em algum dos casos designados nos arts. 22 e 26,
depois de se ter procedido ás diligencias nos mesmos artigos determi
nadas, se lavrará assento da decisão que se tomar em um livro priva
tivamente destinado para esse fim; expendendo-se ne11e, em termos

Nota 7
Decr. n.1597, art. 50§ 1.

Nota 8
- Os de embargadores fiscaes têm voto:

Decr. n. 1591, art. 34.
-Derogado na parle referente aos des

embargàdore fiscaes: o pessoal das Jun
ta. Commerciaes é o do art. 3 do Decr.
11. 638-1 cito

-Ao pre idente da Junt.-'t CommerciaJ
compele o voto de qualidade em que lão
empalada pejo seu pl'Jmeíro volo . Av fi 82
de 1 2. . . .

- Os secretarios das Junta as i lem ii.
se ões, e d vem ser ouvido sobre os as
umptos sujeitos á discu ão. ma não

volam: Decr. D. 638-1. de 1 76, art. 10 § 2.
n.3.

Nota 8 a
Reg. D. 737, I'lot. 159.

Nota 9
Art. 37 § 4,0.
- Nos proce so alTccto· ao julgamento

da Junla, o despacho e senlenças de
vem ser escriRto' pelo depu lado que o pre
~idente de ignal' na occasião: Av. n. 161
de 1 74
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breves e cla.ros, as razões em que a mesma decisão se fundar j e,
havendo votos dissidentes, delles se fará menção.

Estes assentos serã,o assignados PQr todos os membros do Tri.
bunal, qne em casos taes deverá achar-se completo, e pelo desembar.
gador fiscal; assignando este em ultimo lagar, com a seguinte decla.
ração-Fui presente-, e do seu parecer se .fará menção no corpo do
assento. ~.

Árt. 12. Os referidos assentos serão publicados pela imprensa;
seis mezes depois da. sua publicaçã.o estabelecerão regra de direito para
decisão das questões, que no futuro se suscitarem sobre os usoscommer.
ciaes a que os mesmos assentos se referirem; e todos osjuizes e Tribn·
naes, arbitros, e arbitradores serão obrigados a regular por elIes as
suas decisões, emquanto não fôrem derogados ou alterados por decisão
do poder legislativo. ~ I

Art. 13. A disposição do art. 11 terá igualmeute logar sempre qne
o membros de algum dos Tribunaes do Commercio se não puderem
accordar sobre a illtelligencia de algum artigo do Codigo, leis, regu·
htmentos,instrucções ou assentos commerciaes; ouvindo-se préviamente
a opinião de pessoas entelldidas na materia, e consultando·se os
outros 'l'ribunaes do Commercio. Estes assentos, sendo tomados com
accôrdo lmanime dos referidos Tribunaes, obrigarão a todos os ens
membros, emquanto o contrario não fôr determinado pelo poder le·
gislativo. H!

Árt. 14. Nenhuns papeis serão admittidos a despacho, sem que os
documentos que os instruirem se achem competentemente seilados, e as
petições a signadas pelag proprias partes ou seus procuradores, e aSila
assignatura reconhecida por tabellião, sempre que possam alfectar in·
teresse de terceiro, salvo se fôrem assignadas por advogado. 13

Árt. 15. Os Tribunaes do Commercio, na matricula dos commer·
ciantes, antes de deferirem as petições das partes ordenarão que
declarem o genero de commercio a que intentam dedicar-se, e se ohão

Nota 12
Not. ant. .
-De de 1859 ~e o Trib. do CommerclO

da Côrle deixou de tomar Assentos.-Rel.
do Minist. ela J1~st. de 1874, pago 13.

a rc"ular pelo A -senlos dos Tribuna'
do Commereio a ua deci õe , emquanlo
não fôrem ella derogada ou alleradas pelo
poder legislati o: Av. n. 65 de 1859.

1857 e

Nota 1.0

Nota fi

Ass. n. 17 ele 17 de Agosto de
n. 18 de 18 de Dezembro de IS6:i.

- E' allribuição e pecial da Junta Com
mercial da Côrte: Decr. n. 6384 de 1876,
art. 7.

Not. ant.
-Â di po ição do art. 12.do Reg. n. 738

é terminante, quando obriga todo o
Juize e Tribunae , arbitros e arbitradore

Nota 13
Decr. n. 894.6 de 1883, art. 4.6.
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de exercer por grosso ou a retalho; e que justifiquem perante elles
que gozam de credito publico e as mais cit'cllmstancias necessarias
para poderem ser commerciantes matriculados, prescriptas no art. 5
do Codigo Commercial.

Ficà entendido que os mesmos Tribunaes não deverão admittir á
matricula aquelles negociantes que, pela qualidade ou pouca impor
tancia de seu negocio, se não acharem nas circumstancias de poderem
desempenhar as obrigações impostas aos commerciantes matriculados
no Capitulo II do Titulo I do Codigo Cornmercial ; nem o registro dos
titulos dos negociantes matriculados na extincta Junta do Commercio,
que, tendo fallido} se não acharem rehabilitados, ou não fizerem actual·
mente profissão habitual da mercancia (Cod. Comm., art. 2 n. 4, e
alto 4) ola ..

Art. 16. Todos os negocios se despacharão por votos, pela fórma
determinada no art. 10 do Titulo unico do Codigo Commercial, devendo
entender-se por despacho de 111eTO expediente, o que fôr restricto á
in trucção ou direcção de algum negocio que não importe decisão
definitiva j todavia os presidentes poderão proferir por si os despachos
que e limitarem a mandar legalisal' ou instruir algum documento ou
requerimento, ou a passar certidões .•4

CAPITULO II

Da competencict dos Tribwnctes elo Commercio

Art. 17. Aos Tribunaes do Commercio, nas petições e representa~

ções que lhes fôrem dirigidas, se dará o trat~mento de-Meritissimo
Tribunal do Commercio. .

Os mesmos Tribunaes usarão do sello das Armas Imperiaes, com a
seguinte legenda :-Tribunal do Commercio da Capital do Imperio,
ou da Provincia de. ' ....

Al'to 18. Compete aos Tribunaes do Commercio : HI

.1. o .A matricula dos commerciantes, corretores, agentes de leilões,
traplchelros e administradores de armazens de deposito, a expedição

Nota 13 a
Cod. Not . .22.

Nota i4
Decr. n. 1597, art. 50 § 5.

Nota i5
Decr. n. 1597, art. 50 § 4.; Decr. D. 63B.J

de 1 76, art. 6.

Nota i6
Decr. D. 1507, arL. 4. e Not. ant.
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de seus titulos, e a rubrica elos livros que são obrigados a ter (Cod.
Comm., arts. 6,11, 13, 38, 40, 50, 68, 87, 88) ; ~.,.

2. o Nomear e juramentar interpretes do c6mmercio (Ood. Cqmm.:
art. 62); HI • •

3.0 Consultar ao Governo o numero de corretores que deva
haver em cada uma das praças do seu districto, o Regulamento do:
mesmos corretores, e dos agentes de leilões (Cod. Comm., al't. 6i)j'·

4. o Fixar, logo que fôrem installados, o quantitativo das fiança:
que devem prestar os corretores, com attenção ao malDI' ou menor gyro
do ramo de commercio para que se pretenderem habilitar, e ao intflre e
provavel das suas commisRões ; podendo alterar o valor elas me ma,
fianças por uma nova fixação, sempre que ojulgarem conveniente, con·
ultando ao Governo em um e outro caso (Cod. Comm., art. 41); to

5. o Organizar, dentro dos primeiros seis mezes de sua iustallação,
uma tabella das emolumentos que competem aos corretores e inter·
pretes pelas traducções, e certidões que fizerem e passarem (God.
Comm., art. 64); 'H

6. o Superintender os corretores, impôr·lhes multas, suspen·
del·os e demittil-os, nos casos previnidos no Tit. III, Cap. II, Parte I
do COIL Comm. (art. 59, n. 3, do mesmo Codigo), com recurso para o
Conselho de Estado, no efi'eito devolutivo sómente nos primeiros dons
casos; e no suspensivo no terceiro; ....

Nota 17
'Art. 15 i Cod. COll1m. art . 4 e 5; Decr.

n. 806, art. 1; Decr. n. 5 de 1851, art. 4;
Decr. n. 1597, art .4 e ti l.

- A' con ervatorias compele a ?'lLbl'ica
on(\e não ba IriblLOaes : Decr. n. 1597, art .
12 § 2 e 13; Decr. n. 4356 de 1869, §§ 105
e 106: Decr. n. 6384 de 1876, art. 9 § 2.

- O lo pc ·tore Com merciaes tambem
mbricam : Decr. cit. n. 63 1, art.15 § 3.

Nota 18
Decl'. n. 863 de 1851, art. li Av. D. 148

de 1 55.
-A redacção é i7llpe'r(eita:--os Tribtmaes

lllio juramentam o interpretes e sim os
1'0. pectivos pre ideute :-al't. 31 § 6;
lambem nomeam avaliadore commerciaes:
Rcer• II. 73i. Not. 406.
-I lo pelo que diz 1'e peilo ao jura·

m nto-quanto á Ilomeação, ainda é i'11~·

perfeaa, poi deveria fazer parte do § l.
- A' con ervatorias mal·iti ma compete

nomear e juramentar tamborn: Deer. II.
159; art. 12 § 4 i Decr. n. 63 4 de 1876
arl. 15 2. '

Nota i9
Decr. n. 806, art. 2; Decr. n. 858, 3rt. 5.
-A's consel'vatoria maritimas compcl~

tambem e ta attribuiçno: Decr. II. 159;,
art. 12 ·4.

-Inspectorias marltimas: Decr. n.63Sl
de 1876, art. 15 § 2.

Nota 20
D cr. n. 806, art . 3 e sea . .
-Tambem competeá conSerl'3ton3 IIL\'

I'itimas: .Qecr. n. 1591, art. 12 ~ 4.

Nota 2i
Decr. n. 806, arts. 30 e seg.; Decr. n.159i,

art. 6 § 5; Decr. n. 3172 de 1 63,3rt.1.

Nota 22
Art. 29; Decr. n. 806, art. 16; ·Deer. n, 1',9;

art . 6 § 6, 7 e 8 § 3; AY. de 10 de Julho
de 1 84.

-A con ervatorias podem mul13r, ,u>
pender com recur o para os Tribunae' do
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7. o Ordenar a exlLibição judicial dos livros dos com mereiantes,
corretores e a~entes de leilões (Cod. Cnmm.. , arts. 19, 50 e 71); ,.3

8. o Inspeccionar os trapiches alfandegados, e os se us livros e
in~pôr militas aos administradores dos mesmos tl'apiches, nos termos
dos arts. 89 e 90 do Co~igo Commercial; 24

,9. o Nomear administradores das heranças das pessoas que falIe
cerem sem testamento e sem herdeiros presentes, ainda qne não
ejam commerciantes, uma vez quy tenham credores commel'ciantes

(Ooe1. Comm., art. 310); lOti

10. Destituir os liquidantes de sociedades mercantis dissolvidas,
nos casos de omissão ou negligencia culpavel, e os administradore
tias casas fallidas (Cod. Comm., arts. 347 e 858); lO6

11. Ordenar o registro das embarcações brazileiras destinadas á
navegação do alto mar, com excepção das que se empregarem exc1u
Ílrameute na pescaria das costas: e impôr as multas em que incorrerem

os proprietarios armadores, que infringirem o termo que assignarem de
não fazerem nso illegal do registro da embarcação, e de entregal-o

Nota 24
Not. 142; Decr. n. 1507,

Commol'cio e propôr sua de tituição aos
me mos tribunaes; Deer. n. 1597, arts. 12
§ 5o6, e13.-Cod. Nots. 80,87 e 97.

-Das multas e suspensões impo ta pe
las in poetarias o recurso é para,as Jp.nta
do Commorcio.

Nota 23
Nots. 45, 96 e 123.
-A COIl erval(lrias podem ordenar a ex·

lIibição omcial dos li vros dos corretores e
agenle auxiliares do respectivo distTieto,
'em embargo dos al'ts. 12 e 13 d'o Decr.
11.1597, não omencion3.rem:-tal é nossaopl
nião om "~ista dos arts. 18 ~ 6 deste Reg. e
15 do Decr. n. 863; 12 §§ 5e 6, e 13 do mes
mo Decr. n.1597.

-:A ex.biJ?iyàoj1bdiLCial só é da :1ttribllição
Iln Judlclano: a exhibição dos livros dos
corretores e agentes de leilões no acbminis
fl'ativo ainda é da competencia dos inspe
ttore: do Commereio e das Juntas.

- e a Juntas Commerciaes superin
lend m os corretores e al1entes de leiJões
Im~ondomuHas, suspensfto e destituição,
a~ 1m como ordena.udo a ex1Jibição dos
li"l'os do me mo agentes (art. 1 §~ 6 e 7
do Ileg. n. 738', attribuiçõe semelhantes
1~I~be.m foram conferidas á autoridade ju·
dlClana (arls. 19, ;iO e 71 do Cod. Comm.,
arl. 16 do Decr. n. 806 de 1851 e art. 15 n. 2
do De~r. n. 858 do mesmo anno), é eon e
quencl? n~tural das attribuições judiciaria
e alé mdlspensavel ao bom desempenho
dellas, que exerça o Tribunal ou Juiz,.n-

laCllldadeeumul,Ltiva de despaclJar requeri·
mentos para cerlidõe dependentes do re
feridos agentes auxiliares: Av. n. 40 de 188<l.

Art. 29; Cod.
alto §4.

_E' Lambem da, competencia das conser·
vatorias maritima : Decr. n. 1597. art. 12
§ 7.-i-nspectorias: Deer. n. 6384 ·it.,
art. 15 R 2.

-O ~Tapicbes alfandegados ão da excllb
siva comp teneia da jurisdicção fiscal:
Decr. n. 26J.7 de 1860, arls. 274 e 289; Decr.
n. 3277 de 1863.

Nota 25
Cod. Not. 4.33.
-Tambem compete às eonservatol'ias:

Decr. n. 1597, art. 12 § 4.
-Derogado: compete ao juize de di·

rei to : Decr. n. 2662 d 1875, art. 1 n. 3 j
Dear. n. 6385 de 1875, art. 1, n. 3.

Nota 26
As .n. 6 de 6 de Julho de 1857.
-Tambem compete às conservatorias

maritimas: Decr. n. 1597, art. 12 § <lo
-Derogado: compete aos juizes de di.

reito: Decr. n. 2662 de 1875, art. 1, n. 4;
Decr. n. 6385 de 1875, art. 1, n. 4.



soo APPENDICE

dentro de um anno no Tribunal, no caso da mesma embarcação ser
vendida, perdida ou julgada incapaz de navegar, pela fórma determi.
nada no~ arts. 460, 461, 462, 463 e 464 do Codigo Commercial; 2.,.

12. Tomar conhecimento dos recursos que os capitães de navio
interpuzérem das multas que lhes fôrem impostas nos casos declarados
no art. 512 do Codigo Commercial; 28 .

,13. Nomear arbitros para regulação e repartição ou rateio da.
avaria'S grossas, nos casos previnidos no art. 783 do Codigo Com·
mercial; 29

14. O conhecimento e julgamento das quebras, a rellabilitação
dos fallidos, e a concessão de moratorias, pela fôrma determinada na
Parte III do Codigo Commercial ; 30

15. Conhecer dos recursos de aggravos que as partes interpuze·
rem dosjuizescommissarios (Cod. Comm., art. 907).3.

Ârt. 19. Fica competindo aos l'ribunaes do Commercio, na confor·
midade do art. 80 do Titulo nnico do Codigo Commercial::C2

1. o Levar ao conhecimento do Governo, pelo Mini terio dos
Negocios da J nstiça, a ·necessidade que na pratica se mostrar da inter·
pretação, modificação ou derogação de algum artigo do Codigo Com·
mercial, e dos regulamentos e instrucções commerciaes; e as infracções
e abusos, tanto das autoridadeR e empregados commerciaes, como dos
commercÍlmtes e dos ag'entes auxiliares do commercio, que não possam
<:e1' reprimidos sem novo actodo Poderlegislativo on executivo;

2. o Propõr ao Governo pelo Ministerio dos Negocios do Imperio,
as providencias que entenderem convenientes, a bem do commercio,
agricultura, industria e navegação mercantil ;

Nota 27
Art. 29.
-Compete fis con en-ataria : Decr. n.

1597, art. 12 § 4.
-ln peetor'las maritimas: Decl'. n. 6384

rle 1 76, al't. 15 2.

Nota 30
-E tá d rogada3 I' parle: Cod. Not.. N61.
-DeroeJado: a rehabüitação do falltdo I

conce silo de 1lI0l'atoria ão alll'üJuiçõe. dOi
jllizes dedireito com recurso pnra a Rei:;.
dio: Decrs. n.. 2662 e 63 5 d 1875, art. I,
Ú . 1, i 4.

Nota 28

Nota 29
Reg. n. 737.-Not. 279.
-E' materiajueliciaria: está, pois,

[ado.

Nota 31
-Derogaelo: elos aggravos conbecem f!l

presidente do 'fribunae do COOlmercII
Decr. n. 916ele 1 :i2, art. 2; Decr. D. 1597. OU os juize de direito: Cod. No~. W :R'

Art. 4. Cod.Not. 752. n. 737, }io~. 420.
-lJerogado: dos aggravo conhecem r.l

Relaçôe e juizes de direito na confor~,~
I dade dos art . ~ e ii do Deer. n. 5467 de 1 Il

r
Nota 32

dero· Decr. n. 1597, art.4.
-À Juntas do Commercio.
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3." Inspeccionar as fabricas existentes nos seus respectivos dis
trictos informando do seu estado ao Governo, pelo ministet'io compe
tente ~om as observações que julgarem opportuna!:l, sem que todavia
em n~nhum caso possam expedir orden aos emprezarios, directores ou
aliministradores das mesmas fa.bricas, que não sejam estrictamente
limitadas a exigir deDes por escripto as informações necessarias pa.ra
instrucção das consultas que a respeito dellas, ou para objecto da sua
r.ompetencia, tiverem de dirigir ao Governo; .

4.° Organizar uma estatistiea annual de todos os proces os com·
merciaes que se intentarem no seu districto, segundo as instrucçõe
do Governo, a qual deverão remetter ao Tribunal do Commercio da.
capital do Imperio, ficando incumbida a este a organização da e tatistica
annual das provincias onde não houver Tribunal do Commercio, e a
geral de todo o Imperio, que levará ao conhecimento do Governo pelo
xIinisterio dos Negocios da Justiçai 33

5." Regular por um regimento interno e por instrucções o serviço
da snas secretarias, e tudo o mais que convier ao bom regimen dos
mesmos Tribunaes, com tanto que se não opponham ás disposições do
presente Regulamento. 34

Art. 20. Nos casos dos ns. 1 e 2 do artigo antecedente, sempre
que onegocio fõi' de interesse geral do commercio, agdcultura,industria
ou navegação mercantil de todo o Imperio, o Tribunal que pretender
lomar a iniciativa deverá consultar préviamente a opinião dos outros
'IJ:ibunaes, e acompanhar a sna proposta ao Governo com as respostas
originaes que receber, e quaesquer outras diligencias a que houver
procedido.

Art. 21. Uúmpete especialmente ao Tribunal do Commercio da
capital do Imperio a organização da estatistica annual do commercio,
aglicultura, industria e navegação mercantil do mesmo Imperio, solici
tando para esse fim as informações e esclarecimentos necessarios dos
Tribunaes do Commercio das províncias, e de outras quaesquer aut,ori
dade , por iutermedio dos presidente-s nas provincias, e directamente

do mappa Q. 5i1-Sociedades commer 'jae
regi Irada : DeCr. Q. 7001 de 1878, arls. 15

6, 16 ·1 e 17.

Nota 33

Cod. ~rot. 14J9.
-.4 organização da 'eslali llca annual do

~~mmercio, agricultura, industria e nave&a
~~IO, compete á Repartição Geral de E tat) 
llca: Decr. n. 6384 de 1876. art. 7.
-A e lMi tica commercial da pertença

da_o Junla reduz-se á remes a, na COrte ao
Gu~erno e Das provincias ao Presid nle ,

51

Nota 34

-o regimenlo inlerno da secretaria ado
mini traliva do Tribunal da COrte é de 1.1
de Maio de 1856: não no con la que oulro
Tribunal o tive se collfeccionado :Av. D. 190
ele 1850

CODIGO COMMERCIAL
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Nota 37
Decr. n. 63 ,1 de 1876, art. 7.

Nota 35
-Com pete á Repartição Geral de E lati 

tica (Nol. 33), a quem devem as Junta
Commerciae remetter todos os e clareci
m ntos colligidos: Deer. n. 63 ! de 1876,
art. 7.

no municipio da Côrte, sendo todas obrigadas a satisfazer as suas
requisições (Cod. Comm., Titulo unico, art. 9). 3 ....

Art. 22. Fica competindo especialmente ao mesino Tribunal na
conformidade do art. 8 do Titulo unico do Codigo Commercial, a de~la.
ração das leis ou usos commerciaes que devam regular as contestaçõe
judiciaes que se suscitarem respectivamente aos actos das letras de
cambio praticados em paizes estrangeiros, prevenidos no art. 424 do
Codigo Commercial; devendo transcrever nos assentos, que de tae
decisões se tomarem, a integra da lei, ou documentos comprobatorio
do uso commercial estrangeiro em que as mesmas decisões se fundarem
e ouvir préviamente sobre todas as informações e documentos a Junta
dos Corretores, os Tribunaes do Commercio das províncias, e o de em
bargador fi cal (art 11). 36

Art. 23. Para o melhor desempenho da sobredita attribuição, o
mesmo Tribunal solicitará dos consules do Imperio a remessa das lei
relativas aos actos de apresentação de letras de cambio, seu aceite,
endossos, pagamento, protestos e notificações nas praças dos seu,
districtos consulares, á proporção que se fôrem publicando, e das
decisões dos Tribunae de ultima instancia que sobre os mesmos
objectos se proferirem; .e bem assim uma informação exacta do n o
commerciaes admittidos nas mesmas praças, relativamente aos referidos
actos, acompanhada de attestados authenticos de todos os corretores
das respectiva' praças, que os certifiquem. 3..-

Art. 24. Os Tribunaes do Commercio são obrigados a empregar
os meios convenientes afim de obterem um conhecimento exacto da
praticas e usos commerciaes admittidos nas praças, portos e mais
logares de commercio do seu districto, em todos os casos mandado
guardar pelo Codigo Commercial: ouvindo os corretores e commer·
ciantes mais notaveis, não só das mesmas praças, portos' e logares, mas
até os da praça da capital da provincia, e procedendo ás mais averi·
guações que julgarem convenientes.

Nas praças, portos e mais logares do commercio das província
onde não houver 'l'ribunal do Commercio, será a referida diligencia
praticada pelo Tribunal do Commm:cio da capital do Impedo. a8

-Á Junta Commercial da Côrte: Drcr.
n. 6384 de 1876, art. 7.

Vide Decrs. ns. 2684 de 1875 e 6812 da
1876.

Nota 36 Nota 38
-Temos uma collecção de assentos '\D1' As. n.18 deI de Dezembro de 165.-

illllllero de 18: no Append. Derogal.1o.
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Art. 25. SÚ podem ser admittidas como usos mandados guardar
pelo odigo Commercial as praticas co~merciaes a favor das quaes
concorrerem copulativamente os dous seguintes requisitos essenciaes:
l° serem conformes aos sãos principios da boa fé e rnaximas commer
ci~es e geralmente praticadas entre os commerciantes do logar onde
se adbarem estabelecidas j 2°, não serem contrarias a alguma dispo-
ição do Oodigo Comm.ercial, ou lei depois delle publicada. a!t

Art. 26. Logo que um Tribunal tiver colligido os usos commer
eiaes do seu districto, os fará publicar por um ou mais jornaes do
logar da sua residencia, .convidando as pessoas do commercio para que
façam sobre elles as observações que se lhes offerecerem: dentro do
prazo de seis mezes; e, terminado este, declarará por verdadeiros usos
commerciaes aquelles a favor dos quaes concorrerem os dous requisitos
es enciaes prescriptos no artigo antecedente, formulando-os em regras
geraes (Art. 11).

Depois da primeira declaração, nenhum uso commercial será
aclmittido em juizo, se, além de reunir os dous sobreditos requisitos es
seneiaes, não fôr tão antigo qne exceda o tempo de cincoenta annos.4.<·

Nota 39
No/. anL e As. n.lidel7 de Agosto de

1 ;'7; Cod. Not. 226.
-Derogado.

Nota 40
Not-ant.
-Dero!!lldo. rid. COLLECCÃO DOS ESTno

Eusos COllMERClAES DA PRACA DA BABH
DECLARADOS POR VERDADEIROS PELO RE'
PECTIVO TRIBUN,AL no COMMERClO EM SES
,io DE 2DE OUTUBRO DE 1856, DE CONFOR-
~IDADE COll O ART. 26 no REGULA:lIENTO
N. 738 DE 25 DE \,\OVE:U BRO DE 1850.

Commissões

1. 3 '/, sobre a venda do generos vin
dO
h
8do portos do Imperio, Portugal e Respa·

n a.
2. 59', sobre a dos generos vindo das

outras praça e trangeiras
3. 1'/,pelacobrançade ietras.
4..3 0/, pela cob!ança de ú'etes de gene

1'0 l!Dportados; 19ual comm issão pelos
~u telO dos navios dos porto do Imperio
orlugal e Bespanha. '

ou5d·1h'/.9 sobrequalquer remessa em letras
let 1Dd elIO j exceptuam-se as remessas em

ra o valore apurados pela venda dos
g,eneros de que trata o art. 2 as quaes são
livres de commi são. '

6. 1/2 % pela agencia de efIectuar. qual
quer seguro.

7. 3 0 10 'obre a compra de generos com
fundos do com mil tente.

. 5 % sobre a compra de generos obre
letras sacadas sobre o commlttenle ou seu
banqueiro.

9. 3"1. pela agencia de qualquer liquida
ção sem cool nda judicial.
_ 10. 5"1. pela agencia de qualquerliquida·
ção havendo eontendajudicia1.

n. De 100 a 400 ' pela agencia de fretes
para navio "indo de Portunal e He pa
nba. egundo a sua 10taç;10; e de 25~000 a
100$000 obre as embarcações de cabota
gem.

12. 5% pela anencia de fretes e cu teio
dos navios estrangeiros.

13. De 100 a 3008 pelo trabalho da des
cargas e conferencias dos naviosestrangei
ros apartados com carregamento de gene
1'0 ,cujo frete e tiverem já pagos em os
portos carregadore . 011 não tive"em fI' le
a perceber ne~lapraça por qualqu r molivo
que seja.

14. 2112 0/, do carregamentos de quaes-
quer navios arribado com avarias, que
ejam obrigado a de.carreoar parle ou

toda a carga para concertar, e depoi tornar
a receber, sendo o valor dos carregamentos
ou neneros descarregados e outra vez car
renados arbitrados por louvados ou peritos
commerciaes, salvo sendo o navio ou cal'·
regamento, ou ambos condemnados e ven
didos em leilão publico, porque então se
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perceberá a commissão de venda dosobje- desta provincia, e dos de Sergipe e Alagõa"
clos vendidos e a commissão referida dos e lambem dos generos embarcado no~
que Corem reembarcados. vapores das companhias nacionae.

DeI creelere

15. O deI credere obre letra é de 1 '/, .
sobre vendasde gene.ros do Imperio éde2°/o;
e sobre venda de generos estrangeiros é de
SI 1/2 %

,

Armazenagem e ouliros enca1'gos

16. A armazenagem dos generos estran
geiros guardados no escriplorio do com
mi sarioé de 1 0/. sobre o valor da venda.

17. A estada ouannazenagem em trapi
che dos genero de importação é a cargo do
vendedor.

1 . A estada do assucar, algodão e ta
baco é paga pelo comprador ou exportador.

19. A estada dos mais generos do paiz é
paga p lo vendedor.

·20. O dizimo do assucar e algodão é a
cargo do vendedor: o dos outros genero
do paiz é a cargo do comprador ou expor-
tador. .

.21. O dizimo do generos de producção
de Sergipe e Alagõa , pago pelos dono da
embarcações que conduzem para estapraça,
é aqui cobrado juntamente com os frete,
do con iguatario dos mesmos genero .

22. Tot;las as despezas com que o assu
cal' desta~pl'OvinGÜL vem onerado, até en
trar no uapiclles desla cidacle, ão a cargo
do vendedor, quea abate no preço da venda.

23. Os saccos que acondicionam as ucar
e algodão são a cargo do endedor, e em
todo os mais "eneros do paiz o acondicio
namento em acco é pago pelo compra
dor Ou expoTladol'.

Venda, lJI'aelição, embar'l1~e e .rJ.esemba1·glte
elos genel'os eleexportaçao e IImportaçao

211. A venda dos generos de exportação
co luma ser feita sem e Lipulação de prazo .

25. A enda dos generos de importaç;10,
cm falta de estipulação, entende·s ser Ieila
a prazos, os de estiva a 3, 6 e 9 meze,
e o d fazendas eccas a 6 11 e 12 mezes.

26. Na carne de xarque, sal e cebola
regulam as convenções especiae .

27. A tradição dos generos de importa
ção ou exportação, depo itados em trapi·
clles ou armazens, opéra·se por meio de
uma ordem pa ada pelo vendedor ao com
prador.

28. O embarque e desembarque dos ge
neros naeionae e e trangeiro por conla
do navio, á excepção do genero que são
vr,ndidos a bordo e da carga para os párto

Fretes

29. Os fretes para o portos do lmperio,
de Portugal e dos E tados do Rio da PraLl
são pagos por arroba ou volume; para (lI
oulros portos e lrangeirDs são regUlado!
por tonelagem, egundo o pe oe pecificol
configuração dos volume ; a tara do volu
mes não é conlada para pagamenlo do freie.

P1'imagem

30. Nos Iretes em moeda ingleza uben
tende· e uma primagem de 5'/" endo o
frete pago antecipadamenle em Inglaterra;
e quando é pago ne la praça a primagem ú
<le 10 °/0' Nosfretesde Hamburgoparae.lla
praca a primagem é de 15 % j no da Hol
landa, Belgica, França, Ilalia e He panha tl
de 10%'

31. No fretes desta praça para o portos
da llalia (excluidos os que e tão ujcilos á
Au tria), para os porto (la França e dalles
panlla a primagem é de 10 °i o; para o outro;
porto é de5 %

'

Eu João Cezimbra, secretario do me mo
Trilunal, a llb crevi.-O Pre idcnte, J1a
noel Messias de Leão.

COLLECCÃO DOS EST\'LO E U O COMMEIlCJ,lE
DA PRACA DO llARANflÃO, DECLARADOS POR
vEIIDAri'~;IROS PELO RESPECTIVO TIIJnU~,\I,
DO COillillERCIO EM SESSÃO DE 22 DE JnNllo
nE 1 57, DE CONFORMIDADE COM o AIIT.21;
DO REGULAMENTO N. 738 DE 25 DE Nonu
DRO DE 1850.

C011llllissões

,1. 5 % de venda de mercadorias impor·
lada do estrangeiro, á excepção das de
Portugal e parlas do Imperio, que éde 3o".

2. 2 a 3 % de venda de generos da pro·
vineia.

3. 3 % de com pra e reme a de "cnero
para qualquer parlo nacional ou eslran
geiro.

4. 2 a 3 % de compra e remes a d.e o~·
commendas para o inlerior da pro\'IllCI3.

5. 1 % de sacar ou lomar e remeller
letra por con la de terceiro.

6. 10/, de cobrar letras, ordens e rcceher
dinheiro, á excepção de cobran.ç~ cm rll
partiÇÕe publicas, que é de 3 a;) /0' _

7.5% de cobrar frele de imporlaç~~;
5% de agencial-ds para exporLaçao, co I.
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sobre os cu leios dos navios eslrangeiro "
com excepção do porluguezes, para o
quae por todo e le aclo se acha. e lalle
lecida ade 100 a 300 , menos sabmdo em
la Iro,qlleésómenlede3'/0 sobre o custe~o.
N, embarcaçõe de cabolagem, a comml. 
são éde 50$a 100S, ede3 % sobre o cu leIO
~abindo em la troo

Del credere

15. .A venda de mercadorias importada.
ele paiz e lrangeiro ão ordinariamenle
feita a prazo de 4 e 6 meze ; a degenero
da província, á vi-ta exceptuando as do
algodão em porções mai avu lta.das, que á
vezes são a prazo de 1 a 3 mezes.

Eu l\lanoel Anlonio dos Sanlos, ecrela,rio
do mesmo Tribunal, asubscrevi.-CYP7'iano
José Velloso.-Pre ideule.

5 'I.

3 %

1 0/.

1 0/.

5%

3 0/,

5 0/.

5 0/.

1 %

1 %

1 %

3 °10

1/2 0/o
3°/.
5 °/.

3 a 5 %

COl/tmissOes

COJ.LECCÀO DOS usos comlERCIAES nA PUACA
nE PERNAMBUCO, nECLAIIAno POU VElí
nADEIRo PELO RE PI::CTIVO TRIBUNAL
EiII ESSÃO nE 19 nE JA EIIIO DE 1857, DE
COiYFORlIInADE COM o ART. 26 DO REGU
LAMENTO n. 738 DE 25 nE NOVEMBRO DE
1850.

1 De venda ele genero. e lmn·
geiros 'onfofllle o~

porlo ,.
2 De venda de generos d

. paiz ..
3 De cOlIJpra de generos do

paiz , ..
,1 De saques por conla de

genero , .
5 De compra e remes a de

lelras de c,1mbio ....•.
6 De negociação d ditas ...•
7 De garantia de dila .....
S De cobrança de lelras ven-

cidas ..
9 De cobran a de lelra a

Yencer .
10 De frete de <fenero e lran

geirosimporlados .....
11 De navio õe cabolagem

inclusive a agencia de
fI' te confor. a lolaçào 25$ a 100$

12 De navios porluguezes con-
forme a lot:l.çào ... , .. 150$ a 300$

13 De navios de oulros paizes
sobre o frete......... 5 0/0

1,1 De navio de outros paizes
sobre o agenciado ....

15 De adiantamenlo para o
cu leio .

16 De adiantamento para as
'de pezas ..

11 De eITectuação de eguros
sobre o valor egurado

18 De liquida ões amigaveis .•
19 De liquidações judiciae ...
20 De generos descarregados e

carregados por navios
arribado com avarias,
sendo o eu valor feito
por perito COIDmer·
ciaes, ou em ha ta pu
blica, se a houver•••

s. I% sobre letras.
9. 2"1. sobre venda dos generos do lm

perio e e trangeiro, a excepção dos proce·
<lentes de luglalerra, que é de 2 a 2 1/2 %,

Anna;;enagem

lO. 1'/0 , pago pelo vendedor, sobre venda
d gen ros guardados em armazem ou es
criptorio do consignalario, com excepção
ria aceas de algodão, que paga cada uma
deliO a Oréis por mez. A recolhidas á
prensas pagam sómenle por enfardamenlo
e safap",cnlo 500 réis cada 11 ma, sendo pren
sada:, e 260réis sendo sollas, á cusla do
lIal io que a exporla.

I!. Oarroz em ca ca é levado á fabricas
de de.ca car pelo barco do interior, e ali
luerlido no aclo da enlrega: e á vi la do
recibo do fabricante recebell'í o mestres o
Te peelil'o frele, que é regulado por al
queire. Avenda que éfeita por alqneire re
glua·se pelas amo tra segundo o rendi
me~to que e la apre entam, islo é, pelo
lIlalor ou menor pe o que produz cada aI·
queire. Não paga armazenagem, e sõmente
o ·ague. que varia de 160 a 300 réi por
arroba, pago, pelo comprador. O navios
qlle oexporlam vão buscal-o ás fabricas á
sua cusla

J2. Os couros salgados são depositados
no armazens da camara municipal, que
por cada 11m percebe 30 réi do comprador,
por CQnla dequem corre lambem a de peza
de beneficiar e pesar. Ade peza do embar
~ue CQrre por con la do navio exportador.

Fretes

13. 9 de generos exportados para o es
lrangClro e provincias do Imperio, regu
lam- epor arroba no algodão, arroz e assu
car, e por volumes nos demais genero
sendo que para Inglalerra é sempre por
tonelada, com excepção do algodão,

Diversos

11. As despezas de carrelo até a balança
pesar econlar qualquer genero, correm por
(onla do vendedor.
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r.ambio

21 De venda de genel'os do
estiva .

2~ De fazendas fr-anceza e
alJemãe........•.....

23 De fazenda inglezas .
24 De miudezas .
25 De letras desconladas. _.. _.

43 As lelras de cambio são sacadas a lID
2 1/2 % ou 90 dia de vistn.

44 Sobre Londres dá-o e 1$ por variml
4 O{ quantid.ade de dinheiros e lerlino}.

2112 0/ 145 Ideal-ParIS dá-se 1 ú'anco por variarei
5 0/ quantidade de dinheiros réi .
1 0/ 46 Idem-Porlugal dá· e 100S forles por

o variavel quantidade de dinheiro;
fracos.

Armazenagens, embarques e desembarqlMs 47 Idem-Hámburgo dá-se 1 marco por va-
de gene1'os riavel quantidade de dinlJeiros fra·

coso
20 A armazenagem de generos

estrangeiros no arma-
zem do commis ario. 1 %

27 Dita nos armazens alfandegados e parti
culares o que marcam as tahella ,ou
por aju te prévio pago por trimestre
pelo vendedor.

28 Dita do as ucar e aJ"odão é paga pelo
comprador, ou exportador, egundo
tambem a talJeUas .ou ajuste.

29 Dila de outros genpros do paiz é paga
pelo vendedor.

30 O embarque de generos para bordo de
navios a seguir para portos nacionaes
ou portuguezes é pago pelos carre-
gadores. .

31 Dito para bordo de outros navios para
portos estrangeiros é pago pelos
navio.

32 A conducção de generos de terra para
bordo de qualquer navio ou vice
versa é por conta dos navios.

Fretes

33 Os fretes e primagens de mercadorias
carregadas ne te porto são pa"o no
dia da descarga pelo recebedor.

34 Não ha primagem para o porlos do Im
perio, Portugal e Amenca do ul.

35 Para o calculo dos fretes a tonelada. dos
differentes arLigos é a seguinte:

36 Assucar em sacco 70 arrobas.
37 Couros salgados 56 ditas;
38 Couros verdes 70 ditas;
39 Algodão 28 ditas. .
40 As pipa calculam- e por 5 barncas para

o Sul.

Vendas

41 Os prazos para 'as vendas dos generos de
estiva regulam 6 meze ,e para a das
fazendas seccas 8 mezes, sendo rea
lizada por meio de letras.

(2 A venda dos generos de exportação é
feita a dinheiro.

Usos dive1'sos

48 Os seIlos das letras são pagos pelos
sacadore , exceptuam-se os da de
dinheiro a premios, desconto, ou
dado em pagamento de letra de cam·
bio que são pagos pelos aceitantes.

49 Os carretas são pagos pelos compradorcs
dos generoso

50 As marcas dos saccos de as ucar fio
feitas pelo armazenaria, a da c.1im
de assucar e saccos de algodão, cou
ros e outras são paga pelo expor
tador.

51 Os enfardamentos são porcoulado I'eu
dedor, exceptuam·se os do algodão.
que ão paga pelo exportador;

52 A balança ou peso dos generos e pag:l
pelo vendedor, exceptua· e a do'
couros que é paga. pelo compra~or,

53 As taras de quae quer volumes ao IC
riflcadas. á von tade do comprador,
as do azeite são de 18 a 20 'I.. re"u
lando os ca cos de 25 gatões pam
cima, sendo o galão calculado em
71/2 libras; as dos barri de m.ant~l!!a
fl'anceza 24 libras por cada ~m mlClro,
e a dos barris de manlelga LDglcza
24 libras por harril inteiro. .

54 Os attestos são de 1% de aballmcnto
uas vendas de vinbo e vmagre: '0
ha falta é elJa regnlada entre os con
tractante .

55 Para quebra dá-se 2 libras por cada
sacco na venda do assncar para o
armazens. é rda

56 :A. farinha vendida a bordo mel I é
com ra oura, a medida em terra
com cogúlo. . .

E eu João Igna 'ia de Medeiros Rego, s~
cretario interino do Tribunal, o suh tcr;\~
-Sol~za presidp.llte. -Rego.-Bas 08.
Lemos. ":'Silva.

- Sobre os usos da praça da CÔrte. A ,
n. 17 de 17 de Agosto deJ857"

d
d do Ilio

- Sobre os da pra a da CI a e
Grande; Ass. n. 18 de 18 de Dezembro
de 1 65.



DECRETO N. 738 DE 1850 807

Art. 27. O Tribunal da capital do Imperio, logo que obtiver fi '

collecção dos usos commerciaes de todo o Impel'Ío, consultará sobre
elles a opinião dos tribunaes do Comrnercio ,das Provincias, e, for·
mando afinal um relataria de todo este processo, proporá ao Governo
o usos commerciaes que, no seu entender, convirá generalisar a todo
oImperio. 41

Art. 28. O Governo, ouvindo o conselho de Estado, levará o
nel1ocio ao conhecimento do Corpo Legislativo, pata este deliberar o
qu~ julgar mais conveniente.

Art. 29. Os Tribunaes do Commercio, nas suspensões e demis
sões dos corretores, e na imposição de multas (art. 18 ns. 6, 8 e 11),
procederão breve e summariamente. 42

CAPITULO III

1Jos p?'esidentes

Ârt. 30. 013 presidentes dos Tribunaes do Commercio, antes de
entrarem em exercicio, prestarão juramento de bem servir o seu cargo,
odo Tribunal do Commercio da capital do Imperio perante o minis
tro da justiça, e os outros perante os presidentes de Província. 4:<

Os mesmos presidentes serão substituidos nas suas faltas e im
pedimentos por vice-presidentes nomeados pelo Governo dentre os de
putados, se não julgar mais conveniente. que a nomeação recaia em
pessoa que reuna as qualidades necessarias para ser presidente. 44

Art. 31. Compete aos mesmos presidentes:
1. o Presidir os collegios commerciaes ( Cod. Oomm., Titulo unico,

,xt. 16) i 41>

2. o Presidir ás sessões dos Tribunaes do Commercio, e dirigir os
leus trabalhos; 46

Nota 4i
Decr. no 6381 de 1 76, art. 7.

Nota 42
Nalso22,24. e 27: Codo, Notso 80, 87, 97,

142, 660 e segs.

Nota 43
R' disposição do Decr. n. 430:2 de 1868.

Nota 44
Cod., Noto 1462.
- ão sub tituido pelo deputado com

m I'ciante mais votado: Decr. n. 638J de
1 76, al't. 9 ~ 1.

Nota 45
Cad., Not. 1<J59; Decr. Do 696 de 1850,

art. 6; Decr. n. 6384, cit., art 90

Nota 46
Decr. n. 1597, art. 50§ 1; Decro no 638!

cito, art. 9.
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3. o Pôr o - cumpra-se - nos Decretos, Avisos e mais papeis em
que esta formalidade se pratica nos Tribunaes do Imperio ;

4. 0 Assignar a correspondencia of:fi.cial com as Secretarias deE .
tado, os diplomas e ordens que os Tribunaes do Commercio mandarem
expedir, e os despachos que proferirem sobre petiçôes de partes; e
mandar passar as certidões que se requererem dos livros e mais pa.
peis do Tribunal. .

As consultas deverão ser assignadas pelo presidente e deputados
qne tiverem votado no negocio que fizeT o seu objecto (Art. 8 ); ...,.

5. o Distribuir pelos deputftdos a rubrica dos livros dos commerci.
antes, corretores, agentes de leilões, trapicheiros e administradores
de armazens de deposito, no fórma determinada no Codigo Commer·
cial, art. 13 ; e a dos livros no Tribunal; 48

6. 0 Tomar o juramento llos corretores, interpretes, agentes de
leilões, e proprietal'ios af-madores de navios ( Cad. Comm., arts. 3 ,
62, 68 e 463) ; ..,.

7. o Ordenar a apposição provisol'ia dos se110s nus bens, livros e
papeis de devedor commerciante, que, ten'do cessado os seus paga·
mentos, constar que intenta ausentar-se (Cad. Comm., art. 810) j Ge

8. o Fiscalisar o cumprimento do Codigo, Leis, Regulamentos e
Instrucções commerciaes, ordenando e fazendo observar dentro dos Tri·
bunaes quanto convenbaá exacta observancia dajustiça, e promovendo,
a respeito dos abusos e infracções que se praticarem fóra delle,
as providencias determinadas no n. 1 do art. 19 desse Regula·
menta; Gt.

9. 0 Superintender os empregados da secretaria do Tribunal, sem
prejuizo da fiscalização immediata que compete aos !'ecretarios; po·
dendo suspendel·os, dando parte ao Tribunal, e ao Governo nos casos
em que a nomeação lhe pertencer; GlO

Nota 47 Nota 50
De r. n. 1597, art. 50 1; Decr. n. 63,1 Cad., Not. 127l.

4e 1876, art. 9; Av. de 10 de Julbo de 188,1. - E' da competencla cIo Juizes do Com·
mercio: Decr. n. 234 de 1873, art. 1§ 4.

Nota 48
Art. 50; Decr. n. 6384 de 1876, art. 9.

Nota 49
Decr. n. 63 -J. de 1876, art. 9.

Nota 51
Decr. n. 63e-! de 1876, art. 9.

Nota 52
Decr. n. 1597 de 1855, art. 9, §§ 1, 2e3;

Dcer. n. 6384 de 1876. art. 9.
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10. Autorizar o pagamento de folba dos vencimentos dos empre
gados, e de qualquer outra despeza da competencia dos Tribunaes <lo
Commercio; li3

11. Formal' annualmente o relatorio determinado no Titulo uuico
tio Codigo Commercial, art. 12; -

12. E, finalmente, todos os mais actos, que pela natureza do seu
IOll'ar, e segundo a letra e espirito do Codigo, Leis, Regulamentos e
InOtrucções commerciaes, lhes devam pertencer. lili

Art. 32. Compete especialmente ao presidente do Tribunal da
capital do Imperio levar ao conhecimento do "Governo os relatorios
mencionados no artigo antecedente, n. 11, acompanhauos das suas
observações (Cod. Comm., Titulo unico, art. 13). liG

I Art. 33. Os presidentes dos Tribunaes do Commercio, como
fi ~ae principaes de justiça commercial, são obrigados a previnir qne
nos mesmos Tribunaes se não tomem decisões contrarias ás disposições
do Codigo, Leis, Regulamentos e Instrucções commerciaes, e á justiça
das partes, estabelecendo para este fim o estado das questões em
termos claros e simples, substanciando os actos, e apontando o direito
que for applicavel; e quando, apezar das suas observações, alguma
deliberação se tomar co-m injustiça manifesta, deverão declarar o seu
voto na acta, com as razões em que o houverem fundado, e meneionar
a decisão com todas as suas circumstancias no relatorio determinado
no art. 12 do Titulo unico do Codigo Commercial. G'7

CAPITULO IV

Dos deputados

Art. 34. Os deputados antes de entrarem em exercício, prestarão
juramento de bem servir os seus cargos, perante o presidente do
Tribunal.

Nota 53
Cod., Not. 1474: Av. n. 148 de 1855:

Pecr. n. 6384 de 1876, art. 9.
.- Não aut07'izann: remellem a folba na

Corleao lhe ouro e nas provincias ás the
louraria.

Nota 54
Decr. n. 6384 de 1876, arl. 9.

Nota 55
Decr. n. 6384 de 1876, art. lJ.

Nota 56
Decr. n. 6384 d.e 1876, arL. 9.

Nota 57
Yidp. No/s. 158 e159 do Reg. n. 737.-Nots

15 e 159 e Decr. n. 6384 de 1876, art. 9.
-Derogado quanto ao judiciano.
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Nota 62

Na suas faltas e impedimentos serão substituidos pelos deputados
supplentes, os quaes antes de entrarem em exercicio prestarão igual
j uramento. ..8

Art. 35. E' da competencia dos deputados.
1.o Intervir com o seu voto em todos os negocios que em sua. pre

sença se tratarem no Tribunal; devendo exprimit' a sua opinião por
fôrma que evitem tudo quanto possa suscitar animosidades improprias
do decoro do Tribunal; "D

2. o Rubricar os livros dos commercialltes e agentes auxiliares
00 commercio (Ood. Oomm., art. 13) e os do Tribunal que o presidente
lhes distribuir (Art. 31, n. 5); 60

3." Servir de juizes commissarios ou de instrucção dos processos
aas quebras, para que o Tribunal os designar (Ood. Oomm., art. 809); 01

4. o Propôr ve.rbahnente on por escripto os negocios que jul·
garem convenientes, comtanto que o seu objecto seja da competencia
do Tribunal. 62

Art. 36. Os mesmos deputados são obrigados a desempenbar
qualquer commissão ou incumbencia que lhes fôr encarregada pelo
Tribunal, ou pelo presidente, em negocios que sejam da sua com·
petencia. 63

OAPITULO V

LJos secretar~os

Art. 37. Os secretanos dos Tri"nunaes 00 Commercio serão no·
meados, na capital do Imperio pelo Governo, e nas Provincias pelos
presidentes, dentre os deputados dos respectivos Tribunaes, e servirão
por todo Otempo da sua eleição.

<

Nota 6i
Nota 58 Está derogado. Decr. n. 1597, art. &I;

Decr. n. 4502 de 1868 j Decr. n. 638<1 de .Decr D. 6384 de 1876, art. 9.
1876, al'ts. 3 e 9. -Cad., Not. 1444.

Nota 59
Decr. D. 6384 de 1876, art. 9.

Nota 60

Decr. D; 6384 de 1876, art. 9.

JJecr. n. 638<1 de 1876, art. 9.

Nota 63
Decr. n. 6384 de 1876, art. 9.
- Deve adoptar·se o ahitre de serem

os de pachos e sentença escri]Jlas pelo
deputado que o nresidente designar, sem
nece idade t1e tlistribuição: Av. n. 161
de ~877. .
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Antes de entrarem em exercicio, prestarão juramento de bem ser
vir o seu cargo, perante o presidente do Tribunal; e serão substituidos
nas suas faltas e imp.edimentos pelo deputado que o me mo presidente
de ignar. G4 .

Art. 38. Compete aos secretarios dos Tribunaes do Commercio:
1.0 Propôr os negocios e requerimentos que o presirlente de·

signar, lembrando as resoluções ou ordens do Tribunal que se oppuze
remou fizerem a bem do negocio de que se trata, e tomandoapontameutos
exactos da substancia da discussão que se suscitar, da decisão que se
tomar, e da unidade ou divergencia, de votos, para de tudo fa7.er
menção summaria na acta, a qual será obrigado a apresentar redigida
na primeira sessão seguinte; oe;;

2. o Apresentar á assignatnra do Tribunal as consultas, e á do
presidente os papeis de sua competencia (art. 31, n. 4); devendo
préviamente subscrever os diplomas e ordens que fôrem expedidos em
nome do Tribunal e metter âentro das consultas e papeis que subo
m,etter á assignatura o despacho ou lembrete por' onde se passaram; 00

3. o Assignar a correspondencia ofticial do Tribunal, com ex
cepção sámente da que fôr dirigida ás secretarias de Estado, cuja.
assignatura pertence ao presidente (Art. 31 n. 4) ; 0.,-

4. o Escrever por sua propria letra no alto elas petições de partes
os despachos do Tribunal ou do presidente, que nelIas devam ser
lançados j 08

5. 0 Mandar passar na secretaria, com despachos do presidente,
subscrever e assignar as certidões que se pedirem dós livros e mais
papeis do rrribunal, não se offerecendo inconveniente, menos do re·
gistro publico do commercio (art. 70) j e todas as certidões ou cópias
qne fôrem por elIe subscriptas, assignadas, e authenticadas com o selIo
do Tribunal, terão fé publica; 09

----------------------------.

Nota 64
Cod., lit.un. arts.2 e 7.
- Os ecrelario são nomeados pelo {io

~erno Imperial dentre os bachareisforma
ia em direito, podendo er removidos a
bem do erviço publico: Decr. n. 638-1 de
J 76,arls. 4e1O.
-A sub litwção lemporaria é exercida

p lo depulado commerciante que o pre i
aenle da Junta designar, convocando-o e,
Deste anno, um do upplenles pru'a com
pletar o numero legal dos membros da
tunta: Av. n. 14.9 de 1877_

Nota 65
Decr. n. 6381de1876, art. lO.

Nota 66
Decr. n. 638! de 1876, art. 10.

Nota 67
Decr. ll. 6381 de 1876, al'L. 10.

Nota 68
Not. 9; Decr. n. 63S!de 1876, art. lo.

Nota 69
Decr. ll. 6381 de 1876, art. 10.
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6. o Escrever por sua letra a distribuição, rubricas aos livros dos
commerciantes, e agente13 auxiliares do commercio, e a dos livros do
Tribunal, e subscrever e assignar os termos de abertura e ence'rra
menta dos mesmos livros; devendo a distribuição ser rubricada e os
termos assignados pelos presidentes (Cad. Oomm., art. 13); '>'0

7. o Regular o serviço da secretaria, fiscalisar as suas despezas e
ao do expediente do Tribunal, e autllenticar as contas para o seu
pagamen to ; ,,.

8. o Dar as ordens e providencias necessarias para que o archivo
<lo Tribunal se conserve sempre em boa ordem por fórma que todos os
livros e papeig se achem devidamente arrl!mados, e em bom estado de
conservação, e se não extraviem. '>'2

Art. 39. Os mesmos secretarias não poderão abrir officio algum
que seja dirigido ao Tribunal, senão em presença deste. "'3

Art. 40. Todos os empregados da secretaria dos Tribunaes do
Commercio são subordinados aos secretarios, e obrigados a cumprir
as suas ordens em tudo quanto fôr pertencente aos seus offieios,
debaÍxo das penas comminadas no art. 48..,....

CAPITULO VI

pos fiscaes

Art. 41. Os fiscaes deverão ser ouvidos, verbalmente ou por
escl'ipto; '>'10 .

1.0 Nos casos em que os Tribunaes do Commercio tiverem de
exeTcer alguma das attribuições da sua competencia, comprehendidas
na disposição dos al'ts. 18 ns. 1, 6, 7, 8, 9, la, 11, 12, 15, 19 n. I,
e 22 deste Reglllamento;':1G

Noh 70 Nota 74,
Decr. u. 6384 de 1876, al't. 10. Art. 46 e Decr. 'TI. 6384 de 1876, arts. la
- São isentos da 1'1~bTica dos livros dos e 14.

COlllmerciantes: Porto de9 deA.bril de 1851.

Nota 71:
Decr. n. 6384 de 1876, art. 10.

Nota 72
Not. ant.

Nota 73
Not ant.

Nota 75
Noto 2; Cod., No/. 1418; Decr.n.6381

cil., al't. 10 § :2.

Nota 76
Nots. 17, 22 a28, 31e 36.
-JIlIniste1'io da J1tstiça.-Em 7deJunbo

de 1872 declarou-se ao llresidente do Tribu·
nal do Commercio de Pernambuco, em res
posta ao otIicio de 25 de Abril ultimo,
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2." Ias processos ue quebra, em todos os casos que os rrribunaes
do Commercio determinarem, e especialmente nos que se acharem
comprehendidos na disposição dos arts. 806, 807, 808, 810,816, 820,
847, 851, 860, 861, 869, 870, 881, 894, 896, 899 e 900 do Codigo
Commercial; "''O'

3." Em todos os mais casos que os Tribuuaes julgarem conve·
nientes. ":8

Art. 42. Poderão assistir ás sessões dos Tribunaes, e não fal
tarão a. el1as quando fõrem chamados por aviso do secretario expedido
de ordem do presidente . .,.9

CAPITULO VII

Das secretat'Ías dos Tribuna·es do Gormnercio

SECÇÃO I

Dos officilles e mais empregados das seeretnrias

Art. 43. Haverá na secretaria do rrribunal do Commercio da
capital do Imperio um official-maiol', que deverá ser bacharel formado
em direito, dois officiaes escripturarios, e dous a tres amanuenses,
um porteiro e um ajudante do porteiro, servindo um dos officiaes ou
amanuenses de archivista e outro de interprete, e de continuo o aju
dante do porteiro ( Cad. Comm., Titulo unico, art.. 7. ) Nas secretarias
dos antros Tribunaes haverá o mesmo numero de empregados, menos
um official escripturario ou um amanuense. "'9 n

eOIl ultando-se, em observancia do art. 41 do
Docr. n. 73 de ~5 de Novembro de 1850,
odevem ser ouvidos verbalmente ou por

e crl~lo os fiscaes do Tribunaes do Com
O)crCIO, e ~a ultima bypolhese, se em om
elo,oumcdlanledespaebo que, não havendo
proce 50 ou petiçao onde po sa ser em
pregada a formula do despacho, nada se
0llpOe a que eja exigida, por ameio a au
dlencia do li cal, endo caso della.

- Decr. n. 638J.de 18'76, art.l0.

Nota 77
- Eslá derogado: Cod. Not. 14.61.
-Asfuncyões quenospl'oee so de que-

hra com:petlam ao desembargador fiscal
anleo Tribunal do Commereio erão exer
Cida .pelo promolor publico: Deer. 11.1597
de 1855, art. 67.

Nota 78
Cod. Not., 14.48, e Deer. n. 6381 de 1876

art. 10.

Nota 79
- Os seereta,riosdevem a si lil' ás es ues

da junta, e devem ser ouvidos obre aSSllD1
pto sujeito á di cu ão edeei ão, mas não
volar: Deer. n. 638<1 de 1 76, art. 10 § 2, n. 3.

Nota 79 a
Deer. 11.6384 eit., art.l0 §Z, n.l.
- Quanto ao pes oal das Juntas Com

mereiae : Deer. 11. 6381 cit.. al't. 11.
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Vagando alguns dos referidos empregos, nomearã.o os presidentes
quem sirva interinamente dentre os empregados da secretaria do Tri
bunal. 80

Art. 44. A primeira nomeação que se fizer dos ofticiaes, amanu
enses, porteiros e ajudante~ de porteiro, será considerada como ne com.
missão j e só poderão ser confirmados nos seus lagares aquelles que
o merecerem pela sua regular conducta e bom desempenho do eus
deveres, depois de dous annos de exercicio. 8.

O Governo, precedendo consultas dos mesmos Tribnnaes, poderá
mandar abonar aos empregado, que contarem dez annos eifectiYo
de bom serviço, uma gratificação annual, correi>pondente a vinte cinco
por cento de seu ordenado, e outra ig,ual quanqo completarem vinte
annos tambem effectivos e de bom serviço. 82

Art. 45. Os empregados das secretarias dos Tribunaes do Com·
mercio perceberão a titulo de ordenado uma gratificação paga pela
caixa dos emolumentos, que o Governo arbitrar, sobre consulta dos
respectivos Tribunaes (Cod. Comm., Tit. unico, art. 28).8"

Al't. 46. O ofticial-maior e mais empregados das secretarias dos
Tl'ibunaes do Commercio são immediatamente sujeitos aos secretario,
em tudo quanto fôr pertencente aos seus officios. S"

Art. 47. Todo~ os empregados das secretarias dos Tribunae do
Commercio são obrigados a residir nas mesmas secrêtarias desde a
hora em que se abrirem até se fecharem, e dellas se não poderão retirar
sem licença doofticial-maior, que a não concederá sem ju ta can a:
pena de perderem os vencimentos correspondentes ao tempo que falo
tarem.SI>

Art. 48. A falta de subordinação, respeito e obdiencia aos supe·
riores em tudo quanto fôr pertencente ao seu ofticio será punida com a
suspensão do emprego, e perda de todos os vencimentos, emquanto

Nota 80 Nota 83
Cod., Tot., 14.47 ; Decr. n. 6381 de 1876, Cod., Kot. 1475 a' DecL n. 1597 de 1855,

arl. 10. arL. 14; Decr.n. 4327 de1869; Av. n. 53de
1873; Decr, n. 638,1 cit., arts. 12e 13; Avs.
ns. 105,319 e383 de 18i7.

Nota 8i
Deer. n. 63 1 de 1876, art. 12.

Nota 82
Not. ant.; Decr. n. 1597, art. 14; Deer.

D. 4327 de 186!): Decl'. n, 63 1 cil. art. 13.
- Derogado: Av. n.6 de 1882.

Nota 84
Art. 40: Not. 74: Re"'im. int. da. eco adro.

art. 1; Decr. n. 638Hit., arls.l0el1,

Nota 85
Art. 3] § 9 ; Regiro. iot. cit., art . 3233'

Decr. n. 638J de 1876, art. 14.
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ella durar, a arbitrio do Tribunal: e nos casos de reincidencia com
, demissão.

Igual procedimento se terá com aquelles empregados qne deixa
rem de expedir e ter em dia os trabalhos de que forem encarregados
sem causa justificada. "'6 -

Art. 49. A revelação das decisões do Tribunal antes de expedidas,
ou da reservadas, extravios de papeis, erros de officio commettidos
com presumido conhecimento de causa ou mesmo pOl' indesculpavel
omissão, serão punidos coma demissão do emprego, sem prejuizo do
procedimento criminal que possa ter logar. "''>'

SECÇÃO 11

Dos Iinos que (lpve haver nas secretarias dos 'I'ribunaes do Commercto

Art. 50. Para o melhor e-mais regular expediente dos negocios
haverá nas secretarias dos Tribunaes do Commercio os seguintes
livros, podendo alguns ser divididos em diversos tomos, como parecer
mais conveniente:

1.° Das eleições commerciaes,
2.° Das actas das sessões do TribunaL
3.° Do assentos no Tribunal;"'.....
4.° Do registro das consultas;
5.° Do registro da correspondencia official;
6.° Da distribuição das rubricas dos livros dos commerciantes,

corretores, agente de leilões, trapicheiros e administradores de
armazens de deposito;

7.° Das fianças, termos e multas'
8.° Das quebras;8'"
9.° Da matricula dos empregados do Tribunal,
10.° Do ponto dos empregados do Tribunal;

Nota 86
lIegim. int. cit., art. 33; Decr. n. 6384 de

, i6, arl. 14.

Nota 87
L\pgim. int. cit., art. 3ij Decr. n. 6384 de

~'j6, art. 14.

Nota 87 a
-Derogado: Decr. n. 2684 de 1875 e Decr.

n. 6142 de 1876.

Nota 88
Decr. n. 6384 de 1 í6, arl. 14.
-Derogado: Decr. n. 234.2 de 1873, art. 1
4.
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1LoDos emolumentos do Tribunal e secretaria; 88 ..
12.° Da receita e despeza do Tribunal;
13.° Dos inventariosdos eft'eitos do Tribunal;
14.° Da pllblicação do expediente do Tribunal;
15.° Os mais que os Tribunaes julgarem COllvementes.
Os referidos livros deverão ser rubricados, o 1",3°, 6° e 12 pelo

presidente, e os mais pelos deputados a quem fôrem distribuido:,
(Art. 31, n. 5).80

Art. 51. No livro 7.° deverão lançar se:
1.° O registro das certidões das fianças dos corretores e 03

termos de juramentos que prestarem (Cad. Comm. arts. 38 e4Q);
2.° Os termos que os trapicheiros e os administradores de arma·

zens de deposito, e os pro-prietarios armadores de embarcações ão
obrigados a assignar (Cod. Comm. arts. 87 e 463);

3.° O registro das sentenças de suspensão e demissão dos cor·
retores, e das multas que se impnzerem aos mesmos corretores, aos
trapicheiros, administradores de armazens de deposito, e aos propl'ie·
tarios armadores (Cod. Comm. Parte I,_Tit. III, Cap. II earts.68,89,
90 e 463). o..

Art. 52. No livro das quebras se deverão lançar em sumn ar:o:
1.° As senteuças da abertura das fallencias, e as da sna quali·

ficação e pronuncia.
2." O montante do activo e passivo das casas fallidas;
3." As concordatas e os contractos de união;
4.° A somma total das quantias que se liquidarem, e quanto

coube em rateio aos credores, se os bens não chegarem para inteiro
pagamento;

5." As sentenças que concederem ou negarem as rehabilitaçõe
dos fallidos.

6.° As quantias que ficarem em deposito, e em que logar, por e
não ter apresentado quem receba;7" As circumstancias e incidentes notaveis dos processos da
qnebras, de que convenha ter conhecimento, afim de se poder vrover
de remedio opportuno para casos futuros; .

8.° As sentenças que concederem ou negarem moratonas. DI

Nota !l8 a
-S6mente o presidente, deputados e se·

cretario tem emolumentos. .

Nota 89
Decr. n. 6384 de 1876, art. 14.

Nota 90
JJecr. n. 6384 de 1876, art. 1.1

Nota 91
Decr. n. 6384 de 1876 art. 14.
-Derogado: Not. 4-Decr. n.23!l2deISi3,

arl. 1 § 4.
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Art. 53. No livro 9°, em folhas separadas, sefará a matricnla dos
empregados do Tribunal, mencionando-se além do nome, naturalidade,
cidade, se serviram antes em outras repartições, e por que tempo. E
uccessivamente se irão lançando, precedendo determinação escripta do

Tribunal, as notas da sua conducta, applicação e adiantamento; as
licenças que obtiverem, as faltas que commetterem, as advertencias
queselhes fizerem, as commissões especiaes de que forem encarregados,
eafórma por que as desempenharam, os acces os e vencimento que
tiverem, finalmente, todas as mais annotaçõe que o mesmo Tribunal
julgar convenientes; por fôrma que a todo o tempo se possa ter pleno
conhecimento da capacidade, serviços e mais partes de cada um dos
sobreditos empregados. 9~

SECÇÃO III

Do arclúvv

Art.5-1. O archivo das secretarias dos Tribunaes do Commercir:>
estará a cargo do official ou amanuense archi, i ta, debaixo da imme
diata responsabilidade do official-maior, e da superintendencia do
secretario' e nelle se guardarão com segluança e asseio os livros
findos do Tribunal, e os papeis que convier archivar, lançando-se
aquelles em um catalogo, e colligindo-se e~tes em maços systematica
ment~ ordenados, com rotulos numerado que indiquem a natureza dos
papel neHes contidos i e todo os papeis que e archivarem serão lan
ça~os em um indice, que de igne a pessoa a quem pertencem e o eu
obJ~cto, ou estó sômente quando se não referirem a pessoas, com indi
caçao do numera do maço respectivo. 03

.Ar.t. 55. Os Tribunaes do Commercio deverão empregar os meio
POSslvels para poderem obter e guardar nos sens archivos, col1ecções
completa da legislação commercial de todas as nações commerciante ,
e as alterações que nella se fizerem, á proporção que se fôrem publi
cando: e bem assim das obras e memoda mais notaveis de direito
com.mercial, e de tudo quanto fôr relativo ao progre so do commercio,
agrIcnltura, industria e navegação mercantil. 04

Nota 92
Dccr. D. 6381 de 1876, al't. 14.

Nota 93
Decr. D.638! de 1876, al't. U.

ó2

Nota 94
Decr. n.6384de 1876, al't. 14
- 'ada mai intercc ante. O governo

lhe de,'ia mandar e entretanto lhe in
cumbe!

CODIGO COMl\ffinClAL
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SEOÇÃO IV
Do registro publico do commercio

Art. 56. Haverá nas secretarias dos Tribunaes do Commercio,
um registro publico do commercio no qual, em livros rubricados pelos
presidentes, se inscreverá a matricula dos commerciantes) e os doeu.
mento que, segundo a di posição do CodJgo Commercial, nel1e deverem
ser registrados (Cod. Comm., Tit.ulo unico, art. 11.) 06

Art. 'i>7. O registro publico do commercio estará debaixo da
.guarda dos ofticiaes-maiol'es das secretarias, que serão responsaveL,
como officiaes de fé publica nesta parte, tanto pela exactidão e legali·
dade dos registros, e das éertidões que delles passarem, como pel~

entrega ás partes dos documentos depois de re ~istrado (Art. 49).00
Art. 58. Para regular a escripturação do regi tro publico do

commercio) haverá nas secretarias dos Tribunaes do Commercio os
seguintes livros) cada um dos quaes pod.erá ser dividido em
tomos:

1. o Do registro da matricula dos commerciantes (Cad. ComID.
Titulo llnico, art. 11), e da patentes e titulos dos corretores, agente'
de leilões, trapicheiro , e administradores de armazens de depo ito
(Cod. Comm., arts. 40 68, 74 e 87);

2." Do registro do titulos de habilitação civil dos menore.
filho -famílias e illl1lhere.' commerciantes (Cod. Comm., art. 1);

Devem iu. crever-se igualmente no me mo livro o . documento
que revogarem a autorização concedida pelo marido á mulher pau
commerciar sobre si, e os que lhe conferirem poderes para obrigar
hypothecar e alheiar os bens de raiz pertencentes em commum a ambo
os conjuges (Cad. Comm., arts. 27 e 28); os titulas dos bens dotaes
<la mulher não commerciante, os paraphernaes por- ella po uidos ante.
<lo consorcio, e os adquiridos na constancia deste por titulo de doação,
herança, ou legado com a clausula de não entrarem na communlJão; .p

bem assim os bens proprios do marido de mulher commerciante adqul.
ridos antes de matrimonio (Cad. Comm., arts. 27 e 874 n. 6);

Nota 95
Decr. D. 6384 de 1876, art. 14.
-Solll'e registro de marcas de fabrica e

productos de commercio: Decr. D. 2682 de
1875, art. 2esegs.
-Â profissão babitual docommel'cio não

íl condição essencial para o regi tro do

lilulo e matricula do commercianle: Av.
n.472 de 1877.

Nota 96
Decr. n. 6384 de 1876, art. 14.
-Não ba mais oficiaes·maioresj Dect.

B. 6384 cit., al'L. 11.
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3. ° Do registro das nomeações dos feitores, guarda-livros, cai·
xeiros. e mais prepostos das casas de commercio, e dos instrumentos
publicas ou particulares do mandato (Cod. Comm., arts. 74 e 159);

4.° Do regi tro das hypothecas commerciaes (Cod. Co nm.,
art. 265); ..7

5.° Do registro das companhias e sociedades commerciaes (Cad.
Comm. arts. 296, 301, 307, 312, 325 e 338); 98

6.~ Do registro das embarcações brazileit'as destinadas á nave·
gação do alto mal' (Cod. Comm., arts. 460, 461, 462 e 464);

7. ° Do registro das cartas de fretamento, creuitos marítimos
privilegiado, e instrumentos e letra de dinheiro a risco ou cambio
maritimo (Cod. ComID., al'ts. 472, 568 e 633);

8.° Protocollo dos registros. Neste livrose lançarão os apon1 a nentos
dos documentos que se apresentarem para o registro, e será dividido
em qnatro tomos: 10, protocollo do registro da matricula dos COJ1mer
ciautes, corretores, agentes de leilões, trapicheiros, e administradores
de armazens de deposito; e nelle se lançarão i ;ualmente os aponta
mentos do regi tI'O das habitações civis dos mI 11 Ires, filhos-família e
mulheres casadas commerciantes, e dos mais documentos pertencentes
ao livro 2° do regi tI'O Jlublico do commercio; 2°, llrotoco1l9 do re
gistro das companhias e sociedades commerciaes; 3°, protoco110 do
registro da hypotheca commerciaes; 4°, protocollo do registro das
embarca.ções brazileiras, cartas de fretamento, creditos marítimo
priyileo'iado , in trumentos e letras de dinheiro a risco ou cambio
marítimo .....

Art. 59. Os livros mencionados no artigo antecedente, lllenos o
110 protocollo, terão as suas paginas.divididas em duas parte por um
traço perpendicular. Na parte esquerda (que deverá conter dous terço
da pagina) se fará a in'cripção dos documento : ficanclo a outra parte
um branco, para nella se annotarem sllccessivamente, em frente do~

respectivos regi tros, as alterações que se fizerem no assento dos
mesmos documento, e as mais averbações que fôrem necessarias ...'o

Art. 60. O official-maior da ecretaria, no mesmo acto em qUl'
lhe fôr apresentado algum documento para o regi tro, tomará de116

Nota 99
Nota 97 Cod. Kot. 350i Decr. n. 6384 de 1 76.

Cad. Not. 349;' A\'. n. ti 6 de 1865; A\. arl. 14.
n. 96 de 1 66. -QuanLo ao proLocollo dorcgi tro de by.

pLlhcClL-Not. 97.

Nota 98
Dec!~ n. 2711 de 1860, art. 36; AV. TI. 518

de 18//; n. 313 de 1878 e n. 1 de 1883.

Nota 100
Ord. do Trib. do Comm. da Côrte de 6 d8

Fevereiro de 1 51: Append. e Decr.
n. 6381 de 1876, art. 14.
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apontamento no competente protocollo, lançando o seu summario de.
baixo do numero que competir na ordem successiva do ultimo nnmero
do mesmo protocollo, pela fôrma seguinte -N .... F .... apresentou
para o registro (a qualidade do documento) na data á margem. -As
datas serão lançadas na margem esquerda, em fôrma mercantil, pela
ordem chronologica do anno, mez e dia.

Do referido assento se dará immediatamente ás partes cópia fiel
assignada pelo official-maior; e só á vista desta se lhes fará entreg~
do documento depois de registrado . •••

Art. 61. O registro consistirá na inscripção do documento verbo
ad ve1'bum no livro competente (art. 58), com as fc:>rmalidades prati.
cadas pelos tabelliães no lançamento de documentos de partes nos
seus livros de notas; não devendo medial' entre uus e outros registros,
bem como nos apontamento'S do protocollo, espaço em branco, mais
que o necessario para os separar e distinguir. "O"

Art. 62. Effectnado o registro, será este annotado no alto da
primeira pagina do documento com a seguinte verba, a siguada pelo
official-maior com o appellido de que usar :-N... " (o mesmo do p~·oto·

collo) registrado a folhai:!. ... do tomo .... elo livro n do registro pu'
blico do commercio desta secretaria do Tribunal do em.... (a data
do registro, que será a mesma do apontamento do protocollo) .•11;,

Art. 63. As escripturas de hypotheca commercial, antes de serem
levadas ao registro publico do commercio, deverão ser registradas no
registro geral das hypothecas, pela fôrma prescripta no Decreto n. 482
de 18 de Novembro de 1848 ......

Art. 64. A parte interessada deverá apresentar a escriptura no
registro publico do Commercio den~ro de quinze dias uteis, contados

Nota 1.01.
Not. 96.
Decr. u. 6384 de 1876, art. U.

Nota 1.02
Decr. D. 638~ cit., art. 14.

.-o registro dos contractos e distractos de
sociedades commerciaes regulado pelo art.
61 do Decr. n. 738 de 185D, ser<í feito de
conformidade com o art. 1bdo Decl'. n. ;l7l)
de 1860: Decr. n. 430! de 1869, art. 1.

-Devem as partes apresentar dons exem
plares do respecti o instrumento, um dos
quaes Illes' ser<í restituido com a nota de
terminada na 2" parte do art. 14 do referido

Decr. n. 2711, e outro erá archiyado na
secretaria do Tribunal com igual noia.
Decr. cit. n.4394. de 1869, art. 2.

-O Av. de 21 de Junllo de 1 70 (que nao
vem na Collecção de Leis) r1eclaroulfue RS
di po icões de te artigo devem er ohser·
vadas por todos os Tl'ilmoae do ComDlcr·
cio.-Av. n. 387 de 1881.

Nota 1.03
Decr. n. 6384 de 1876, al't. 14.

Nota i04
Not. 97; DecI'. n. 6384 de 1876, 3oJ't.H e

Av.de 19 de etembro de 1885.
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da. data da inscripção da mesma escriptnra no registro geral das hypo
thecas (Cod. Comm., art. lO n. 2, e art. ~65). H'G

Art. 65. Os ofticiaes-maiores das secretarias dos Tribunaes do
Commercio, no mesmo acto em que alguma escriptura de hypotheca
commercial lhes fõr apresentada, tomarão apontamento da hypotheca
no competente protocollo, dando ás partes cópia fiel do mesmo aponta
mento, pela fôrma determinada no art. 60 .....6

Art. 66. O regi tro consistirá na inscripção da escriptura ve,.bo
ail verbulIl, na fôrma prescripta no art. 6l; e, effectuado o regi tro,
erá este annotado na primeira pagina da escriptnra com a verba

formulada no art. 62. to."

Art. 107. as questões de preferencia, a maior antiguidade das
hypothecas (Cod. Comm., art. 884 n. 2), será decidida pela prioridade
da inscripção no registro geral das hypothecas, aiuda qne concorram
sómente credores commerciantes. tOS

Art. 68. O' officiaes-maiores das secretaL'ias dos Tl'ibunaes do
Commercio ão obrigados a ter em dia a escripturação dos protocollos do
registro publico do commen.:io, e igualmente a dos livros do mesmo
registro; sendo apenas toleravel o atrazo dos seguudos por dous dias
uteis, quando a exce siva concnrrencia de documentos para o registro
justificar a clemora. t09

Art. 69. Nenhum documento será admittido ao registro publico
do comlllel'cio, sem que delle conste o pagamento do sello que com
petir tt.

Al;t. 70. Os officiaes-maiores não poderão recu'ar, nem demorar
ás partes o registro (los documentos 01.1 averbações Ilue estas lhes

Nota i05
11'01. ant.-o prazo é de 15 dias pàra t 

dos os documentos; Decr. TI. 6:38J de 187ô
arl. 1-1.

Nota iOB
Nots. 96 e \)7: Decr. n. 6381, cil.,art. 14.

Nota i07
Not.97; Decr. n. 6384 de 1876, art. 14.

Nota i08
.Not. 97; Cod., Not. 14.02; Decr. n. 63 J

111., arl. 14. .

Nota i09
lI'ot. 96; Decr. n. 6381 cil., art. .J.4.

Nota fiO
- Ficam ujeilo á multa de 10$ a 50"

além da pena do art. 15::1 e 154 do Cod.
Pen.: o empregado encarregado do regi tro
de qualquer carta, diploma ou titulo su
jeito ao elio, c que não Uver a senta
mento em folha, que o regi traI', ou lançar
nelle a verba de regi tro ante do paga·
mento da taxa. "a me ma pena incorre
o cl1efe da repartição onde cleva er re!!Í.
trado o tltl1l0 :Decr. n. 4505 de 1 70, art ,J::I

2e4jÁv.n.37del l:\)ecr.n. 9Jti
~e 1 33, art. 4.6. S 3· Á Y. de 14 de Agosta
de 188·1.
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requererem em termos legaes, nem as certidões dos seus livros que
pretenderem,as quaes passarão sem dependencia de despacho superior
sempre que se não offerecer inconveniente j e serão re pon 'aveis á'
mesmas partes pelos damnos que com a recusa ou demora lhes cau a.
rem, além da penas que competirem por suas omissões, erros,ou preva.
ricações j podendo até intentar-se contra eUes ao acção de estellionato,
nos casos em que esta possa ter logar. U.

Art. 71. As partes que se sentirem prejLldicadas na recusa ou
demora de suas pretenções, fundadas em justiça, deverão, para eO'II.
rança de seu direito e procedimento contra o official-maior, jn tificar
o acontecimento dentro de tres dias uteis, com notificação deste, pe·
rante o presidente do Tribunal do Commercio, e da sua decisão não
haverá reclU'SO : poderá, porém, a parte, no caso de serjulgadaimprü'
cedente a sua queixa, requerer o registro da sentença no livro compe·
tente do registro publico do commercio, para segurança do seu direito.

e a recusa ou demora fôr julgada procedente, será o official·maior
obrigado a fazer immecliatamente o registro recusado ou demorado, e
ao averbar a mesma sentença em frente deUe, e a fazer menção desta
averbação nas certidões que do mesmo registro passar.

Da sentença se dará certidão á parte para u o do seu direito, pro·
cedendo o Tribunal contra o of:ficial-maoior nos termo do art. 49; salvo
o direito das partes para intentarem contra elie as acções que compe·
tirem (Al't. 70). uz

TITULO "
Das autoridades que hão de exercer as aLll'ihuiçõcs dos Tribu

naes do COlDlDel'cio nas pl'oviucias onde os não houver

CAPITULO I

Dc(,8 7Jl'ovinczas onde honve1' Relações

SECÇÃO 1

Das Juntas do Commercio

Art. 72. Nas provincIas onde 1l0uver Relação, as attribuiçõel
dos Tribllnaes do Commercio serão exercidas por uma secção da'
mesmas Relações, que se denominará Junta do Commercio, composta

Nota iii NotaH2
Decr. n. 6384 de 1876, art. 1.1; Av. n. 38i lio~. 76; Decr. 1J, 6384 de 1876, art. li.

eo.4!2de!877.
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de um presidente, que será o da Relação, e de dous deputados, ser
vindo um de secretario, nomeados pelo Governo dentre os desembLf
gadores da mesma Relação,e de fiscal o procurador fiscal (Cod. Comm.,
'l.'it. unico, arts. 1 e 27) ..... 3

Os deputado servirão pelo mesmo tempo que os deputados dos
rrribunaes do Commercio, podendo 'er novamente "nomeados ....."

àrt. 73. Os logares de presidente, deputados e fiscaes das Juntas
(lo Commercio são logares honorificos, e os que servirem só perceberão
por e te titulo os emolumentos que competirem aos presidentes, depu
tados, secretarios e fiscae dos Tribunaes tio Commercio .......

Art. 74. Serão substituídos nas suas faltas e impedimentos: o
pre idente pelo desembargador da Relação mais antigo, os depu
tados, pelos desembargadores da mesma Helação que o pre identes
de ignarem, e os fiscaes, por quem dever sub tituir o procurador
fi cal. tiO

Art. 75. As Juntas do Commercío celebrarão as suas sessões na
casa do Tribunal da Relação, no mesmo dia em que elie celebrar as
snas, depois que estas terminarem, ou em outros, segundo julgarem
mais conveniente: servindo-lhes de Regimento para a fórma e ordem
do despacho o Capitulo I elo Titulo I do preseute Regulamento, em
tudo quanto fôr applicavel. u-:'

Art. 76. As mesmas Juntas terao o tratamento de-Meritissima
Jnnta do Commercío -, e usarão do se110 das arma Imperiaes, com
a seguinte legenda-Junta do Commercío da Província de ....... 8

Art. 77. Competem ás Juntas do Commercio todas a attribui
ções conferidas pelo Codigo Commercial ao~ Tribunaes do Commercio,

Nota H3
Kot. 1j Cad., Tots. 1438 1439 e 1473.
- De\'e e te titulo ser COIi iderado qua i

:01 pre timo em face das reforma que
tcm eperado.

- Foram upprimidas a .Juota do Com
O1crcla :Decl'. n. 1597 ]e 1855, 3rt. 11; A".
ll.J5ide1874.-DcCLn.638JciL.arL.]5 l°.

Nota 1.14
Gad., No/s. 1439 e 14H.

Nota H6
Not. 1l4j Decr. n. 6381 it., art. 9 f; 1.
- LI d putado por seu supplcnte~:

Dec!'. n. 63 1 d 1 76, arL. 4.
- O fi cae foram upprirnidos: Decr.

n. 6381 de 1876, al't. 3.

Nota H7
:Not. ant. j Deer. n. 6381 cit.; arts. 6e 8.

Nota fig
Nota H5 -ots. ant. e 11 do Deci'. n. 1597.

- Nem do tratamento nem do ello fez
·fad., No/s. 1439 e 1475 i Decr. n. 6-38J menç;io e pecial p~ccr. 11.1597.

CI ., al't. fJ~ '2. _ Decr. Il. 63 ! de 1 76, art. 6.
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enumeradas no art. 18 deste Regulamento, com excepção sómente da
matricula dos commerciantes, que é da privativa attribuição dos me.
mos 'l'ribunaes (Cod. Comm., art. 4.)"0

Das appellações que nos processos de quebra se interpuzerem
!las Juntas do Commercio sobreditas nos casos em que este I'ecur o
tem logar das decisões dos Tribunaes do Commercio (Ood. Comm.,
arts. 851 e 906), tomará conhecimento a Relação a que as mesma
Juntas pertencerem: servindo de juizes os desembargadores desim·
pedidos, comtanto que nunca sejam menos de tres.~"··

Art. 78. Ficam igualmente competindo ás mesmas Juntas asaI·
tribuições conferidas aos Tribunaes do Commercio no art. 19: devendo
dirigir ao Tribunal do Commercio da capital do Imperio as repre·
sentações mencionada nos ns. 1 e 2, afim de que este depoi
de consultar a opinião dos outros Tribunaes do Commercio, leve
tudo ao conhecimento do Governo, na fôrma determinada no
art. 20."'~

,Art. 79. Aos presidentes, deputados, secretarios e fiscaes da
Junta do Commercio incumbem as mesmas attribuiçõe' que competem
aos presidentes, deputados, secretarios e fiscaes dos Tribullaes do
Commercio em tudo quanto fôrem applicaveis (Tit. I, Caps. III, II,
V e IV)."'~

Art. SOo Os presidentes das Juntas do Commercio remetterão
annua1mente ao presidente do Tribunal do Commercio da capital do
Imperio, o relatorio determinado no art. 12 do 'l'itulo unico do Codigo
Commercial, e a estatistica dos processos commerciaes ordenada no
art. 19, n. 4 do presente Regulamento. ~"3

Nota 1.:19

- A's Conservalorias compelem actual·
mente as attriblliçõe mencionada na
NoL 1448 do Cod.

- Decr. 11. 6384 de 1876, :lrt. 6.
- As ln pectorias commérciaes : Decr.,

cit.,art.15 2.
- A malricula do commercianteseagen·

te auxiliares do commercio cabe ómenle
á .Junta do Commercio: D cr. n. 1597 de
1855, al't. 6; Decr. n. 63 J.Jel 76, art.15§2.

Nota i2f

- 'enllum artigo de lei conferio esta.at~ri.
buição á Con ervatoria : é no sa OI)lOla~,
porém, que nenll1llna dUlida dere bavl'ru!
que ella a pratiquem. .

Decr. n. 6384 de 1876, art . 6. 7 elo 2.

Nota i22
Nots. 114 e 115; Decr. n. 6381de 187~

arl. 15 § 2.
Nota i20

Not. 4; Cod., Not. 1461' Decr. n. 1597 Nota i23
de 1855, art. 12 4. i Decr. n. 6384 cit.,
art. 6. Not. 33.-Cod. NoL 101'9.
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SECÇÃO II

Das secretarias das Juntas do Commercio

825

Art. 81. Haverá nas Juntas do Oommercio uma secretaria com
posta de um official-maior, que será o secretario da Relação, e um
ofticial escriptnrario, que servirá ao mesmo tempo de archivista,
nomeado pela fórma determinada no art. 7 do Titulo uuico do Oodigo
COlUmercial e um porteiro, que será o da Relação ......

Art. 82. A.os referidos empregados ficam sendo ex.tensivas as dis
posições dos arts. 44,45, 46,47,48 e 49 do presente RegLllamento,
em tudo quanto fôr applicavel. ...'"

Art. 83. Para o regLllar expediente dos negocios, haverá nas
ecretarias das Juntas do Oommercio os seguinte livros rubricados

pelos pre identes ou deputado, pela fôrma determinada no art. 50 :
1,0. Das actas das sessões ela Juntas;
:to Da distribuição das rubricas dos livros commerciaes;
30. Das fiança, termos e multas; neste livro se registrarão os

documentos mencionados no art. 51 ;
4°. Da quebras; neste li vro se deverão inscrever as sentenças e

summarios (\0 objectos comprehendidos na disposição do art. 52;
5°. Dos emolumentos da Juntas e secretarias;
6°. Da publicação do ex.peuiente das Juntas;
7°. Os mais que a JLluta:; julgarem convenientes.H'G

SECÇÃO III

Do regi tro publico do Commercio

Art. 84. Haverá nas secretarias das Juntas do Commercio UIT

registro publico do commercio, debaixo da guarda e resPQnsabilidadf'
do official-maior, na fórma declarada no art. 57. t.,.~

Nota i24 I Nota i26
/."ot.113 -c d l' . ~, - 'as Coo ervaloria maritima devem

de lai6 arts 10,' riot. ~HI ~ Decr. n. 638J exislir o lirro dos arts. 15 e 16 do Dccr.
• ., 2, 11 e I;) § 1 . n. 1:'>97:- na cenlrae os do art. 17 ria

me moDecr .-Decr. o. G38tcit.. aI'l. 15§ 2.

Nota i25
Cod:. Not. IH7j DecI'. n. 6384 cit.,

arl. I;) l'l 2-Not5. aos artigo I'e[eI'idos. Not. 113.

Nota i27
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Art. 85. Para regular a escripturação do me mo registro, haverã
nas sohreditas secretarias os seguinte livros, rubricados pelos pre.
sidentes :

1. o Do registrl'l do titulo ela matricula dos commercialltes, edo'
titulos dos agentes auxiliare do commercio: devendo lançar· e 09
mesmo livro o regü:tro dos titulos mencionados no art. 58, os. 1,2
e 3; tl<"'"

2. o Do registro das hypothecas commerciaes: e nelle e in cre.
verá tambem o registro elos documentos referidos no cito art.5 ,
n. 7 ; .,.8 .

3,° Do registro das companhias e sociedades commerciaes' .~8.

4. 0 Do registro das embarcações brazileiras destinadas á nave·
. gação do alto mar; 1;>0

5. o Protocollo dos registros. Este liVl'O será dividido em quatro
tomos: t30

1. o Protocollo do registro da matricula dos commerciante e
agentes auxiliares do commercio; e nelle e lançarão os apontamentos
dos titulos pertencentes ao livro] o do registro;

2. o Protocollo do registro das hypothecas commerciaes i
3." Protocollo do regi tro das companhias e sociedades comme!'·

c~.1es ;
4.· Protocollo do registro das embarcações, cartas de fretamento,

creditos marítimos, in trumentos e letras de dinheiro a risco on
cambio marit.imo. t"O Q

Art. 87. Os referidos registros serão feitos pela fôrma prescripta
nos arts. 60 e seguintes do presente Regulamento. Ut

Art. 88. São applicaveis aos officiae ·maiores das secretarias das
J'untas do Oommercio as disposições dos arts. 68, 69, 70 e 71 do
IDesmo Regulamento. ta,.

Nota 127 a
Not.113.

Nota f28
Not. 97.

Nota f28 a
Not. 113; Av. n. 216 de 1 ü7.

Nota 129
Deer. n. 159; de 1855, art. 12 § 1.

Nota 130
Nots. 113 e 127,

Nota 130 a
Nots. 113 ln.
- Na propl'ia Coltecçcio de Leis nãowm

o art. (L

Nota 131
Nots. 113 e 127.

Nota 132
fl'ots. O, 113 c 125.
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CAPrrULO II

Das provincias onde não houve1' Relação

SEcçIo I

Disposições geraes

827

Art. 89. Nas provincias onde não houver Tribunal do Commercio
nem Relação, as attribuições dos Tribunae::; do Oommercio serão
exercidas, na parte administrativa pelas autoridades administrativas,
e na parte judiciaria pelas autoridades judiciarias designadas neste
Regula!l!-ento (Ood. Oomm. Tit. nnico, arts. 1 e 27).1.33

SECÇÃO 11

Das attribuições administrativas

Art. 90. Hav'erá nas provincias do Pará, S. Paulo e S. Pedl'o do
Rio,Grande do Sul, e nas mais onde as neces idades do commercio o
exigirem, Juntas do Oommercio, compostas de um presidente e dous
deputados, nomeados pelo Governo dentre as autoridades e empregado
das repartições administrativas da capital ou ci.dade das mesma pro
vincias, onde fôr mais conveniente que as referidas Juntas se esta
beleçam. '3"

Art. 91. Um dos deputados servirá de secretario, e de fiscal o
procurador fiscal do logar onde as Juntas fôrem estabelecidas; e tanto
os presidentes como os deputados e os fiscaes serão substituidos nas
suas falta e impedimentos pelos empregados que pela lei os deverem
substituir nas faltas e impedimentos de seus empregados. t.3G

Art. 92. As referidas J nntas celebrarão a nas sessões nos loga
res ~ue os presidentes das provincia designarem, servindo-lhes de
Reglffiento para a fôrma e ordem do despacho o Oapitulo I do Titulo I
do pre ente Regulamento em tudo qnanto fôr applicavel. 13G

Nota 133
1.ot. 113; Cod, Nots. 1<189 e 1473.

Nota 134
Not. lI3: Cod. Not. 1439.

Nota 135
Not. aut.; Deer. n. 63 4. eit., arl . il e 9.

Nota 136
!lO, ogado.-.Vot. '113 j Cod. ;Yot. 1,139.
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Art. 93. Tem applicação ás mesmas Juntas a di po ição dos
arts. 73, 76 e 79; e ficam-lhes competindo as attribuiç,ões admill~.

trativas dos Tribunaes do Commercio, mencionadas nos ns. 3,4,8,9,
10, 11 e 13 do art. 18 cIo presente Regulamento .•37

Art. 94. A matricula dos commerciantes das respectivas provín·
cias é da privativa competencia dos Tribunaes do Commercio, podendo
os que pretenderem matricular-se preferir o Tribunal Que mais lhe~

convier. (Cod. Comm., art. 4) .•38 .

Art. 95. Os livros dos commerciantes matriculados das sobredilai
provincias, e bem assim os dos corretore , agentes de leilões, eadmi·
nistradores de armazens de deposito, serão rubricados pelos jnizesde
direito das respectivas comarcas: precedendo a formalidade de Ibe
serem distribuidos pelo distribuidor do juizo, e devendo ser escript~!

pelos respectivos escrivães os termos de abertura e encerramento, com
assignatura dos mesmos juizes: se as partes a quem os livros perten·
cerem não preferirem antes mandar rubricar os seus livros no Tribunal
do Commercio da sua matricula (Cod. Comm., art. 13). S39

Art. 96. Para o expediente das Juntas haverá na secretariada
repartição administrativa que o Governo julgar mais conveniente,
um official e um amanuense archivi ta, nomeados pelos presidente
da provincia dentre os officiaes da mesma secretaria, aos qnael
são applicaveis as disposições do art. 82 do presente Regula·
mento . ......

Art. 97. Para o regular expediente dos negocias, haverá nas
referidas Juntas os seguintes livros rubricados pelos presidentes:

1. o Das actas das sessões das Juntas;
2. o Dos emolumentos das Juntas e secretaria ;
3. 0 Da publicação do expediente das Juutas;
4. 0 Os mais que as Juntas julgarem convenientes. UI

Nota 137
Not. 113; Decr. D. 1597 de 1 55, art. 11.

Nota 138
Coel. ~-ot. 1439; Decr. n. 1597 de 1855,

art. 6 § 1.

Nota 139

Nota 140

Kots. 113 e 125.
- As ln. pecloria são exercida sómenla

pe] s 111 P ctores de Alfandega o T~e
otlrarias de Fazenda: Decr. o. 63 1CI!.,

art. 15.

Nota f4i

Art. 31 § 5; Cad. Not. 39; Decr. n. ]597 l'iots. 88 a 92 e 126. ln
~it., art. 4 e 6 § 1; DecI'. n. 6384 cit., - Sobre livros das Inspectorias CO .
art. 6 merciaes.-Nol. 126.
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SECÇÃO III

Das afuibuiçóes judiciarias

Art. 98. Compete ás Relações do districto o conhecimento dos
recursos mandados interpôr para os Tribunaes do Commercio no art.
512 do Codigo Commercial .•42

Art. 99. Compete aos juizes mnnicipaes respectivos todas as
attribllições conferidas aos Tribunaes do Commercio e aos jtúzes
commisarios ou de instrucção dos processos das qnebras na Parte III
do Codigo Commercial, com o recurso para as Relações do districto,
nos casos em que este compete das sentenças dos Tribunaes do
Commercio e das decisões dos juizes commissarios (Cad. Comm.,
arts. 851, 906 e 907). 1~3

Exceptuam-se as rehabilitações dos fallidos e as mOl'atorias, que
s6 poderão ser concedidas pelo Tribunal do Commercio da matricula do
devedor. 144

SECÇÃO IV

Do registro publico do commerei6

Art. 100. Os documentos que os commerciantes matriculados são
obrigados a inscrever no registro publico do commercio, e o das em
barcações brazileiras destinadas ánavegação do alto mar (Cad. Comm.
arts. 10 n. 2, e 460), serão registrados no cartorio do registro geral das
hypothecas da comarca da capital da provincia ou cidade maritima onde
as Jl1lltas residirem, nos termos e pela fôrma determinada na Secção
mdo Capitulo I de te Titulo. l'IG

Art. 101. São applicaveis aos tabelliães das hypothecas das sobre
ditas comarcas as disposições dos arts. 68, 69, 70 e 71 do presente
Regulamento."46

Nota i42
.\'ot, 113; Cod. Not. 752 j Reg. n. 737,

arl-, 6, 7, 8 e 9.
- Revogado: compele fi Junlas e ln .

pcclona : Deer. n. 1597 ei t.. arls. 8 §'1
m 7; Deer. n. 6384 cit., arts. 6 e 15 § 2.

Nota 143
.Vol.lla; Cod. Not·. 1<161.
- Jã vimos quem tem eompeleneia

para conhecer da falleneias.

Nota 144
Cod., Not. 1<139.

- E' da competencia dos juize de di
reilo: Deel'. n. 26ô2de 1 75, art .1 n .1 e2'
Deer. 11. 6385 de 1876, art. 1 n . 1 e 2.

- Dá- e reeu r o para a Relação: Deer.
n. 6385 de 1 76, art. J.

Nota 145
- Reyocrado: na Con.ervatona. - Not.

126.-Xa Junta- e ln pec[ori
- Não ha tal regi tro no da hypotheca .

Nota 146
- Os officiae do recrj uo bypolhecario

nada lêm com i o.-Cod., ."lot. lJ51.
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DO PROCESSO DAS QUE8RAS

TITULO I

CAPITULO I

D'tSl,oslções gemes

·Art. 102. As quebras serão proces adas em dous autos sepa·
rados e dous appensos principaes, além dos proces os obre questões
incidentes, qne fôr conveniente formar em auto apartado, afim de que
o andamento da causa não seja retardado . • '1':'

Art. 103. A parte primeira dos au tos pnnClpaes comprehenderá:
] 0, todos os actos, diligencias e document.os relativos á declaração e
(]ualíficação da fallencia e á pron1lllcia e prisão do fallielo; 2°, a C01!COr·

data, ou contracto entre o fallielo e os credores,que ponha fim ao proce 50

na quebra'; 3°, o conimcto da união; 4°, a rellabilitação do fallidoon
a sua denegaç~,o.

Os actos, diligencias e documentos relatlvos aos ns. 2 e3 deverão
ser processado em autos apartados, appensos á sobredita parte
primeira dos autos principaes da quebra. H8

Art. 104. A parte segunda conterá os acto, diligencias e doeu·
mentos relativos: 10, á arrecadação e administração dos bens da casa
fallida; 2°, á verificação e admissão dos creditas, e sua qualificaçãoon
graduação; 30

, á rlistribuição ou pagamento dos credores.
Os actos, diligencias e clocumentos relativos ao ns. 2 e 3 serão

processados em autos apartados, appensos á referida parte segunda dos
autos principaes da quebra . •49

Art. 105. A.s questões incidentes serão proce~sadasem tanto autos
apartados quantas fôrem as mesmas questões incidentes; devendo o'
respectivos processos ser appensos por linha aos autos ou appen os
principaes com que tiverem mai immediata relação. '''.

~ota 1.47
- nevogadoj Cod., NoG. 1261. Nota 1.49
-o Decr. n. 917 de 1890, art. 157 de·

rogou este titl.llo, a que, entretanto, e ,,·o~. aut.
relere constantemente o Decl'. n. 43<l de
1891 obre as sociedades anonymas: Cod.,
Not.1233. Nota 1.50

Not. ant.
Nota 148 Kot. anl.; Decl'. n. 1597 de 1855, art;

62 e 63.
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Art. 106. Cada um dos sobredito autos e appensos principaes
'terá no rosto a designação da parte a que pertencer, e uma numeração

. de folhas separadas. ua

Art. 107. Os ofticiaes das secretarias dos Tribunaes do Commercio
que fÔl'em designadús para. uervir de escrivães nos proces.sos das
quebras, deverão prestar Juramento oe bem fielmente serVIr o seu
officio perante o juiz commisuario: gozarão de fé publica em todos os
actos que praticarem na referida qualidade, e serão respon_avei
pelo abusos, elTos de ofticio e prevaricações que commetterem, como
se fossem escrivães do judicial, e vencerão o mesmos emolumentos
que a estes competirem. IGZ

Nos proce sos da quebras servirá de cantador o dojl1izo civel. ..·:J

CAPITULO II

Da declaração e qualificação ela que~m, p7'olwncia e lJ1'ísão do fallido

SECÇÃO I

Da declara~ão da q~uebra

Art. 108. A parte prImeIra CiOS autos do proce~so das quebras
principiará pela autuação da declaração d falJi<lo, com o balall<;o e
mai" documento a ella junto, e a certidão do dia e 110ra da apresen
tação (Ood. Comm., art. 805); ou da petição tIos credores que reque
rerem a abertura da fallencia ; on elas diligencias por onde con te a
notoriedade publica do verdadeiro e tado da insolvencia do fa1lil10.
qnando o Tribull}l,l proceder ex-ofjicio, nos caso dos art . 807 e 81Ó
do Codigo Oommercia.l. IG4

Nota i5i
~-ot. anl.

Nota i52
. :- ReyonadO.-SeITcm o e crivães d
IUlzo: Decr. n. 1597, ar!. 50; Cod. Not. 14.61.

Nota i53
D- Yigenle: e tambem o di lribuidore :

cr. n. 1597, acL 5 . .

Nota i54
bu-;;-As im começa. ainda: em vez do Tri
11- ,alI_do CommerCIO-.Juiz do Commercro
o. ~o; Cad. .No/, 11lll.

- A' di_po.ição do arl. 10 elo Re.rr.
11. 738 não é complela. A eliUgen ia por
anel COII le a 11010rieelarle pubTica de ,er
dadeiro e tado rle in olvencJa do falJielo sõ
podem ier lo"ar por meio de inquir:ção
de. I lemun.ha on. do. proce quP
D_iam em JUIZO, J o é moro o enfio

. ai i faz o fim da I i. De,em o tabemães
rIo prole to todo o dias apresentar ao
juize do commercio a relação do pro
le lo . E, embora m fae 'diligencia deva.
o juiz proceder com a maior (jj creção.
para não er a cau a dire ta de ruina de
ca a que podem, pa a]o pequeno em
baraço . ]11'0 P ral' no u negocio com·
tudo é nec ario que de_appareça ess'
nOlo meio de cobrar dinda~, de de que
o credor soull que, comparecendo enl
juizo: não 1 ,ará a peliç;10, e a [allencia
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Art. 109. Autuados os referidos documento, se farão os autol
conclusos ao Tribunal do Commercio; e este declarará sem demora a
abertura da faUencia (Cod. Comm., art. 806); fazendo e ordenandu
mesma sentença as nomeações e diligencias determinadas no art. ao!
do me 'mo Codigo. 1óG

Art. no. Quando a quebra ror de uma companhia ou sociedade
anonyma, a apresentação deverá ser feita em nome della, pelos seni
mandatarios gerentes, ainda que este.s não sejam socios i e, sendo de
sociedade em nome collectivo, pelos gerentes da firma, ou por qualquer
dos socios, se todos tiverem igual direito de usar da firma social. ...

Nas mais sociedades, incumbe aos socios gerentes a obrigação da
apresentação. 1ó7

Em todos os casos em que houver socios solidariamente res·
ponsaveis, a declaração do fallido deverá fazer menção nominativa de
todos os socios solidarios, com designação do domicilio de cada um
(Cod. Comm. art. 805). 1ó8

Art. 111. Se a declaração da quebra 101' requerida por algum
credor,.será este obrigado a juntar á petição o titulo de seu credito;
e só á vista delle será admittido a justificar perante o Tribunal, com
citação do devedor, que este se acha em estado de fallencia.

A' vista da prova, e sendo ella concludente, o Tribunal pro·
cederá uos termos dos arts. 806 e 809 do Couigo Commercial ."8

!'lota 158
Cod., },-ot. 1266.

Nota 157
Cod., Not. 805.

prosegulrá, nào ll<t\'erá tanta facilidade
nesseprocedimento.-In{o1'l11. do Dr. Holl.
Cav., pago 21

Nota 1.55
},"oL ant.

Decl'. n.
Not. 1233.

-As companhias ou oci dades anony·
mas não são sujeitas á fallencia: cad.
Not. 1233

delle 011 impo 'ibilielade ele exllibil-o) dI
conta mercanlilm nte extrahida delino'
em r ITra, ohretlldo de com merciaute ma·
triculado : D cis, d AglT[', do Pre, do
Trib. do Coml11. da Côrte.-C/lroll, do Furo
de 1 50, u. 13.

-O Tribunal não,oJuiz do commercio,
-Tem- e entendido que o ar!. lU \0

N t 1. 56 Reg. n. 73 e dá por ati feito quaodo
O a junta conta commercialm ote exlrahld!

2691 de 1 60, arL 6;, Cod,. de li VI'O em regra, De quem -ão eles h·
"1'0., do credor ou do devedor? ão
duvida do reelor; ma ,se esle os oãoltm
em regra d ixa de ser por i- o credor'
Não p6cle a li v ida cou tal' dos Imo do
pr prio devedor? Como areal' u!l1a l'e~1
para o Credor ([uando não ba r1ISpOSIÇ<o!
que a autorize' e p6de atlivida. cooforml
a quantia, er 'prol·ada. por te teOllloh35!

Para a e:-. t!'acção da conla será precl.or~
corr r-se prél'ial1l6nte ao juiz para qUI!
mande tirar por peritos? E 53 ~rorlllro'
cia. por si demorada, p6de preJ~dlear'
crecl r que tinha urgencia em abnr a I;1I·

Nota 159 lencia (/0 seu devedor .-Cons. oleganOo
,

Di?'., vol. 1, pag, 8. f ii
Cod., Not. 1233; Rerr • n. 737, Not.123. -I ão proced a ju tificaç1io para a eo·
-;-0 art. l~l_do Reg. n. 73" quanrlo cia qu é fil'maclaemtitlllonãovellcldo:yr,

p.xlge a eXl1Jblçao rio titulo de credlto, pro- tia HeI. da Côrte (/e I rle Março de 18Ia,
Sllllle satisfeito com a juncção (em falta. Ca:::. Jur., vo1. li, pago ,j50.
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Art. 112. Sendo a fallencia declarada a reqnerimento de ter
ceiro ou pelo rrribllnal ex-officio, o fallido será admittido a embargar
a sentença; mas os embargos serão processados em auto apartado,
e sem suspensão dos effeitos da mesma. ~entença . .. 00

Art. 113. Autuada a petição de vista com o traslado do pro
cesso, e citado o credor qne houver requerido a abertura da fallencia,
e continuarão os autos ao advoga.do do embargante por. termo de

!lons dias, para dentro delles e deduzir os seus embargos; e ao
advogado do embargado por igual termo para os contestar. Sendo a
fallencia declarada ex-offimo pelo Tribunal do Commercio correrão os
embargos com o desembargador fiscal. .. o ..

Vencidos os dous referidos prazos, serão as partes admittiuas
aproduzir a sua prova no termo de seis dias; e, findos estes, se

-Contll extralJitla cio lil ros nào l: titulu
habil, para jnntando- e-lhe prova teste·
munhal, requer 1'-. e e obter-se a decr tação
dafallellcia du cleyedor commerciante: Acc.
da ReI. da Corte de 2~ de Outubro ele 1875.
-011'., 01. 8. pago 711-

-E' aclmiltido a ju ti ficar a rallencia o
rredor que apre cota como titolo ele Te
dilo uma conta 111- rcanlilmente extra
hida de livros reglllarmente escripturados.
tanto mais con tando do autos que e S3
mcsmas contas foram, com cilaçào das par
te ,conferidas e reconh cida ua exac
hd;io por peri tos, nomeado por ambas a
partes: Acc. da HeI. da. Côrle de 13 de
Novembro de 1877 .-Dk.. vo1. 14, pa". 757.

-Conl". correnle não pMe er con ide
lalla como titulo habil, nforme o art. 111
do !lcg. n. 738, cOllll1i lIado 'om os art .
ll1§ 3 e 15'l§5 cio Heg. n. 737 e 'om o
art. 23 do Cod. Comm. para declarar- e a
falleocia de um omnler 'ianle: A c. da
Hei. da COrle de 8 de Feverei 1'0 de 1881.-

I 011'., vol. 25, pago 303.
-~alisfazem a exigencias do art. 111

do !leg. n. 738 as contas, reconhecidas,
como verdadeiras e as ignada pela mnlher
do,devedor analphabeto, sendo ella que e
ae lava na direcção dos nerrocio da ca a
de eu marido: A c. da lleY. da. Côrte de
15 de Novembro de 1881 -Di?' vol 20pag.638. ..,. ,

-Dá-se a~gravo e não allTlellaciío da seno
t~nça quo Julga improcedonte a jusUllca
Ç.IO para aberlura lIe fallencia por nào ser
dos casos expre os nos arts, 851 e 860
d~ Corl. Comm., egundo o previsto no
alt. 72 § 2 do Decr. n. 1597 de 1855 e
arl.3 do De r. n. 1368 de185l e art. unico
~~~~r.n.19!7d 1857:.! c.r1aRel.daCl)rle
pago lO~.Novembro de 188Z.-Dil'. vol, -30,

63

-Uma cntença condemnaloria a vaga·
mento • de importancia devida, embora
pend nle a appellação, é titulo creditorio
habil para que e intente a ju tificação da
abertura ele fa\lenci~l: Acc. da HeI. dePorto
Alegre n. 201 de 27 de Fel-ereiro de 1 ;~.

-ProvaIl10- e a in oll'abilidade de um
commerciante, ainda que a justificaÇão para
a declaração da abertura da fallencia fo se
reqnerida por um credor, commerciantc
malriculado, com a juncção de conta, u 111
aceila, nem reconll cicla pelo devedor, de
ve-se decretar a fallencia: Acc. da ReI. de
Perto-Alegren. 250 de 7 de Oolubro de 1 84.

-E t.adecisão 71le1'eCe 1'epm'o: no autos
nunca foi declinado nome de credor algu 1I1 ,
salvo o do justificante, e a ju tificação nào
lendo ido instruida, ou documenlada com
o tilulo J'editorio re 1ectivo não devia "I'
julgada procedente. -Coroo e declarar falo
lido um commerciante, quando o credor que
inteuton a jo tificação, niío tinha Ululo
creditorio e de nenlJUm outro credor e
corrilou? !

-E! nulloo proce o de fallencia, qnando
o devedor não é intimado para a si:tiL' a
justificação com que e pretende requer r
a f1lllen ia: Acc. da HeI. da Fortaleza de
l-l deAgo to de 1885.-Dil·. ,vol. 38, pago 265.

Nota i60
Not. 15J ~ Cad., art. 801, noto 1233;

Decr. n. l51:Jl, arts. 63 :> 3, 6li, 72 \1 e 7U.

Nota i6t
]i, ot. \51.
Nota..-Not.15!.-Emvez do desembarga

dOl" fi call ia-se-promotor publico': Duer.
u. 1597, art. 67.

CODIGO COIDIERCLU.
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continuarão os autos ao advogado do emba.rgante por dons dias, eaodo
embargado por outros dous, para allegarem o que se lhes offerecer;
e vencido estes termos, com allegações ou sem ellas, se juntará o
processo dos embargos aos autos principaes; e sendo conclusos afinal
ao Tribunal do Commercio, é este obrigado a julgar definitivamenteol
embargos com a maior brevidade possivel) por fôrma que fiquem decio
didos den tI'O de vinte dias prescriptos no art. SOS do Oodigo Oommer·
cial. soe .

Ari.. 114. Todos os sobredito termos ão fataes e improrogavei1,
e correrão successivamente, sem dependencia de despacho, ou de as i·
gnaçâo em audiencia, incumbindo ao escrivão continuar os auto com
vista aos advogados das pa.rtes, e cobraI-os ofticialmente, apenaso'
termos se vencerem, debaixo de sua responsabilidade (art. 49); e em·
pre que lhe não fôrem immediatamente entregues, o presidente do
Tribunal, á requisição sua, expedirá ordem de prisão contra oadvo·
gado a quem tiverem sido continuàdos até a entrega dos autos. See te
vier com alguma cota ou requerimento nos autos, de qualquer natu·
reza que seja, será este desprez,ado, e se haverá o termo por veu·
cido. S03

Art. 115. Se algum credor pretender coadjuvar a impugnaç~o

dos embargos do fallido será admittido a usar do seu direito no e lado
em flue °processo se achar ao tempo em qU,e pedir vi ta, eo dedu·
zirá dentro dos mesmos termos assignados ao embargado. lO'

Art. 116. Se o credor ou credores convierem no recebimento
dos embargos do fallido, ou, tendo sido notificados, os não impugna·
rem dentro do termo dos dous dias em que. os autos lhe fÔl'em com
vista para os contestarem, o escrivão juntando o processo do incidente
aos autos principaes, os fará. conclusos a final ao Tribunal i e este
revogará ou confirmará a sentença da abertura da quebra, lleixando
no primeiro caso direito salvo ao embargante para usar da acção de
perdas e namnos contra o autor da injuria, na conformidade do art: 8,0
do Codigo Commercial. Esta acção deverá ser intentada no JUIZO
ordinario do Commercio. so..

Art. 117. Sempre que a' sentença da declaração da falleneis
fôr revogada, ordenará o Tribunal que o fallido s ja reintegrado

Nota 1.62
Not. I5( I

Nota 1.63
Reg. n. 737, arls. 713, 714. e 715.
.- OJuiz do Commel'cio.

Nota 1.64
Coel., ad. 80 •

Nota 1.65
Not.15J;Cod .• Nots.1267eU63. ,
-Tribunal não, Juiz do COlllmercJO•
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em todos os seus bens, direitos e acções, repondo-se tndo no antigo
estado. tUU

Para o refarido fim, a sentença revogatoria da primeira será junta
por certidão a todas as mais paTtes dos autos do processo da quebra
que se acharem já autuados. E, se o fallido o exigir,' cópia da mesma
sentença será aftixada nos log'ares do estylo, e publicada pelos jor
naes. tU"

Art. 118. Se o fallido fór estabelecido em cidade ou v.illa, que
não seja ologar da residencia do Tribunal do Commercio, ou das
Juntas ou Tribunaes que o substituem, a declaração da failencia
(Cod. Comm. art. 805) será feita petante o juiz municipal, que mano
dando proceder á appo ição dos seilos, p2la fórma determinada no
art. 145 e seguintes, remetterá a dita declaração com os documentos
que acompanharem ao Tribunal do Commercio. IU8

O requerimento dos credores para a declaração da fallencia,
(Cod. Comm. art. 807) será dirigido directamente ao rrribunal" do
Commercio, que procederá, por intermedio do juiz municipal, ás
diligencias necessarias. tu..

Art. 119, Declarando o Tribunal a abertura da failencia,
exercerá o juiz municipal as funcções do juiz commi sario, remettendo
ao mesmo Tribunal os autos em que a este competir o julgamento ou
decisão. t ..o

SECÇÃO II

Da in trucção do proces o ela quebra

Art. 120. Findo o inventario (art. 147), ou ainda mesmo
durante elIe, quando o fallido não tenha juntado o seu balanço á de
claraç~o da quebra, ou, tendo sido intimado para o levar a juizo em
t~es ~las, o não apresentar, o curador-fiscal procederá á sua orga
~çao pela fórma determinada no art. 817 do Codigo Commercial. .....

Nota 166
Cod., al'!. SOS.

Nota i67
Not.147.

Nota i68
},'ot.151. .

aa-NO juizo municipal sempre excepto
comal'ca eSj eciae : Cad. No't.14.61.

Nota 169
Not. 1M; Cad. Not. 14.61.

Nota 170
Not. ant.: Decr. n. 1597 de 1855, al't 6-1·

Nota 17i
Decr. n .1597, al'l. 63 § 1..
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Art. 121. Fechado o balanço, ou ainda IDesmo pendente a sua
organização, o juiz commissario, conjunctamente com o curador·fiscal
procederá ás diligencias prescriptas no art. 818 do Codigo Commer~
cial, lavrando-se de tudo os competentes termos em auto aparo
tado .....,.

Art. 122. Ultimado o processo de instrucção, o juiz commis.
sario o remetterá ao Tribunal do Commercio, acompanhado do
balanço e relatorio determinados no arts. 817 e 819 do Codigo Com.
mercial .....3

SECÇÃO III

Da qualiflooção da quebra, pronuncia e prisão do falliela

Art. 123. O Tribunal do Commercio, mandando juntar o processo
de instl'llcção aos autos com o balanço e relatorio referidos no artigo
antecedente, procederá á qualificação da quebra e á pronuncia do fui·
lido, como no caso caiba, na primeira sessão, se a sentença da aoertnl1
<la fallencia se não achar embargada e se houver embargos penden·
tes na primeira, depoi da decisão destes .....

Art. 12-1. Se 110Uver logar a prisã.o do falUdo e complice, ha·
vendo-os, se procederá pela fórma determinada no art. 820 do Co~.
Commercial, expedindo-se pelo presidente do rrribllnal do CommerclO
as competentes ordens, que serão executadas pelos ofticiaes de justiça
a quem fôrem apresentadas ......5

Art. 125. Os requerimentos do fallido para a sua soltura esta.ndo
preso (Cod. Comm. art. 824): não poderão ser admittidos pelo Trlbu,
nal, emquanto o juiz commissario não houver apresentado o processo
de instrucção, acompanhado do balanço e relatorio (Art. 122). '~8_

Nota i 72

- Em vez de juiz ·commis atio leia· e
juiz cornmercial ou municipal: Decl'.
n. 1597, al't. 64.

Nota i 73

Cod. Nots.1288, 1289 e 1200.
-Nas comarcas gel'aes o juiz municipal

remettel'á ao de direito para a qualificação
da quebra.

Nota 17..
Cod. Nots. 12 9 1200.

Nota 175
Not. ant.

Nota i 76
- Tem Jogar a soltwra, quand~ dcclara'l~

a quelJra casual: importa o etrellg da de;
pronuncia.



DECRETO N. 73B DE 1850

CAPITULO III

837

Da convocação elos creclores, concoTdata e contracto de nnião

SECÇÃO I

Disposições gemos

Art. 126. O appenso principal da primeira parte dos autos do
processo das quebras principiará pela autuação dos editaes da pu·
blicação da sentença da abertura da faliencia, e da convocação dos
credores presentres do fallido com a certidão do 'termo que o mesmo
fallido é obrigado a assignar de se achar presente por si on por seu
procurador a todos os actos ou diligencias, e, caso não tenha as i·
gnado, certidão de que foi notificado para o assignar (Art. 143). t.,..,.

Art. 127. Em seguida se irão lançando as actas das differentes
reuniões dos credores que se celebrarem, juntando-se antes delia as
cópias das cartas circulares edita.es e annuncios por que se fizer a con
vocação, com certidão do escrivão de que as cartas se expediram e os
editaes e annuncios fôram publicados (Arts. 134 e 135). t78

Sómente se fará por cartas circulares e por editaes a primeira
convocação mencionada no art. 130; as seguintes serão feitas por
annuncios repetidos por tres vezes nos mesmos jornaes, em que hou
verem sido publicados os editaes.

Esta disposição comprehende a convocação do fallido para ser
presente, por si ou por seu procurador, ás reuniões dos credores, •.,.0

Al't. 128. As reuniões serão convocadas e presididas pelo juiz
commi sado, e deverá achar-se presente a elias o curador-fiscal e o
fallido por si ou por seu bastante procurador, querendo, declarando-se
nominativamente os credore que concorrerem, e das deliberações
que nelIas se tomarem, se lavrarão actas circumstanciadas, que
deverão ser assignadas, antes de se levantar a sessão, pelo presi.
den.te, curador-fiscal, e credores que nelias comparecerem e pelo
falMo ou por seu procurador, achando-se presente; pena de nulli·
dade. t80

Nota i 77
Not. 14.7,Cod.,art. 822.

Nota i78
de~t5~~33j Cod., art. 842; Deer. n. 1 38

Nota i 79
Not. ant.

Nota i80
Not. 172; Cod., Not. 1321.
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SECÇÃO II

Da primeira reunião dos oredores

Art. 129. O juiz commissario, logo que receber a cópia da
sentença da abertura da fallencia, a mandará publicar por editaes affi·
xados na Praça do Commercio, nas portas externas do Tribunal do
Commercio, e nas do eflcriptorio, lojas on armazens do fallido ou falUdos,
e pelos jornaes, e notificar o falUdo para assignar o termo determinllllo
no art. 822 do Codigo Commercial (A~-t. 143).

As referidas diligencias serão promovidas pelo curador·fi caL'"'
Art. 130. Pelos mesmos editaes, o juiz commissario convocará

os credores presentes do fallido, para se reunirem em logar, dia ehora
certa, não excedendo. o prazo de seis dias, afim de procederem ii no·
meação do depositaria ou depo itarios, que hão de receber e adminis·
trar provisoriamente a casa fallida, na conformidade do art. 12 do
Codigo Commercial.

O escrivão juntará aos autos cópia do referido edital, e portará
por fé, na mesma r..ópia, a sua affixação e publicação (Art. 135),<8'

Art. 131. Reunidos os credore sob a presidencia do juiz com·
missario, e presento o curador-fiscal, e o fallido, por si ou por eu pro·
cm-ador, ou á sua revelia, o mesmo juiz depois de fazer a leitura da
sentença da abertura da fallencia ordenará ao escrivão qne faça a
chamada dos credores pel~ lista, que o curador-fi;;cal eleverá ter de
antemão organisado á vista dos 1ivros e mais papei do fallido; e com
os que se acharem presentes, ainda que não estejam contemplados na
lista, uma vez que mostrem titulas legae dos seus creditas se proce'
derá á nomeação do depositario ou depositarios que hão de receber
provisoriamente os bens da casa falliela, por escrutínio secreto, e.a
maioria de votos dos credores presentes, devendo recahir a nomeaçao
com preferencia em commerciantes credores da casa fallida. (Cod,
Comm., art. 856). .

Cópia authentíca da acta que se lavrar se juntará aos antos prlll'
cipaes da parte segunda do processo de quebra; e nos mesmoS
autos assígnarão o depositario ou depositarios nomeado o termo ,de
fieis depositarias e mandatarios, determinado no art. 814 do Codigo
Commercial . •83

Not.172. N t 183
- ·0 caso de liquidação e insolvabili- o a

dade forçada de SOCiedade de credito 1'eal, Not. 172.

Nota 181

Nota 182

a fórma da convocação c reullião d~s ~
dores e a nomeaçào da admilll lraçao
a me ma eslabelecida nos arls, 130 Cd~~
Reg. n. 738 de 1850; Decr. n.. 3471 c I

art. 8!1..-Decr. n. 8821, arl. 96 e cg.
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SECÇÃO III

Da segunda reunião do credores e da concordata

Nota 1.85

Nota 1.84
liot. 172.
-Q~lalincada a ~uebra, sóm nt elepoi

d~de h;~O da Relação sobre o recurso om
tdml, lera lagar a diligencia da COIlvocação
os credore .

Not. 172; Cad. Not. 131 . Decr. n· 1837dp 1856. I ,

li - Na reuniões, a convoca ão do cre
or~ p~la rórma do arls. 133 e 134. ão

mUllo dlspenelio as e de nenhum proveito
para a. massas. Ba ta (lUe ellas ejam feitá
por edltae publicados pela impren a, e
qUe apenas n~ reunião para a nomeação

Art. J.32. Ultimada a instlU ,ção do processo, e Ilroferidaa sen
tençada qualificação da failellcia (art. 123,) o juiz commissario, dentro
de oito dias, convocará os credores do falUdo para em logar, dia e hora
certa, e na uá presJnça se reunirem, afim de se verificarem os cre
ditos, ese deliberar sobre a concordata, ou se formar o contracto de
união, e proceder a nomeação dos administradores dos bens da casa
fallida. (Cod. Comm. art. 842)."S4

Art. 133. A convocação para a sobredita reunião será feita por
carta circular do escrivão, dirigida aos credores residentes dentro do
Imperio, cujos nomes e domicílios fórem conhecidos; os credores des
conllecidos e os conhecidos cujo domicilio fôr ignorado e os que re i·
direm fóra do Imperio serão chamados por editaes e annuncios nos
periodicos, devendo inserir-se nos mesmos editaes as advertencias de
terminadas no art. 842 do Co<ligo Commercial. IS;;;;

Art. 134:. As cartas deverão ser entregue aos credores conhe·
cidus que residirem no domicilio do falliuo por officiaes de justiça, que
portarão por fé a sua entrega, e aos que residirem em outro domicilio
erãoremettida seguras pelo correio; e para coustar da referidas dili

gencia ,juntará o escri vão aos autos deste appenso, as certidões do offi-
ciaes de justiça que houverem feito a entrega das cartas aos credores
conhecidos, residentes no logar do domicilio elo f llido, e os conheci·
mento do seguro do correio da.s cartas que fôrem ~irigidas aos credores

do admini tradore ,ou concordatas, seja a
convocação II rcarta do e crivão sómentc
em a Lnl r enção dos olliciae de ju 'tiça,

porque uu e outro lêm a me ma fé pu-
blica. "

E' uec aria nma 1Toviden ia qualquer
para reuniões de cr clor que excedam a
mai de cem res oa . Em primeiro lagar,
não é po iyel enconb'ar ca a que receba
credores em numero maior, como acont -
ceria, se Co em ob crvada a di po içõe
do Codigo, para a quebras que apparece·
ram pel aconlecimenlo de 10 de Setem·
bro de 1 64; em egundo logar, porque, a-

rem esce credore todos admittido a
votar, é qua i impossive1 conhe er a na
delibera õe , salvo ce em tae circum tan·
cià& a votaçõe Corem em (lias diverso ;
ma endo ll1 uita as reun iões do m'edores
no decnr o da fallencia, ainda con idero
impos ivel a realização de tal alvitre.
In(01'ln. do Dr. Holl. Cav.; pago 22.
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conhecidos, residentes fóra do mesmo domicilio, o qual para este fimas
receberá abertas (Art 127). <8G

Art. 135. Os editaes serão por tempo de dous a quatro mezespara
os credores domiciliados no Imperia, e de quatro a seis para os que
residirem fóra delle; attendendo-se em um e ontro caso á maior dis.
ta.ncia do logar onde residirem os credores cujos nomes forem conhe·
cidos, e ignoraào só o lagar certo do sen domicilio. Os mesmos editae
deverão ser affixadosna Praça do Commercio do domicilio do Tribunai
do Commercio: e publicado em algum on algnns dos jornaes de annun·
cios mais notaveis do logar da residencia do mesmo 'l'ribunal, á dili·
g'encia do curador-fiscal (Art. 157).18"-

Art. 136. Reunidos o credores, depois de satisfeitos os act~l

prescriptosnos arts. 845 e 846 do Codigo Oommercial, o que terá logar
em duas ou mais reuniões ou sessõe , e apuradas a listas dos credo·
res que se acharem nas circumstancias de deverem ser julgado ha·
bilitados para o fim tão sómente de poderem votar sobre a concoJ'(lal31

e de poderem votar e ser votados na formação do contracto de união,
l3e passará a tratar da mesma concordata, quando o credor houver
apresentado o seu projecto, na mesma sessão em que se ultimai a
apuração da referida lista, se houver tempo, e, não o havendo, na se·
guinte ; por fórma que a concordata seja negada ou concedida e as j.
gnacla na mesma reunião em que ror proposta a deliberação da assem·
bJéa dos credores pelo juiz commissario; pena de nullidade (Corl.
Comm., art. 850 ). <88

Art 137. Se a concordata fôr outorgada sem posição ( CDlI.
Comm. art. 850), se haverá por dissolvida a reunião dos credores:
se, porém, fôr embargada, subsistirá a convocação feita até a deci ão
definitiva do embargo. '88 ..

Nota 186
Cod., Not. 1318.

Nota 187
Decr. n. 8821 de 1883, art. 11 O e seg.
- Os editae de que traia o art. 135 do

Reg. n. 738 fazem perder muito tempo.
visto que os credores au entes de ordinario
não acodem a e 8l1S intimações. E sa dis
posição, porém, l]uanto aos prazos, póde
ser conservada, mas publicada logo no pri
meirQ.edital em que é transcripla a sen
tença oe abertura da fallencia com os me 
mos elfeitos que até hoje, nessa parte, isto
é, para a reunião dos adn'inislradores.

Ganha-sc muito tempo com e a medidl.
porque o pr cc so da quebra conlil!ü~
como até bojc, até que se lenha de pralic.lI
o actoR do al'I:. 842 do Cod igo, em lagar do
juiz fazcl' a convocação para em dons 011
quatro meze ter 10"301' a reunião, ne ;
caso manda fazer a con vocação para o
di~em que tiver de terminar o prazo do
art. 13:1 do Reg. n. 738, que é 10"0 mar·
eado na enteoça da abertura da (allenell
para o credores au en tes. -IIl{OI'l/l" dr
Dr. Boll. Cay., pago 26.

Nota 188
Not.17;2.

Nota 188 a
Decr. n. Sil21 de 1882, art. 111.



DECRETO N. 738 DE 1850

Art. 138. Das actas das reuniões preparatorias dos credores, e
daquella. em que houver ido conced.ida ou negada a concordata, e do
processo dos embargos, havendo-os, se remetterá cópia authentica ao
Tribnnal dó Commercio, e este, mandando·a juntar á primeira parte
do autos do processo da quebra, procederá pela fórma determinada
no art. 851 do Codigo Commercial. ISU

SECÇÃO IV

Do contracto do união e da Domeaçáo dos administradores

Art. 139. Não havendo concordata, se passará a formar o con·
tracto de união entre os credores na mesma reunião em que se ultimar
oreconhecimento do mesmos credores, se o fallido não tiver apresen
tado o eu projecto, ou em outra, quanno tendo-o apresentado, houver
sido negada; ou se, havendo sido concedida, fôr revogada pelo Tri
bunal do Oommercio : devendo no ultimo caso o juiz commissario
fazer a convocação dentro de oito dia depois· que a sentença do Tri
bunal do Commercio, que houver revogado a conce ão da concordata,
lhe fôr remettida ( Cod. omm. art. 855 ). IUO .

Art. 140. Na mesma sessão os credores presentes nomearão den
tre si dons ou mais admini tradores para admini trarem a casa fallida
concedendo-lhes pleno poderes para liquidar, arrecadar, pagar, dR
mandar activa e pas ivamente, e praticar todos e quae quer actos
q~le necessarios sejam a bem da massa em juizo e fóra delle, pela
forma determinada nos arts~ 856 e 862 do Codigo Commercial. 101

Al't. 141. Na acta da ses'ão da reunião em que se celebrar o
con~racto de união, e se fizer a nomeação dos admÍlli trádores, serão
desIgnados especificadamellte os plenos poderes que fôrem outorgado
aos mesmos admini tradores. Da referida acta se dará nma cópia au
thenti?a a cada um dos administradores nomeados para seu titulo, e
outra Igual se juntará á parte segunda dos auto principaes do pro
cesso da quebra. 102

Nota 1.89 Nota {9{

-Nãoba tal remos <1.: Nots. i4.7 e 15:2. .CtOl(~O' Tot.631; Doer. n. 8821 de 18 2,
aI . _ .

Nota {90 Nota {92
Not. 147; Decr. n. 8821 de 18 2, arts.

Not. 154; Deer. n. 8821 de 1882 t 119 1'''3_, ar. . 12 e.u;.
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TITULO II

CAPITULO I

DCL arrecadação do bens dCL CCLS(L fallida

ECÇÃO I

Disposições geraes

Ârt. 142. A segunda parte do autos do proces o das quebru
principiará pela autuação da cópia authentica da sentença da abertun
da fallencia, com a certidão do juramento prestado pelo commissario
ou commissarios fiscaes (Cod. Comm. art. 809). t03

Art. 143. Em seguimento se lançará o termo que ofalJidoé
obrigado a assignar nos autos de se achar presente por si ou por,
procurador a todos os actos e diligencias do proce so, pena dereveli!
(Cod. Comm·. art. 822 ), ou certidão de que, sendo procurado para
ser citado, não foi encontrado, ou, tendo sido citado, não compareceu,

A citaçãu da mulher do fallido não é necessaria nos processo da!
quebras, nem ainda mesmo para a venda dos ben de raiz. tO<l

Art. 144. erão appensos por linha a esta parte dos aut·
principaes da quebra os processos das que tões ele que o Tribunal
do Commercio tomar conhecimento, designados no art. 827 do Codigo
Commerdal, e os mais que se formarem sobre incidentes relativo:
á arrecadação e atiministração da casa fallida (Art. 105). 106

'ECÇÃO II

Da apposição do ol1os

. Art. 145. O commissario fiscal, logo que receber a participa~o
da sua nomeação, solicitará do juiz de paz1a prompta appo ição dol

Nota f93
NOL.14.7. Nota f95,

Nota f94 Nuls.14.7e150.

Nots. 147 e 150.
-E' umaexcepção ao disposto no al't.673

3 8do Reg. n. 737.
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sellos, a qual deverá effectuar-se nos escriptorios, caixas, carteiras,
livros, papei, armazens e todos e quaesquer bens e e:ffeitos do
pallido, que fôrem susceptiveis de receber sell0.

Nas fallencias das sociedades co11ectivas. os sellos devem ser
poJos, não só nas casas, escriptorios, e:ffeitos e bens moveis do
e tabelecimento social commum, mas tambem nas de morada,
escriptorios, etreitos e bens moveis particulares de cada um dos
socios olidario .

Não se porá, porém, selJo nas roupa, moveis e bens declara
dos no art. 811 do Ooeligo Commercial. ."0

Art. 146. Na apposição do se110s se guardará a orelem e fôrma
seguintes:

1.0 Todos os armazens e deposito de mercadoria, generos e
effi ito do fallido serão fechados debaixo de duas chaves, das quaes
guardará nma o juiz de paz e a outra o commissario fiscal;

2.° Igual <1i1igellcia se praticará na ca~a e escriptorio do fal
lido on faDidos: fazendo constar no auto da diligencia o numero,
classe eestado do livros ele commercio que se encontrarem, e pondo-se
em cada um de11es, por baixo do ultimo assento, uma nota elas folhas
escriptas que contiverem, a qual será aSRignada pelo juiz de paz e seu
escrivão, e o curador-fiscal.

E, se os livro não estiverem anthenticados com as formalidades
pre criptas no art. ] 3 do Oodigo Oommercial, o referido juiz numerará
erubricará a folhas que se acharem escriptas.•".,.

O fallido poderá assistir por si ou por seu procurador ás refe
ridas diligencias; e, e o requerer, se lhe dará uma t ~rceira chave,
que será a mesma que as porta' tiverem anteriormente á apposição
dos seBoR; e poderá firmar e rubricar os livros, com o juiz, escrivão
ecurador-fiscal;

3.° o acto da occupação do escriptorio, se formará inventario
do dinheiro, letras e mais papeis de credito que se encontrarem; guar
dando-se tudo em um cofre de duas chaves, e tomaDllo-se as pre
cauções que parecerem convenientes para a sua segurança e boa
gnarda; .

4.° Os bens movei do fallido, que e não acharem dentro ele
armazens em que possam pôr-se duas chaves, e os semoventes, serão
entregues debaixo de inventario a um depositaria ou depositarias
P!'ovisorios nomeados pelo juiz commissario (art. 147}, 8e não estiverem
alUda nomeados os depositarias da eleição d,os credores (art. 130); dei
xando-se sómente em poder do fallido as roupas e moveis, que

Nota 1. 96
Dccl'. n. 1597, art. 93.

Nota 1.97
Co~.,Not. ]279.
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o juiz commissario prudentemente julgar indispensaveis para o uso
do mesmo fallido e de sua familia (Art. 145);

5. o Os bens de raiz serão entregues ao depositaria ou depositarios
nomeados pelos credores;

6." A respeito dos bens que se acbarem fóra do districto do
domicilio do fallido, se praticarão iguaes diligencias nos logares onde
estiverem, expedindo-se para esse fim as convenientes precatorias e
officios aos respectivos juizes de paz.

Se as pessoas em cujo poder se acharem bens moveis ou semo.
ventes fôrem abonadas e de notaria capacidade com relação ao valor
dos mesmos bens, se efi'ectuará neHes o deposito, se o quizerem acceitar
evitando-se por esta fórma as despezas da remoção para outra pesso~
e lagar. SO'7 ..

SECÇÃO III

Do invontario

Art. 147. Nomeados o depositaria on depositarios, o curador·
fiscal requererá ao juiz de paz a abertura e rompimento dos sellos, e
procederá ao inventario por si ou por pessoa que o represente, que de
verá achar-se competentemente autorisada pelo juiz commissario. m.

Todavia, se houver perigo na demora do rompimento dos seIlos,
por se retardar a' nomeação do referidos depositario ou depositario I

poderá proceder-se ao inventario, mesmo antes desta nomeação, com
um depositario interino nomeado pelo juiz commissario j o qual deverá
assignar nos autos termo de fiel depositario, e de fazer entrega do
bens que receber aos sobreditos depositario ou depositarios, immedia·
tamente que fôrem nomeados, debaixo das penas impostas aos deposi
tarios remissos no art. 284 do Codigo Commercial. S08

Art. 148. O inventario será presidido pelo juiz commiss&rio,
com assistencia do curador· fi cal i e a descripção dos bens se irá fa·
zendo á proporção que o juiz de paz fôr rompendo os sellos, na. pre·
sença do depositario ou depositarias, e do falUdo ou do seu procurador,
ou á sua revelia, devendo aquelles tomar entrega dos bens no acto em
que forem inventariados. soo

.
Nota 1.97 a

Cod., art. 811.

Nota t97 b
Cad., art. 813.

Nota 1.98
Not. 172jCod.,arts. 812e8l!l.

Nota 1.99
Not. 172; Cad., art. 814.
-Juiz do ~_l@le_~lo.
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Ál't. 149, Do rompimento de cada um dos diversos seBos se la
vrará termo especial, no qual deverá declarar-se, se os mesmos seIlos
foram encontratlos intactos, ou se ha indicios de alg'uma falsificação,
rodos os termos deverão ser assig'nados pelos sobreditos juizes e mais
pessoas mencionadas no artigo antecedente. 200

Art, 150, No acto de se romperem os seIlos dos livros, titulos de
credito e mais papeis do fallido, deverá o juiz commissario rubricar
~sletras, e mais titulas de credito ou obrigações que julgar conve
nientes. 1'0t

Art. 151. O rompimento dos seIlos e o inventario, deverá princi
piar pelos etreitos e bens, livros, titulas de credito, e mais papeis
enstentes no escriptorio do faUido j e em prirueiro lagar, pelos que
consistirem em dinheiro, valores em metal, joias e pedras preciosas,
~etras, e mais papeis de credito: formando·se de tudo as competentes
relações e termOR com as individuações necessarias. 20...

A.rt. 152. Finda a descripção dos bens que se acharem, o juiz
commissario deftrirá juramento ao fallido ou a seu procurador, para
debaix.o delJe declarar se existem outros alguns bens que devam vir á
descripção, 202

Art. 153. Encerraclo o inventario, se procederá a avaliação
(los bens por avaliadores expertos, nomeados pela fôrma determinada
no art, 815 do Codigo Commercia1. 202 ..

CAPITULO II

Da culminisél'C/.çeto elos bens da casa fallida

SECÇÃO I

Di po ições gel'acs

. Art. 154, Publicada a sentença da abertura da fallencia, a admi·
nIstração dos bens do fallido pertence de pleno direito á massa tIos
credores; e é exercida provisoriamente pelo curador-fiscal e pelos

Nota 200
COI!. ,ar t. 814-.

. Nota 20i
Cm!., art, 8U,

Nota 201 a
Cod., 814.

Nota 202
Cod, al't. 81<1,
-Juiz tio COOllllercio •

"
INota 202-a

Cod., art. 814.i Reg, U. 737, art, 533.
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depositarios, e depois pelos administradore , uns e outros subordinados
á jurisdicção do juiz commissario e do Tribunal do Commercio, nos
termos e pela fórma determinada na Parte III do Codigo Commer·
cia!. 203

Art. 155. Além dos titulos da nomeação do curador-fiscal, de
pcsituios e admini tradores, devem juntar-se á parte segunda dos
autos principaes do processo da qnebra todas as deliberações do 'TTi·
bunal do Commercio relativas á destituição dos me mos curador·fiscal,
qepositarios e administradores, pela fórma determinada no art.163.·"

Art. 156: As disposições dos arts. 816, 833, 834 e 836 a 841 do
Codigo Commercial, relativas aos direitos e obrigações do curador·

. fiscal e dos depositarias, são communs aos administradores em tudo
quanto fôrem applicavei . 2<>4 u.

SECÇÃO II

Do cmador fi cal

Art. 157. Incumbe ao curador-fiscal: 2 ..<;

1. o Praticar as diligencias da publicação da sentença da abertura
da fallencia por editaes e pelos jornaes, e promover a citação do fallido,
na fórma determinada nos arts. 129 e 143; 200

2." Requerer ao juiz de paz o rompimento do elios, e proceder
á descripção e inventario dos bp,ns do fallido, pela fórma determinada
nos arts. 147 a 152; 20-:

3. o Propôr ao juiz commissario os avaliadores dos bens do fal1i<lo
pela fórma prescripta no art. 815 do CodigolCommercial; 208

4." Receber no correio, e apresentar ao juiz commissario, a cor·
respondencia. dirigida ao fallido, que será por aquelle aberta na pl'e:
sença elo curador-fiscal, e na do fallillo ou seu bastante procurador, se,

Nota 203,
ot. 172jCod.,al'ls. 809,812,26 c859.

-,Iuiz do ComrnCl'cio em ve.:: cio juiz
com01issarioedo Tribunal elo Commercio.

Nota 204
Nols.1-17 e154; Cod., Not. 1343.

Nota 204 a
Nota: (ll)sarls. cits.

Nota 205
tod., Noto 1 61.

Nota 206
coá., arLs. 112 e 122.

Nota 207
Corl., ill't. 113.

No1a 208
Noto l72;al't. 1:'3; Heg. n. 737, al'l 533 e

sego
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sendo avisado, se achar presente, entregando· se-lhe as cartas ne as·
sumpto particular. Havendo já administradores da fa.llencia, será a
correspondencia recebida por elles, e abertas na presença do fallido ou
seu bastante procUl'ador.

O juiz commissario, logo que receber o titlllo da sua nomeação,
officiaráao administrador do correio, requerendo·lhe a entrega de toda
li correspondencia do fallido ao curador-fiscal; ou aos administradores
d~ fallencia quando fôrem nomeados. ~09

5.· Informar as proposta que o depositario ou depositarios
fizerem para venda dos generos ou mercadorias que fôrem de facil de
terioração, ou que não pu<lerem guardar-se sem perigo ou grande
despeza (Codigo Commercial, art. 816) .

6.° Pro,eeder com o juiz commissario ao exame e averiguação dos
livros do fallido para conhecer se estão em fôrma leg'al, e eRcriptu
rado com regularidade e sem vicios, e assistir aos mais termos pre
scriptos no art. 818 do Codigo Commercial ; ~'o

7.· Requerer ao juiz commissario que autorize as diligencias
necessarias a beneficio da massa, e pratkar os actos declarados no
art. 883 do Codio'o Commercial; ~H '

8.· Dilig'enciar o acceite e pagamento de letra e dividas activas
do fallicl0 pela fôrma determinada no art. 834 do Codigo Commercial;

9.· Ser parte em todas as acções pendentes contra o devedor
falliuo, e as que fôrem intentadas posteriormente á fallencia na.
l'órma de~erminada 'no art. 838 do Codigo Commercial;

10. Infor\Ílar sobre a gratificação que deva ser paga aos guarda
livros e caixeiros que roTem nece sarios empregar na e3cripturação
da fallencia, e mai negocios e dependencias relativa ao processo
da quebra (Cod. Comm. art. 840);

11. Intervir na mais diligencias e actos declarados na Parte III
do Codigo Commercial. " •• u , .

Art. 158. O 'officio do cura~Ol'-fiscal ce a com a nomeaçiio
~os a~rninistradores, a qual o juiz commissaTio lhe fará intimar
Immedlatamente que estes entrarem no exercicio das suas fune
ç,ões, com ordem de fazer entrega aos mesmos admini tra<lores dos
hvros, papei, e quaesquer outros effeitos que possa ter em seu
poder pertencentes á ·massa falUda, comprehendidos os livros dos
assentos da sua administração, no prazo de quarenta e oito horas,

Nota 209
Not. 172; Cod" art. 820.

Nota 210
Not. li;.!.

Nota 2ft
Nol.162•

. J Nota 2ft a
Cod., arts. 798 eseg.
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· .

debaixo das penas impostas aos depositarios remissos no art. 2j
do Codigo Commercial; e de lhes presta.r contas da sua adminis.
tração no prazo de oito dias; sob pena de serem tomadas li nl
revelia, e de perder o direito á commissão concedida no art. 839
do Codigo Commercial. 'H~

SECÇÃO III

Dos depositarias

Art. 159. O depositario ou depositario nomeado pelos crel10rel
para receberem provisol'iamente os bens da casa fallida em virtude
da acta de sua nomeaçã.o (a.rt. 130), são competentes: ZI3

1. Q Para receber em deposito os bens da casa falliela, os quae3
lhes deverão er entregues no acto do rompimento dos seilo e
da sua descripção no inventario pela fórma determinada no art.
148; zu _

2. o Para proceder á venda dos generos e mercadorias que
forem de facil detel'ioração, ou que não po sa guardar-se sem perigo
de grande de peza, em publico leilão, precedendo <leterminação do
juiz commissario: com audiencia do curador·fiscal. (Cod. Comm"
art. 816);

3. Q Para fazer as despezas necessarias com o processo da quebra,
e com o bens da casa fallida, precedendo autorisação do juiz
commissario - (Cod. Comm., art. 833). .

Art. 160. Havendo concordata, o depo itario ou depo ital'lOl
sã.o obrigados a ,entregar ao devedor fallido todos os bens que
acharem em seu poder. (Cod. Comm., art. 854).

Art. 161. As funcçõep do depositario ou depo itarios ces am
com a concordata, ou com a nomeaçã,o aos administradore , a qual o
juiz commissario lhes fará intimar, immedia~amellte que estes en
trarem no exercicio de suas funcções ; com ordem de fazerem entrega
aos mesmos administradores de todos os etreitos e bens pertencentes
á casa falliela, que existirem em seu poder, no prazo de ql1~rentae
oito horas; debaixo das penas impostas aos depositarios remi sos no
art. 284 do Codigo Commercial (Art. 131).

Nota 212
Not. 17'2; Cad. al't.856.

Nota 213
Cad. ,art. 812.

Nota 2i4
Cad., art., 814.
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SECÇÃO IV

Dos administradores

$-19

Art. 162. Os admini tradores da quebra, em virtude dos plenos
poderes que lhe fôrem conferidos no acto da sua nomeação, são
autorisados, sem dependellcia de outro titulo, para arrecadar, liquidar,
pagar, demandar activa e passivamente, e praticar todos os mais
actos que necessario sejam a bem da massa, em juizo e fóra delle
(Ood. Comm., art. 856). 21 ..

Art. 163. As questões que se moverem sobre a destituição de
algum ou de todos os administradores, serão tratadas em autos apar
tados, appensos por linha a esta parte dos autos principaes, devendo
incorporar-se nestes por certidão o despacho do Tribunal do Commer
cio que determinar a de tituição. Quando, porém, não houver contes
tação, juntar-se-ha aos autos principaes a petição original dos credores
querequererem a destituição, e profedr-se-ha nos mesmos autos o
despacho, quando o 'fribunal proceder ex-of.ficío, sem contestação de
parte. (Cod. Comm., art. 858).

Art. 164. Incumbe aos administradores, logo que entrarem no
exercicio das sua funcções: l>;IG

1.. Proceder a todas as diligencias necessarias para a prompta
arrecadação dos livro, documento e papeis, effeitos e bens perten
c~nt~ á fallencia que existirem em poder do curador-fiscal, e do depo
sltarlD ou depositarios (arts. 158 e 161), ou de outra qualquer
pessoa; "''7

2." Tomar a contas que o curador-fiscal é obrigado a prestar,
procedendo-se pela fórma determinada no art. 854 do Codigo Com
mercial ;

3.· Examinar o balanço apresentado pelo fallido, ou pelo curador
fscaJ, e organizar outro, não lhes parecendo aquelle exacto on regu
armente formali ado. (Cod. Comm., art. 859)'
. 4.· Rever a relação do credores e verificar a validade dos cre

ditos, e a sua classificação, pela fórma determinada no citado artigo
_Offerecendo e contestações sobre a validade, ou so'bre a qualifi.

~ao ou graduação de alg'um credito, serão tratadas em ln-ocesso

Nota 215
COd"ul't, 85'le Not. 1354.

Nota 216
COd., art. 59.

&!

Nota 217
Cod . I art. 856.

CODIGO COMMERClAL
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apartado pela fórma determinada no art. 860 do Oodigo Commercial:
e, terminada a questão, serã.o taes processos appensos por linhaa
esta parte dos autos principaes da quebra.

Art. 165. Incumbe igualmente aos administradores organizar
no prazo de oito dias,as seguintes relações: la, das doações por titul~
gril.tuito feita p'elo fallido depois do ultimo balanço. sempre qne delle
constar que o seu activo era naquella época inferior ao seu passivo; 2\
,das hypothecas de garantia de dividas contrahidas anteriormente ii
data da escriptura, nos quarenta dias precedente á época legal da
fallencia; 3&, das qúantias pagas pelo falliuo por dividas não venci·
das nos quarenta dias anteriores á época legal ela fallellcia, que
deverão reentral' na massa (Ooel. Oomm., art. 827); 4a , dos actos do
fallido, que, na conformidade da dispo ição do art. 828 do Codigo
'Oommercial, fôrem susceptiyeis de annullação.

Art. 166. O Tribunal do Commercio, a requerimento dos admi·
'nistradores, mandará ouvir as pessoas comprehendida nas relaçõe'
ns. 1, 2 e 3, e achando que a causa póde ser decidida pela verdade
sabida, constantes das allegações e provas, a julgará definitivamente!
dando appellação se fôr requerida, para a Relação do districto; 00
remetterá as partes para os meios ordinarios, quando seja nece saria
mais alta indaga ção. 2. 8

As acções para annullação dos actos compreb.endidos na di po·
sIção do n. 4 serão intentadas no juizo ordinario commercial (Cod.
Obmm., Tit. unico, art. ] 7) .

.Art. 167. Suppo to seja licito aos admini tradores fazer paga·
mentos, em virtude dos plenos poderes de sua nomeação, em depeno
de~cia de outro titulo ou autorisação, na conformiualle do art. 856 do
Codigo Commercial, <leve entender-se, que nenhum pagamento 00
ent.rega. de bens ou da importancia reclamada podem fazer ao ere·
dOI~es, sem que preceda ortlem do juiz commissa1'Ío, nem as despezas
éspecificadas no art. 865 do Oodigo Oommercial, em prévia auto·
risaçao do Tribunal do Oommercio (Ood. Oomm. arts. 840, 8G4
e 867).l<l9 ,

.: Art. 168. Q-s administradores deverio ter um livro diano, llume·
rado e senado, rJIbricado em todas as suas folhas pelo juiz cOlllmiss~r!ol
e corri tetmos de abertura e encerramento, assiguados pelo mesmo Jl1lZ,
para nell~ se lançarem todas as quantias que se receberem e despen·
derem, e os cadernos aiuiliares qne julgarem convenientes para

Nota US'

Cod.,al't. 860 e Nots. l!l<l8 e14.6L Not.172.

Nota 2i9
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"maior clareza e regularidade das contas da administração da casa
fallida.""·

Art. 169. Todos os credores e o fallido têm direito de examinar
no escriptorio dos administradores as contas do estado da fallencia e
das Quantias em caixa, que estes são obrigados a.apresentar mensal
mente ao juiz commissario (Cod. Oomm. art. 867), e de apresentar a
este as observações que sobre elIas se lhe offerecerem, as quaes elle
deciclirá como entender de justiça, com recurso para (\ rrribunal do
Commercio. ,.,..

SECÇÃO v

Da prestação de contas

Art. 170. Ultimada a liquidação da casa falhaa, e effectuado o
ultimo rateio, ojuiz commissario convocará os credores para assistirem
a prestação <1e contas dos -administradores (Ood. Oomm. art. 868).
J~ nessa reunião, em presença do fallido ou á sua revelia, se deliberará
sobre a approvação das mesmas contas, ou em outra, se se accordar que
se nomeie uma commi são de exame. Sendo a contas admittidas, dar·
e-ha plerrá qlútação aos admini tradores na mesma reunião em que

forem approvadas ; se, porém, se offerecerem duvidas, proceder-se-ha
llela me ma fõrma determinada a respeito da prestação de contas do
curador·fi cal. (Cod. Comm., art. 8ã4). ,.,.,. -

Art. 171. 'e algum ou todos os administradores deixarem o seu
encargo autes de concluida a liquidação da fallencia, serão obrigados a
pre tal' contas da sua administração em termo breve, que' não excederá
de quinze dias: e serão estas examina(Las na primeira reunião de cre·
dore que se celebrar, com prévia informação dos novos administra
dores.""" a

Art. 172. Na mesma reunião de credores em que fôrem appro
vadas.as cOl~tas dos administradores, on em outra, que deverá ter
logar lmmedlatameute se dará ou neo'ará plena quitação ao devedor
fallido. (Cod. Comm., 'art. 870). o

Not. 172.

Not.l72.

Nota 220

Nota 22i

Nota 222
Not. 17.2;Cod., arfo 870' A 3. n. 9 da

6 de Julho de 1857. -Cod., Not. 1357,

Nota 222 a
Cod., arts. 867 e 868.
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CAPITULO III

Da verificação e classificação ou gmduação dos creditos, e distribuição
o~~ pagamento dos c1'edores

SECÇÃO I

Da verificação e graduação dos creditos

Art .. 173. O appenso principal da egunda parte dos autos do
processo das quebras deverá principiar pela autoação das cópiasauthen·
ticas: 10, da acta da reunião dos credores em que tiver logar a nomeação
dos administradores: 20

, do balanço apresentado pelo fallido ou pelo
curador·fiscal; 5", da relação dos credores admittidos. (Cod. Comm.,
art. 847)."23

Art. 174. Em seguida se juntará o balanço organizado pelos admi·
nistradores (art. 164, n. 3), e a relação dos credores que pOl'elles
fôrem admittidos devidamente graduados na quatro classes determi·
nadas no art. 873 do Codigo Commercial com' outra dos éxcluido
(Cod. Comm" art. 859). ""3" -

Art. 175. As contestações que se o1ferecerem sobre a validade de
algum credito, ou sobre a sua classificação, serão processadas pela
fórma prescripta no art. 860 do Codigo Commercial, em autosapal'tado;
os quaes, depois de findos, serão appensos por linha aos autos do
sobredito appenso.

Os nomes dos portadores dos Cl'editos contestados, e dos ausente!,
que se não tiverem apresentado, serão additados á sobredita relaçao
dos credores admittidos, para serem provisionalmente contemplados
nos dividendos da massa, pela fórma determinada nos arts. 860 e 861
do Codigo Commercial. .

Art. 176" Os titulos originaes dos creditos logo que fõrem admlt·
tidos ou desattendidos pelos administradores, pela fórma prescripta DO

art. 859 do Codigo Commercial, serão restituidos aos portadores que
deverão assignar o competente recibo.

No~. 147.

Nota 223

Not. ant.

Nota 223 a
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SECÇÃO II

Da di tribuição ou pagamento dos credores

853

Art. 177. Ultimadas as diligencias do reconheCImento da vali"
dade dos creditas e da sua classificação ou graduação, procederão os
administradores á organisação das quatro relações determinadas no
art. 873 do Codigo Commercial, e, concluidas, aR remetterão por cópia,
ao juiz commissario, que poderá mandar fazer sobre ellas as alterações
que julgar justas. Se os administra.dores se não conformarem com as
alterações do Commissario-fiscal, serão os autos conclusvs ao Tribunal
do Commercio, e a sua deci ão será terminante; salvo o direito da
partes, que poderão interpõr o seu recurso para a Relação do districto,
no effeito devolutivo sÓmente. Z"'lI

Art. 178. Approvada definitivamente a distribuição ou partilha
dos bens da casa fa.llida, se procederá ao pagamento dos credores pela
fórma e ordem prescripta no Tit. V. da Parte III do Codigo Commer
cial. ",.....

Art. 179. Nenhum credor poderá ser pago senão á vista do titulo
original do seu credito, legalisado pela fórma determina.da no art. 859
do Uodigo Commercial, ou do instrumento que houver reconhecido a
sna valiàade ou graduação no caso de ter si.do conte tada. "Z41 b

Art. 180. Se o pagamento fôr total, deverá o credor as ignar no
mesmo titulo qllÍtação plena da divida; sendo parcial, as quotft pagas
erão annotadas nos respectivos titulos, e os credores são obrigados

a assignar o recebimento nas folhas dos dividendos. (Cod. Comm. ,
art. 867). ,.".. "

~odos os titulos de credito pagos por inteiro, ou por quotas, findo
o ultImo rateio, deverão ficar em poder dos administradores, para
serem afinal incorporados no appenso principal da parte segllllda dos
autos do proces o da quebra. zz..

Nota 224
Not. 172.

i - São conelusos os aulós ao ju.iz da l'
~slanCla, dando-se o reeurso de appeUa

çao para Relação.-.cod., Nat. 1461.

Nota 224 a
Dea!'. n. 8821 de 1882, art. 128.

Nota 224 b
Doer. n. 21 eit., art. 128

No~a 224 C

Doer. n. 8an eit., art. 128.

Nota 22
Nats. 147 e 17~.
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Art. 181. Effectuado o ultimo pagamento, o presente appenso
será annexado á segunda parte dos autos do processo da quebra, eo
juiz commissario convocará os credóres para que, reunidos, assi tama
prestação de contas dos administradores cujas funcções acabarão logo
que as tenham prestado. (Cod. Comm., art. 868).

Na prestação de contas se procederá pela fôrma determinada no
art. 170. Z26

CAPITULO IV

Da 1'ehabilitação do tallido

Art. 182. Se o falUdo, que se achar nas circurn tancias dos
arts. 893 e 895 do Codigo Commercial, pedir a sua relJabilitação, o
Tribunal do Cómmercio, mandando juntar a petição á primeira parle
do.s autos do processo ds. quebra, e sendo-lhe conclu os, e juntamente
os da segunda parte com todos os appensos, concederá ou negará a
rebabilitação, segundo o processo dos arts. 894, 895 e 896 do mesmo
Codigo. ,.2':1

Art. 183. Ultimado o processo da quebra, os autos, tanto da pri·
meira e segunda parte, como os dous appensos principae , serão re·
unidos em um só volume, devendo formar-se outro do appensos da
questões incidentes; e todas as folhas, tanto do primeiro como do e·
gundo volume, serão numeradas e rubricadas pelo juiz commis ario,
abrindo ..se no fim termos de encerramento, nos quaes se declare oDU'

mero de folhas que o respectivo volume contém, assignados pelo meSJDO
Juiz commissario.

.. Os referidos autos serão guardados no archivo do Tribunal do
Commercio respectivo. 2"8

Nota 226

Nots. 172 j Ass. n. 9 de 6 de Julho de'
Ul57.- Cad. Not. 1357.

. Nota 227

Not. 147; Ass. n. 13 de 9 de Julho de
1857.-Cod., Not.1l41; AV.n. 472 de 187.2.

Nota 228

Not. 117. . h
_ Como' os clemais aulas sao are Ira·

cios nos re peolivos cal'lorios, sem tall'lI
brica .
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Da fall{mcict Ott quebra dos comme?"ciantes não matriculaclos

Art. 184. Nas fallellcias <le commerciantes não matriculados com·
pete o conhecimento da quebra aos juizes municipaes, que exercerão
cumulativamente as funcções dosjuizes commissar.ios e asdos Tribunaes
do Commercio, em tudo quanto fôrem applicaveis, dando appellação
para a Relação do distl'iG-to nos casos dos arts. 851 e 860 do
Codigo Conimercial. De todas as mais de~isões caberá aggravo de pe
tição ou instrumento. (Cod. Comm., art. 907). 229

Art. 185. Constando aos juizes municipaes o estado de insolven·
cia de algum commerciante não matriculado por declaração destes, ou a
requerimento de credor, procederão immediatamente á arrecadação e
inventario dos bens do fallido, pela fórma prescripta nos arts. 145 a
151 do presente Regulamento. :>3.

Art. 186. Feita a arrecadação dos bens, ou ainda mesmo durante
elia, proceelel'ão os juizes municipaes á formaç~o elo processo de ins~
trucção, pela fôrma prescripta no art:. 818 do COlligo Commercial, e,
ultimado elle, á qualificação da quebra e pronuncia do fallido, pela
fôrma determinada no art. 82.0 do Codigo Commercial em tudo quanto
fôr applicaveI. ,

Qualquer que seja o julgamento do jury, não ficará prejudicado o
processo civel da fallencia na parte relativa á arrecadação, adminis
tração, liquiclação e distribuição de bens. 23.

Art. 187. Praticadas as diligencias determinadas nos arts. 809 ~
818 do Coeligo Commercial, terá logar o processo da concordata ou do
CO)ltrato de união, não sendo concedida (Cod, Corom., Parte III, Tits. II
e.I~I); e são applicaveis aos commerciantes não matriculados as dispo
S!ÇO~S do Codigo Commercial relativas á concordata e á adm,inistração I

li~U1~aç~o, reconhecimento e graduação dos creditos, preferencias,
~tl'lblUÇão e pagamentos. (Cod. Comm., arts. 842 a 892).2:12

:Nota 230
Not. auto i Av. de 8 d'3 .Julho .:te l85l.

Cad., Nots. J233 e 1417.

Nota 232
Not. ant,; A s, n. 6 de 6de Julhode'1s57

-God., Not. 1343. '. I

Nota 229
Nots. li2 e ·221.; DecI'. n. 1917 de 15

de Julbo de 1 57 .-Cod. Not. 14.,n.
u'--: Oproces o é o mesmo,e nem lla tal
I~~ccao; Decr. n. 1597, arts.19, 21.,61e 66.

~alvo o ca o do art. 93 do cito Decr.de;-Dt sentença di~pensando embargos de
cabPac os declarall vos de falleucia não
da ec~~ravo Ilem appellacão: Acc. da ReI.
vol aã e de 14 de Maio de 1885-DÍlI' .,

• J pago li'!..

Nota·23i
ttot. ant. Cad., Not. 1263. "..
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~usebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara, do meu conseIn~

ministro e secretario de estado dos negocias da justiça, assim otellhl
entendido, e faça executar.

Palacio do Rio de Janeiro, em 25 de Novembro de 1850, 29' Õa

Independencia e do Imperi.o.
Com a rubrica de S. M. o Imperador.

Euzebio de Qllei'roz Goitinho 1tJattoso Camara.

Decreto ll. 806 de 26 ue Jlllho de 1851

Estabelece Regimento para os corretores da praça do commercio do Rio do Janoiro

Hei por bem, sob consulta do Tribunal do CommerclO na capiull
do Imperio, decretar o seguinte: .

Rc[imento dos corretores da Draça do commcIcio do Rio de Jall~iro

TITULO UNICO
Dos corretores

CAPITULO I

Da nomeação, suspensão e destituição dos C01Tetores, e da impo. ição tias
multas

SECÇÃO I

Da nomeação dos corretores

Art. 1.0 Os corretores da praça do Rio de .Tanell'O são da nomes·
;ão do 'J.1ribnnal do Commercio da capital do Imperio, pela fôrma deter'
tninad~ nos arts. 36, 37, 38, 39 e 40 do Codigo Commercial. .

Os corretores actualmente existentes são obrigados a regIstrar,S titulas de sna nomeação no referido Tribnnal ; e a prestar oj~ra'
menta determinado no art. 38 do sobredito Codigo, dentro de qUlDZ

e

I
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~ias contados da publicação do presente Regimento, péna de suspensão
l1e seu officio. •

Art. 2. o Haverá na praça do Rio de Janeiro tres classes úe corre·
tores, a saber:

L" De fundos publicos; ••
2." De navios;
3: De mercadorias.
Não excederá de dez o numero dos corretores de fundos publicos,

de oito o dos de navios, e de dez o dos de mercadorias. lO

. Este num6ro póde er augmentado ou diminuido pelo Governo,
soo con ulta do Tribunal do Commercio (art. 67 do Codigo) I segundo
exigirem as necessidades commerciaes; mas, no caso de reducção, esta
só poderá ser levada a eifeito á proporção que houver vagas.

1 Art. 3. 0 Cada um do corretores de fundos publicos prestará uma
fiança de clez contos de réi , os de navios de cinco contos de réis, e os
de.mercadorias de cinco contos de réis.

A quantias destas fianças podem soifrer alteração e nova fixação,
sempre que o Governo assim o resolver, sob consulta do Tribunal do
Commercio (Codigo Commercial, art. 41).

Afiança será pre tada no cartorio do escrivão do juiz muni
cipal e do commercio do domicilio do corretor (Codigo Commercial,
art. 41). :I

Art. 4. o Os corretores que accumularem o serviço de di versos
ramos de corretagem não ão obrigados a prestar separadamente a
fiança correspondenl;~ a cada um dos ramos de corretagem que exer·
cerem. 'I

Nota 1.

Este Decreto foi mandado observar na
praça da nah ia j Deer. n. 80'7 de 1851.

- Tambem na de Pernam buco: Deer.
n. SO de 1 5L
del~;~l~bem na do Maranhão: Deer. n. D52

de-l85~inalmcntena do Pará: Deer. n. 1956
7.-Cod. Not. llD.

Nota 1. a

-Regulamento para a funccôe do
~~rretores de fundo publicos e operações
~8 JJ~~~ ,a da CapItal Federal: Deer. n. 1359

Nota 2

Seul1nmero.-Cod. Kot. 119.
- Foi elevado a 9 o num 1'0 de correto

re gerae da Praça. Commereiat de Santo
Decr. n. 98-11 de 1 5.

- Impo tos a que e tão ujeitos.-Cod.
Not. 71.

Nota 3

God. NoloS. 83 e 1.

Nota 4

Cod. Not. 71.
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Art. 5" Em logar de fiança, será o impetran e admittido adepo.
sitar no tllesouro publico a importancia della emdinlleiro ou apolicesda
divid~ publica, pelo valor real que estas tiverem ao tempo do depo ito:
das apolices receberá "na 'Caixa da" Âmortização os dividendos dejuros
e do dinheiro o juro annual, que o mesmo thesouro publico marcar:
pago semestralmente (Codigo Commercial, art. 42).

E' livre ao proprietario das apolices substituir o deposito pela
respectiva quantia em dinheiro, ou mesmo pela fiança, sempre que o
julgar conveniente

Art. 6." No caso de deposito de apoUces da divida I?ublica, osecre·
tario do Tribunal do Commercio requererá á junta aclmini trativa da
Caixa da Amortização que ordene que se faça nos livros competeute
os devidos assentamentos ou averbações, para que as apolices deposi·
tadas não possam ser transferidas, emquanto subsistir o deposito
(Art. 15). 4"

Art. 7. o O deposito, ou seja em dinheiro ou em apoUces, será
conservado effectiva~ente por inteiro, e por ene serão pagas as multas
em que o corretor incorrer, e as indemnizações a que fõr obrigado,
se não a satisfizer immediatamente, que nellas fôr condemnado;
ficando suspen o emquanto o deposito não fôr preenchido (Codigo
Commercial, art. 43).

Art. 8. o No caso de morte, fallellcia ou ausencia de algum
dos fiadores, ou de se terem desonerado da fiança, por fórma
legal (Codigo Commercial, l'1rt. 262), cessará o of:ficio do cor·
retor, emquanto não pre tal' novos fiadores (Codigo Commercial,
art. 44). .

O conetor que não reforçar a fiança, ou não preencher ~
deposito dentro de tres mezes contados da (lata dll. uspensão, sera
destituido. G

Art. 9. 0 Os corretores são obrigados a registrar nas secre·
tarias do Tribunal do Commercio, até o tlia 15 de Julho, o conhe·
cimento do pagamento do imposto al1Jlual que fôr determinado por
Lei; pena de suspen ão, e os que o não apresentarem ate.o
fim do ultimo mez do primeiro trimestre financeiro serão destl'
tuidos. G ..

Nota 4 a
-A communicnção é feita pela Junta:

A\'. n. 103 de 1871. .

AIr. 11. 52 de 1 79; A\'5. n5. 85, 148 e 315
de 1881.

Nota 5 a
Nota 5 AY. n. 52 de 1819; Lei n 3230 delilBj,

Cod. Not. 71 iDeeI'. n. 43·16 de 1869, arl. 3 § 2.
ut. 35; Deer. n. 5090 de 1874, al't. 38; I



DECRETO N. 806 DE 1851 859

Art. 10. O officio de corretor é pessoal e não pôde ser subo
stituido' pena de nullidade dos actos de corretagem que fôrem
praticad~s pelo substituto. Todavia será permittido aos corretores,
no caso unico de molestia adquirida depois da sua nomeação,
exercer as funcções do seu oEficio por via d~ pessoa por elles nomeada
eapprovada pelo Tribunal do Commercio, que reuna as condições
necessarias para poder ser corretor, prescriptas nos arts. 37 e 39
do Codigo Commercial; ficaudo o corretor solidariamente responsavel
por todos os actos que essa pessoa praticar, como se por elle proprio
praticado fôssemo G

art. 11. A nenhum corretor. é permittido abandonar o exercicio
do seu uf1lcio sem communicar préviam-ente ào Tribunal do Commercio
a sua resolução, e fazer immediatamente entrega de todos os livros e
mais papeis pertencentes ao seu officio, ao secretario da junta dos
corretores, que os remetterá, sem demora, ao secretario do Tribunal
do Commercio. 4)"

Art. 12. Vagando algum officio de corretor por outro qualquer
titulo, o escrivão do Juizo do Commercio do domicilio deste pro·
cederá immediatamente ~ arrecadação de todos os livros e papeis
pertencentes ao officio que vagar, e ao exame do estado em
que se acharem, na presença das partes -interessadas e de
duas testemunhas, e- de tudo fará remessa ao Tribunal do Com
mercio, na fôrma determinada nos arts. 65 e 66 do Codigo Com·
mercial.

Â.rt. 13. O Tribunal do Oommercio, logo que receber os livros
emais papeis mencionados nos dous artigos antecedentes, procederá,
na primeira ses ão, ao exame do estado em que se acharem, e deste
se lavrará competente auto nos proprios livros, que será incorporado

Nota 6
Cod. Not. 71.
-o correIor como di põe o ad. 10 do

Deer. n. 806 de 1851, deye exercer pe.
.oah~ente seu omcio, o que, entretanlo,
não ,Impede a conces ão de licença para
orV11-~ por um prepo to no ca O" unico d

1I101e tia adquirida depois da nomeação.
oompetindo aos TribllOaes do Commercio
cassar essa licença, quando se dê abuso:
Av. n. 439 de 1868.

-O art. 62 do Cod. Comm. dando aos
~rrelores .de navios a faculdade de tradll
tIr os maDlreslos e documentos que os mesrsdas embarcações e trangeiras ti vereQ1
eapresentar para de pacho n'lo o áutoflsa adeleg 1 .' ' . •°a '30, o que sefla equIvalenle a

uma sub tituiçilo coulTaría ao art. 10 do
Decr. n. 806 de 1851 j além de que repu·
gnaria aceitar a re llon abilidade do cor
relor llela traducção de terceiro, quando a
ignorancia da lingua torna impos ivel a
correcção dos erros que se commelt em:
Av. de 14 de FevereIro de 1877. - ão vem
na CoUcação .

Av . n-. 147, 148 e 315 de 1881.
- Deer. n. 1026 de 1890, art. 1 § 5.

Nota 6 a

- Ausenlando-se o correlor em razer
eommunicação alguma, abandonando o
oflieio, e sendo eus li"ros entregues á
Junta, con idera-se yago o logar: Vid. Di!' .•
vol. 57, 'pag. 144.
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na acta. da mesma seRsão. Depois do referido exame, serão os ditos
livros mandados guardal' no archivo para serem entregues ao corretor
que fôr provido no officio vago.

Art. 14. A vaga de qualquer ofiicio de corretor Será mandada
aununciar pelo Tribunal do Commercio no jornal da publicação dos
seus annuncios.

Art. 15. O deposito que houver prestaào o conetor, a quem
pertencia o officio vago, continnará por tempo de seis mezes contados
da data da sobredita publicação; e só poderá ser levantado á vi tade
documento legal do Tribunal do Commercio por onde conste que não
pende contra elie reclamação alguma.

SECÇÃO II

Da suspensão e de tituição dos corretores, e da imposição das multas fi •

Arc. 16. São competentes para multar, suspender e destitnir
os corretores, nos casos em que estas penas são applicltveis: I',
o Tribunal do Commercio, com recurso para o Conselho de Estado,
no effeito devolutivo s6mente nos casos de suspensão e imposição
de multas, e em ambos os effeitos nos casos de destitui~ão (Codigo

. Commercial, art. 59 n. 3, e Regulamento dos Tribunaes do Com·
mercio, art. 18 n. 6); 2°, as justiças ordiuarias, que conhecerem
de causas de perdas e damnos intentadas contra corretores nos casos
aos arts. 51, 53, 55, 56, 57, 58 e 63 do Codigo Commercial, com
recurso para a Relação do districto nos referidos effelt.os.

A condemnação em perdas e damnos s6 póde ter logar pelos
meios ordinarios....

Art. 17. O Tribunal do Commercio procede á imposição das pe·
nas sobreditas: 1°, of:ficialmente; 2°, sobre denuncia da. Junta dos
Corretores; 3", sobre petição de partes. 8

Art. 18. Constando ao Tribunal por documentos, ou por outra
alguma fórma segura, que algum corretor tem praticado ou deixado de
praticar algum acto pelo qual possa haver lagar a imposição da~ po·
nas sobreditas, mandará autoar pelo official-maior da secretarIa os

Nota 6 b
- Deer. n. 596 de 1890, arts. 12 § 14,

i5 e seg. e 6<l § 7 . Nota 8

Nota 7 Not. nut.
Deer. n. 1597 de 1855, arts. 6, 7 e 8,

II . 3, 12, §§ 5, 6 e 13 j Deer. n. 6384 de
ltl76, arts. l:Se 15 2.-Cod.,Nots.77e96.
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ditos documentos, ou a cópia da acta da sessão por onde constar que
oacto chegou a seu conhecimento, com as diligencias a que julgar
conveniente proceder, sendo os autos continuados com vista ao des
embargador fiscal; e este, achando que o procedimento pôde ter logar,
reduzirá a artigos a materia da accusação.

Sobre o offició do' desembargador fiscal mandará o Tribunal re 
ponder o corretor no termo de cinco dias improrogaveis ; e, se este
pedir tempo para provar a sua defesa, lhe concederá dez dias tambem
improrogaveis. 8.. '

Art.19. Se dentro dos cinco dias o corretor nada responder, será
oprocesso julgado na la sessão do Tribunal com a presença do desem
bargador fiscal, segundo a prova constante dos autos. Se, porém, o
corretor produzir ua defesa, e pedir tempo para a prova, findo o
terml'l -que lhe fôr assignado para esta, com prova on sem elia, serão
osautos continuados com vista ao corretor por cinco dias para allegar,
eem ultimo logar ao desembargador fiscal para officiar o que se lhe
olferecerj e, findos os referidos termos, que serão improrogaveis, será
o processo julgado na primeira sessão do Tribunal, que o presidente
designar.

Art. 20. Nos casos do prOcesso ter logar obre denuncia da Junta
dos Corretores ou de petição de partes, autoadas estas, se procederá
cm tudo pela fôrma determinada nos artigos antecedentes, com a
unica dijferença de que aJunta do Corretores, ou ás partes queixo·
sa e concederão os mesmos termos, que se concederem ao corretor
para oontestarem a resposta deste, e para provarem a sua queixa
ou denuncia, e allegarem afinal, e sobretudo of:ficiará afinal o desem
bargador fiscal. 8 b

. Al't. 21. Em semelhantes processos servirá de escrivão o official·
maIOr da secretaria do 'l'ribullal . as testemunhas se as houver serão
• •• " J

mquIrldas na presença deste pelo desembargado!' :fiscal, e pelas par-
tes ou seus advogados. A defesa e as allegações serão escriptas nos
autos; o~ termos para contes.tar e allegar principiarão a COITeI'
desde odia em que os autos fôrem continuadQs ás partes, e os da prova
da data da intimação do despacho do Tribunal ás mes'mas partes.

,..No caso de recurso para o conselho de Estado, subirão os autos
Ol'lglnaes, ficando traslado authentico na secretaria do Tribunal. 9

Nota 8 a
crt ~m vez de deSe!llbar~ajor fiscal-se·

carIO: Decr: n. 638lL clt. al'l. 10 § 1.

Nota 8 b

rt
Regim . int. de 1" de Abril de 1 ·77,

1 , 1B § ll. ~

Nota 9
D Cl'. n. 1507, arls. 8 3 in fine. e 12

§ 5, e ~Tot. 9 d.o Ileg. fi. 'i38.
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Art. 22. As sentenças que coódemnarem os' corretores em mul
tas serão execuLadas no juizo municipal do domicilio dos executados;
as de suspensão ou destituição erão maI!dadas intimar pelo 'l.'ribnuai
do Commercio por via do porteiro do mesmo Tribunal, e sobre ellas
se não açlmittirão embargos de executado, excepto do terceiro, quauto
{~s multas.'·

CAPITULO II

Das funcções dos c01Telo1'es

Art. 23. O corretor p6de intervir em todas as convenções,
transacções e operações mercantis, e os actos por elle praticados,
sendo provados por assentos regulares, extrahidos dos seus livros,
têm fé publica (Codigo Commercial, arts. 45 e 52 l.

Art. 24, As pessoas que exercerem áttribuições proprias do
officio de COITetor de qualquel' classe de corretagem, em titulo com,
petente, f61'a dos casos exceptuados no art. 29, ,offrerão além da
pena criminal imposta no art. 137 do .codigo Criminal, uma multa
correspondente ao triplo do valor da corretagem que houverem per·
cebido, e os seus actos não terão mais força do que o' de simple-
mandatarios. tO a '

Árt. 25. Aos corretores de fundos publicos compete:
1.o A compra, venda e transferencia de quaesquer fundos pu·

blicos nacionaes ou estrangeiros; ••
2." Á negociação tie letras de camLio, e ele quae quer empre·

timos commerciaes ;
3. o A compra e venda de metaes preciosos, cumulativamente

com os corretores ele mercadorias (I1rt. 27) e a coLação de seu
preços.

Árt. 26. Os fundos publicos nacionaes ou estrangeiros, bem como
as acções de companhias reconhecidas pelo Governo, poderã~ ,ser
negociados á vi ta ou a prazos, comtanto que a oI)eração seja legitima

Nota tO

Cod" No/s. 77,97 e 121.

Nota' tO a
Cad. Peu. art. 224.

Nota ii
- Nos termos do art. 4.5 do Cod, Comm,

combinado com o art. 25 do Decr, II. ~1
de. 1851, a intervençH.o dos cOl'l'elorcs JI'I
convencõe , tran acções e ~peraçõc~ mor,
cantis, além de ser facul taltva e na~ ~I~
stiLuir privilegio, rerere-se á negocl3Ç01~
executadas em particular enlre ,clies o
com tercei ros; Av. n. 568 da·187a.
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ereal. A simulação por parte dos corretores seriL punida com as. penas
impostas no art. 51 d~ Codigo Commercial.

A transacção sobredita será con ideraua legitima e real, se, ao
tempo em -que fuI' feita, os titulos que fizerem objecto uella perten
cerem verdadeiramente ao vendedor. slO

Art. 27. Aos corretores de mercadorias compete privativamente
acompra e venda de quaesquer genero e mercadorias, e a de metaes
preciosos cumulativamente com os corretore de fundos publicos ( art.
25), e a cotação de seus preços.

Art. 29. Aos corretores de navio compete:
1.0 A compra e venda de navios;
2.° Us fretamentos, a cotação de seus preço e os carregamentos;
3.· A agencia dos seguros de navios; .
4.· 8l\rvirem de interprete dos capitães de navios perante as

autoriuades ; S3

5." A traducção dos manifestos e documentos qne os capitães ou
mestres de embarcaçõe estrangeiras tiverem de apreseutar para des
pacho nas alfandegas. E tas traducçõesJ bem como as que fôrem feita.
por interpretes nomeados pelo Tribunal do Commercio, terão fé pu
blica; salvo ás parte interes adas o direito de impugnar a sua falta
deexactidii.o (Cad. Comm., art. 62 l. .

Art. 29. Fica entendido que é pet'mittido a toclos os commer.
ciante , e mesmo aos que o não fôrem, tratar immecliatamente por i,
sens agentes e caixeiro , a suas negociações i e as de seu commit.
tentes, e até inculcar e promover :para outrem vendedores e compra.
dores, comtanto que a intervenção seja grátuita, em todo e qualquer
genero de tl'an acção comprehendido na disposição do arts. 25, 26 I

27 e 28 ....

Nota i2
-;-A ll'ansa~ções de companhia I quando

~.\ell(lcdol' nHO lem lilnlo de la> o que
I~ COIII que ellas nuo cjam r 'ae ou lelfi
IDllna

I nuo dão direito á acção judiciá'! :
CCIS, de AgO'[". elo Prc . do Trib. cio

Co!nm, da t.:órle.-Ch1'on. do FUlO de
l8a9, n. 13.

Deer. n. 917 de 1890, al't. 2 g.)
-Pa~a el·em. v:tlida as transacções de

~ç?e de QCledade anonyma Íl Ilecc _
,al'l? C[11e os re pectivo lill1lo pertençam
~ 1enldedol' na época da venda: Ace. da
Di~e(,eIApp. de 28 de Abril cle 1892.-'. \0 . ~8, pago 526.
a~~ ~ao con tilu;e nullidade para o etTeito
"én~1O rr consIderada. legitima e real a

a (e acções de sociedades anonymas

o faclo cle e n. 'harem e .tas caucionada,
porque a OreI. L. '3, tit. 63, e tatue cla·
ramente que a aCÇÔe caucionadas ão
livres e poclem er objeclo de transacçào:
Acc.. da Côrte de App. de 26 de lIIaio (le
1 11'2.-])ir., l' I. 59, pago 65.

Nota i3

Coll. Ko!. 11'2' Av. n. 1 2n de 18513:
D l'.· n. '26-17 de 1860, arL 61 § 1.

Nota i4

Not. 11; Cad. Not. 88.
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Art. 30. Os corretores desta praça cobrarão de commlssão ose.
guinte: Ui •

OBJECTOS PAGA O PAGA O
COMPilADOR VENDEDOR 08 EI\VAÇÕE

ÁlJolices da divida publica. 1/8 % 1/8 oI o Sobre o valor eJTeclil'o.
Acçôe de companhias..... l~OOO lO 1$000 Cada urna.
MeLae .................... /8 % 1/8 % Sobre sua imporlaocia em d~

nlleiro cOlTeule.
Letra de cambio ......... I' 1/8 % Idem.
Dilas de de conto até 4 me-

z s............ _........ ............ 1/8%
Dila de de. conto até 8 me·

zes ..................... ............ 2/ %

Di tas de de conto até 12 me-
zes ..................... ............ 3/8 %

Dita paramai de]2 mezes ............ ............ Conrorme cOnwlJ~ão mulua.

1/2 % Sobre sua imporlallcia.
10r·.por@ ."'.

GENEI\OS NACIO"AES DE
D..! OI\T;\çÃo

As. ucar '" _ .
Caré .
touros ..........•........
Qub'oS quaesquer generoso

GENEI\OS ESTRANGEIROS DE
UIl'OIlTACÃO E DE IIE·EX
PORTAÇKó.

Venela ele navio .
I?rela.menlo ele dito .

Agencia de se~uro .
Traduzir manire tos .

Certidões, não excedendo a
colações a mez. _ .

Excedeneloa cotações a lua
11Iez ..•.•...••••...••.••

1/2 %

1/'2 %

1/2 %

l/lO 01
0

f>,\\OOO

2~OOO

4 noo

2 1/2 %
2 1/2 % Paaos pelo propric1arioou con'i·

gnalario olm o valor do rrelD.
Paao pelo s gur;ldo.
Pa;=;o pelo proprielario ou con·

ignalario, por ca.da uma da;
tres primeira pagllw, e2, .

. por cada li ma da egnlnleo,
nnnca exced ndoa imporlancl
toda a mui de 40';(}()O

Cada uma.

Cada uma.

Nota i5
COil., lI-at. 115. - em pre limo esla Tab.

Nota 16
-A com missão dos COlTetores nas trans

acções e tran [erencias de acções de compa
nhias ou sociedades anonymas e fuodos pu
blicas de qualquer origem seráa me Iliaque
e. ti er ou fÔr e tabelecida para as apol ices
dadivicla publica, calculando-se sobre ova
laI' real da transacção.

Pelas transferencias de fundos IlUblicos
e acções de companbias ou sociedades ano
nymas, não poderão os corretores levar

nova ou outra commi são, alem da quelj·
ver m percebido pela lransacç;io qll~ a,
ori"inar: Decr. n. 273il de 1 UI, arl. 10.
CocY. Not. 115.

Nota i 7
-E' d 3/16°/ sobre o yalor das lelraJ a

argo lia sacador ou Yeilde{~or: Deer.
n. 2800 de 1861.-Cod. Not. ll~.

Nota i8
-E' de 1/4 °lo: Decr. n. 284o.de 1861 ()j

-A alteração nolada relatlv~menle: I
emolumentos diz respeito uWC3mcul
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Art. 31. Nenhum corretor poderá augmentar ou diminuir as
commissões ou corretagens marcadas no art. ao, sob pp.na de um a
seis mezes de suspensão, e de multa de cinco a dez por cento da fiança
prestada. _

Art. 32. O commerciante que entregar ao corretor conhecimentos
OU notas de generos p~ra vender, ou o incumbir de quaesquer outros
negocios em tempo determinado, não poderá realizar os _mesmos nego·
cios por intervenção de outro corretor sem ter decisão do primeiro
com quem tratou, sob pena de pagar a este a corretagem correspon
dente, como se a operação fosse por intervenção deUe ultimada.

O mesmo terá logar quando qualquer commerciante, tendo rece·
bido de um conetor a nota do desempenho de alguma commissão de
que ohouver encarregado, deixar de ultimar o negocio por sua inter
venção, por lhe não agradarem as condições e o vier a realizar parti
cularmente ou por intervenção de outro corretor, com as mesmas
partes e iguaes condições, dentro dos primeiros tres dias seguintes; e,
provando-se que houve dólo para fraudar o corretor, será o commer·
ciante obrigado ao pagamento do decuplo da corretagem que s'eria
devida.

Art. 33. A incumbencia de qualquer negociação feita a um cor·
retor entende-se finda no mesmo dia, salvo convenção em contrario.

0APITDLO III

Da Junta dos Cm'retores

Art. 34. Haverá uma J uota composta de cinco corretores, dos
quaes tres pertencerão á classe de fllUdos publicos, eleita annualmente
pelos corretores de todas as classes, por m~ioria absoluta de votos dos
qne se acharem presentes. UI n

. Art. 35. A eleição será presidida pelo pre idente da Junta, ser·
vmdo de secretario o da mesma Junta o qual em livro privativamente
destinado para este fim, escreverá ~ comp~tenteacta, que será assi
gnada por todos os votantes.

praça da capital do lmpel'io; da outra pra.
~,aods no oceuparemos opportunamente _
~ . Not. !l5. .

Nota 1.8 a
pra 1101 creada uma Jl1nla de Corretores na
Oe ~~~mmerCla) de Santo : Decl'. II. '9178

55

-Deve regular· e pelas dispo ições deste
capHulo, com a alteração contida no Oecr.
11. 424ó de 1868.

- Foi supprimida: Decl'. n. 104:24 de
t889.

CODIGO CO~MEROBL
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/

Na falta do presidente, presidirá ocorretor mais antigo na ordem
das matriculas.

Art. 36. Os membros eleitos para compôr a nova Junta elegerão
dentre si o presidente, secretario e thesoureiro lia mesma Junta.

Art. 37. A Junta servirá por um anno; mas os seus membro3
poderão fler reeleitos.

,Art. 38. Nenhum corretor poderá eximir-se de ser membroda
Junta sempre que fôr eleito, salvo por molestia grave e continuada,
provada perante o Tribunal do Commercio, que resolverá a respeito
como entender justo.'

:. Não é, porém, obrigatoria a aceitação no caso de reeleição·antes
de passar um anno de intervallo entre o serviço da antecedente ea
nova nomeação. _.

O corretor que fóra dos dous referidos casos recusar ocargoda
Junta para. que fôr nomeado, pagará uma multa de 500~ a l;OOO~,ese,

sendo intimado pelo Tribunal do Oommercio para que sirva, continuar
arecusar·se, será destituido no seu officio. -'

Art. 39. A J unta poderá deliberar sempre que se achar preseute
metade e ruais um de seus membros; os negocios serão decididos por
maioria absoluta dos votos presentes; no caso de empate, o presidente

'tem voto de qualidade. De toda& as dp.liberaçóes, que se tomarem em
Junta, deverão lavrar-se as competentes actas no livro mencionado no
art. 44, assignadas por todos os corretores presentes.

Art. 40. A Junta actual organizará com a possivel brevidade o
seu regimento interno, que submetterá á approvação do Tribunal do
OommerCÍo, tE) I

Nota i9
A Junta Commercial da Côrte, ,em 12 de

Abril de 1877 approvou o seguinte Hegi
menta:

REGIMENTO INTERNO DA JUNú nos
CORTlETORES DA PRAÇA DO RIO DE JANEIRO

O Comm'endador Joaq1Li-m Antonio Fe?',
7Wlltdes Pinhei?'o, presidente daJunta Com
mercial da Capital do Impcrio.

Faz saber que, sob proposta da Juntn
dos Corretores desta praça" nos termos do
art. 40 do Regulamento n. 8013 de 26 de
Junho de 1851, foi pela Juuta Commerciat
appro adoo novo l'egimento intemo que se
segue, as ignado pelo secretario, e mau la
que os corretores e a respectiva Junta o
cumpram e façam cumprir como ne]Je se
contém,

Junta Commercia.l da Capital do Imperio
12 de Abril de 1877.-Tnaq~Lhn Antonio
li'emandes P'inhei?·o.

CAPI1'ULO I
Da Bolsa

Art. 1. o A Bo] a é o Jogar no nl:o 01
Praça do Commercio ou ela As ociaç.1oconr ,
merCi,al, destinado ás operações de c~mpn •
e venda de titulas publicas, de acçoesdl
bancos e companhias, de valores, co~'
merciaes e finalmente de metaes preCIOSO;,

Art. 2. o Só aos canelares de fundos, e
aos de mercadorias quando fórem lralar~/
qualquer operáç~o sobre metaes precloso.~
é permiltidoo aece so e pre ença nabalaos
tradada Bolsa, A' Junta aos Corretores com,
pete fazer observa,): esta disposição, l'edand~
á IJessoas e tran has aquellas dnas~;
ses ae oficiaes pu IlHcos a presença, ne;;
lagar dUl'ante o tempo que funcl)1onar l

BoLsa. -, ad "II
Al:t. 3, o A' hOra préviamente fix, a'dJ

Juntá, e que será assignalada pelo l~qIl1uD'
sineta, reunir-se-brlo os corretores. fi w~~
dos, e os de mereadows na bno
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pre\~sta no art. 2.'; e immediatamente co
meçarão apropor em alta vazas b·.an acções
que desejarem eITectuar, determmando as
condições em que devam ser ellas baseadas.

Arl. 4.' Logo que qualquer corretor,
á visla do annunciado por outro, e acei
tas todas a condições de sua proposta,
declarar feohada a transacção, assim se a
considerará. Em acto continuo trocarào os
corretores entre si uma nota (mcmo7'aJllr
dl!ml por eUes assignada, em que fifJllem
consignadas todas as condições da operaçã,o
que acabaram de elTectuar. lmmediatamente
erá ella insoripLa em uma taboa coHocada

proxima áBolsa e em Lorrar visivel a todos.
Cornquanto não seja o corretor obrigado

adeclarar a quantidade de titulas e valores
que Leuba de negociar, é de seu dever,
entretanto, determina.r qualquer numero
delles que se proponlla a comprar ou
I'ender.

Art.5.'A Bo/sMunccioDará todos os dias,
sem excepção elos san tUicados e de le ta na·
cional,duranteuma hora certa a qual erá
designada pela Junta.

Arl. 6.' Quando, por qualquer circum
stancia, houver de se inLerromper por um
dja os trabaLho danolsa, a Junta. o annuJi·
clará de vespera ou com a maior an tece
deucia na Praça para con heclmento de todos.

Art.. 7.0 Eucerradas diar iamente as ope
rações da Bolsa, aJunta reaistrará no Livro
respectivo Loda as transacções eJIectuadas
fazendo menção dos corretores que nella'
intervieram.
.Detallançamento se extl'ahiJ'ão duas co

pms, ~ma assignada pelo presiden te e se
cretal'lo, que será collocada no lagar com
pe!ente, e a uutra remettida ao DiGlrio O/~
~cla!.,

Arl.. 8.' Dado o tal/ue da sineta deter
mmutlvo do enCeL'l'amento da Bo lsa, é ex
pressamente prol1ibido a todo corretor
conllDuar a aEregoar qualquer transacção,
sob pena de nao er ella aceita pela Jllll ta
elillando se elTe~tue, não figurará entré
nas roperações realisadas durante a hor3 t4l

osa..

CAPlTULQ II

Da eteição da J~l!nta dos (.'07"1'e(01'(5

Arl .. 9.' AJunta dos CorretoTes da Praça
dmo RlO de Janeiro compõe· e de cinco

el1l}Jros, sendo tres corretores de fundos
~FllC~SI um de mercado 'ill-s e um de na-

os, alll~a que qualquer dos cinco accu
mule maiS de uma classe.
MArt. ·10. No dia ao de NO\'embro· de
dedagua~~o, ou.no cliaantecedente, se elle fOr

r a ou festa nacional, precedendo

annnncio fixado naPraça do Commerciopor
tres dias consecutivos, e nas folhas diarias,
se fará na mesma Praça a eleição da Junta,
devendo este acto ser presidido pelo J?resi.
dente da Junta que estiver em exerciclO, na
sna falta pelo corretor mais antigo na lista
matriculados e que se achar presente, de
signando a sorte quando houver mais de um
com igual antiguidade.

Nesta eleição servirão de secretarias o da
Jun ta e o thesoureiro, e, na ausencia de um
ou de ambos, os outros membros da mesma
Junta, e em ultimo caso qualquer corretor
que o presidente designar. .
. Art. 11. Para esse fim, e para quaesquer
esclarecimentos que por ven tura forem pre
cisos ou exigidos, haverá na secretaria da
Junta, além dos livros das actas das eleiçõe
e das actas das sessões, -e re~istro dos preços
conentes um outro livro ue assentamento
dos corretores, no qual por ordem chIono
logica se fará menção de cada um deHe ,
data de seu provimento, cla.sse, exercicio,.
natureza da fiança prestada e nome do seu.
Dador, quando acaução não fOr do proprio
corretor i e no verso da mesma folha as
notas ou observações que lhe forem relati
vas, como as ne suspensão, destituição ou
mnltas em que tiverem incorrido, demis
são voluntaria, abandono do officio com ou
em communicação, e entrega dos livros e

papeis a eUes pertencentes, licenças, desig·
nação de pessoa approvada pela Junta Com
mercial para exercer suasfuncções em caso
de mole tia, seu faUecimento, fallenoia
ou aiteraçao de fiança e finalmente todas
as occu1'l'encias que a clita Junta noticiar
para esse eiJei to a dos conetore ,e que e tes
lia tambem obrigados a communjcar·lhe.

Art. 12. Formada mesa eleitoral, eachan
do-se presen te de todas as classes promis
cnamente a maioria absoluta do 'numero
total dos corretores matriculados, proceder
se-ha á eleição "por meio de listas que de-
erão conter cinco nomes de corretores em

exercicio eJIeclivo de conformidade com o
art. 9.°, aunuLlando-se no acto daleitw'a
as listas que contiverem mais ou meno de
cinco nomes, ou se estes não fOrem de corre
tores, nos termo do dito artigo.

Art. 13. Não comparecendo numero suf·
ficiente de corretores para e con tituÍl' a
reun ião, a mesa fará pelo jOInaes nova con
vocação para segilllda reuniào no proximo
oilavo dia. e então se procederá a eleição
com o numero de corretores presentes á'
1J0ra indicada.

1\.1'1. 14. Em qualquer dos casos do ar·
tigo antecedente, os eleitos devem obter
maioria absoluta dos votos dos presentes.

Se nenhum, oil só alguns a obtiverem,
entrarão em segundo e cl'Utinio os mais
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votados das respectivas cla e, elO numero
duplo dos que para ella deverem ser elei
to . Ne te segundo e crulinio não é lleces·
sario a maioria ab olu La, e ficarão eleitos os
mais votado , decidindo a orte no caso
de igualdade de votos.

ArL15. Da acta do recebimeuto e apu·
ração das li tas, que seráas ignadapelopre·
siden te, secretarias e conetores presen tes
e enviará á Junta Commercial uma copia

couIerida e assignada pelo presidente e se
cretarios. Nella se fará menção de todos os
votados paraem tempo serem chamado os
immediatos em otos da re pectiva cla se,
nos-.ca o de vaga ou de dispensa doeleilo
por'moleslia comprovada perante aquella
Junta, na fórnla do art. 17, sem que toda·
"Via o substitulo .fique isento de servir no
anno seguinle, e fór eleito, q11ando a subo
stituição não durar pelo menos um anno
completo.

Art. 16. Na mesma acta se fará menção
dos corretores que faltarem á reunião sem
causa justa e participada, para que e a
faltas sejam apreciadas pela Junta Com·

.mercial.
Ârt. 17. Todos os correlares padem ser

indefinidamente eleitos membros da Junta,
e não lhes é permiltido recu ar este en
cargo senão depoi de pa ado um anno
completo de exercicio, ou no ca o de mo·
lestia grave e'prolongada, provada perante
a Junta Commercial, pena de lllulta de
500~ a 1:000 , e de destituição.

O primei.ro motivo de e cu a será alten
dido, e sobre elle dp.cidirá a me a eleitoral
quando ..apresentado logo, procedendo-se
no mesmo acto á eleição de outro ou ou
lros meml ros da mesma cla e, se a deci 'âo
rOl' affirmativa., e dando recurso, mas sem
suspensão do acto, pa.ra a Junta Commer·
cia.l, se fór negativa.

O segundo motivo de escusa será apre·
sentado á Junta Commel'cial, e só depois de
er por esta altend ido, terá logar a sub ·ti

lulção, pelo modo marcado no art. .15.

CAPITULO III
Das atlll·ibtvi.ções da J1tn'la dos Con'~101'es

Art. 18. Com pete á Jun La dos Corretore :
§ 1°. Superinlender todo os cOl'retores,

afim de q11esecontenbam noslimiteslegae
de suas f'uncções, podendo examina.r. s m·
pre que o julgar nece sario, os seus li vros,
precedendo autorização da Junta Com mer
cial ou do sen presidente, (IUando o exame

. [01' Urgen te, se o corretor a elle se não
prestar.

§ 2'. Censurar os acto irregulares do
correlores e levar ao conbecimento da Junta

Commercial aquelles que contrariarem iIl
det~rmina~ões do reg~amento, ou a desle
regrmento mtemo, aSSUll como as queilal
que U1e fórem presentes, acompanhaudo-il.l
de informações e documenlo~ necessano;
para conhecimento da verdade. .

§ 3'. Man ler a ordem durante os tralli.
I~o da Bo.lsa ~ fazer conservar a necessa.
l'llt convemenCla e mutuo respeito enlrt
todos os oonetores.

§ 4'. Vedar quequalquer pessoaeslranoi'
á corporacão dos conetares se envolva nill
nerrociações da Bolsa, e tome, de qualqoer
fórm[l e sobre qualquer pretexto, parte oas
operações que alli se praticarem.

s 5'. TmpeéüT que lllgum corretor, do·
rante a hora da Bolsa, ..exija explicaç<b
sobre proposta por outro corretor aprl
senladas, cabendo a qualquer do' mem·
bras da Jtu1la fazer ne le eulido as pre·
ci a ael ertencia de accõrdo com o§3' do
arl. 18.

R6°. Eliminar do regislro das cotaÇÕ/j
omciaes a lran acc~o ql:\e, depois de eRe·
'luada na Bolsa, nao se puder ultimar eo,
consequencia de de accordo entre as partes
con tractalll e ou motivo de força maior, !
vi ta de repre enlação dirigida II Juntapclo
conetor ou correlores, que inter~ieram na
tran acção j devendo, ne te caso, ·tm!
mençào das razões que delerminaram o
mallorrro da mesma tran acçiio i sem pre·
juizo ~o recU!' o aos meiosjudiclaes deque
no termos do art. 7 do Decr. n.2i33 de 13
de Janeiro de l8GI usar a parte interessada
na validade da tran acç.iio.

Fica enlendido que a nenbum correlOr
é permiltido fazer por si qualquer declara·
Cão l'elativamel}te ao di posto ne te para·
grapho e no anlecedente.

§ 7'. Designar a bora em que deve'lnn~
cionar a Bo[sa, porlendo, entretanto, ,alie·
mi-a, quando VII' que é is o convelllenle
aos inlere ses do commcrcio, ouquandopor
oulro motivo o jnlgar acertado.

§ 8°. Fiscatisar que nenhuma pessoa em
titulo legai exerça a funcçde de condor,
0\1 que um corretor se intromella em ope·
raçõe de outra clas e, proloovendo canlra
o inlrusos e pelos meios competentes l

applicação das penas decretadas do art. 21
do regulamento. .

R9'. Decidir as contestações susCltad~
enÚ'e o corretores, relativamente aactos
de su omcio com rec111'SO para a !unla
COll1lDel'cial, quando o interes~aao oI~!ar.
puzeJ' denlro do tres di~s ut.els. nadno ICI;da decisão, que lhe será llltlma apc
secretario .

§ 10. Fixar diariamenle, ainda que se
não lenbam reunido mais de dous membro;;
as laxas dos cambias, dos descontos,rnnd
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pulJIÍcoó e outros valores, sem prejUlzo do
aispo to no art. 7', deste regimento.
§ !l. Communlcar á Junta Commercial,

Juro que lhe conste por qualgner modo, a
morte, fallencia, ou ausencla de algum
corretor, ou quando seu procedLmento eja
Ial que mereÇ<'\ a p~na de suspen ão ou de
destituição do omclO.

12. Representar á Junta Commercial,
contra os corretores de fundos publico ,
quando as operações. por elle praticadas
não estiverem de accõrdo com o art. 9' e
sClluintes do Door. n. 2733 de 23-<1e Ja
neiro de 1861.
§ 13. Representar á. me maJunta, e para

o mesmo fim, contra os corretore de
navios, quando chegar ao seu conheci
mento que as traducções por elIes feitas
enlroJvem d610 ou falsidade.
~ U. Remetter semanalmente ao pre

sidente do. ,Tribunal do Thesoul'O um bo
letim do curso do cambio e dos preços dos
fnndos publicos; eá Junta Commercial um
ontro oe Iodas a operações registradas
nesse periodo, bem como quinzenalmenle
li referida Junta, ainda um outro da sornma
das C<'\(l1 biaes !lego iadas e do café vendido,

§ 15\ .Propôr á Junta Commercial tudo o
quejulgarnecessario á. boa execução deste
~imellto inlerno, e repre enlar sobre os
mconveniente praticas que encontrar na
execução do Codigo Commercial e .Rerula
mento na parle sujeita, indicando aqCuillo
que no eu entender julgar mais proficuo,
ede accôrdo com os nsos e e tylos.

Do presidente da Jlmta

1rt. 19. Compete ao presidente da Junta:

d
§ I'. !'residir á reuniões para eleição

os membros da Jnnta, á se ôes de ta, e
á quaesquer convocações de corretores,
mantendo neHas a ordem da discu sões :
enas votaÇÕes, além do voto pe soal terá.
ode ,q~alidade quando houver empate.
~ 2 ,Convocar as l'enniOe da a em

bIca geral, as dos. conelore por deliberação
da l.unta, ou a pedido de seis corretores,
mOlIv,ado e.a ignado.

§ 3. 1sslgnar com o secretario a cor
respondencia omcial, as cotações diarias e
os bo!ellDs semanaes e quinzenaes.

§ 4 " Faze~ executar qualquer medida
ou de,li.beraça~ tomada pela JllU ta.

a§ 5 "Ftsçalizal' a e criptmação da Junta
p r~ que sela [cita com toda a regu Jaridade
eve ar pelaobservancia das disposições dó
heg~lamento e deste regimento represen
i~ ocontra quae quer iniracções ao pre·

s en!ll da Junta Commercial.
pr~~d~ ~or~ar aDnualmente~e envIar· ao

ne a Junta r.ommerc~al, no dia

em que der posse á nova Junta um re
lataria de todos os negocias e occu'rrencias
havidas dW'ante o auno findo com a ob
sel'l'açõe que julgar converuentes sem
prejuizo da attribuição que tem a Junía nos
[ermos do art. 18 § 15 <feste regimento.
. 7°. omeaF ~ membro da Junta que

tiver de sub tltutr nos seu impedimentos
9 secretario ou thesoureiro.

Do secreta7'io da Jlbnta
Ar!. 20. Ao secretario compete:

l°. nh lilulr apre idente em seu
impedimento na. Junta, exercendo du
rante elles tedas as respectivas attribuiçõe .

§ 2°. Redigir as actas das sessões e da
reuniões da Junta e outras quaesquer da
corporação, aviar o expediente, e a signar
com o presidente os documentos que de
vam paI' clle ser as ianados.

§ 3°. Tomar os votos em qualquer acto
de eleição ou deliberação.

§ 4°. Pa sal' as certidOes que á Junta fO·
rem requerida .

6 5°. Es~ripturar ~s .livros respectivos.S6°. Inllmar aos mteressados as deci
sões da Junta, quando de/las tenha lagar
ai um recur o.

7°. E crev r por sua letra os despacDos
ela' petições dirigida á Junta que nellas
d~vam et'lançado, ou a solução dos ofll·
CIO ou repre entações que lhe fOrem di
rigidos:

§ 8°. Con ervar em boa ordem o archi vo
da Junta, por lórma ~e todos os livro e
papeis e achem deVIdamente arrumados
e e não extraviem.

9°. Autoar os papeis que deverem "é-lo.
e e crever no proce os quando e tes t~·
nham lagar perante a Junta.

Do thesolwei1'o da Junta

A.rt. 21. Compete ao tbesoureiro :
B l°. Receber os -emolumentos das cer·

tidões e o producto das multa de que lrata
o regulamen to.

ti 2°. Fazer o pagamentos autol'lzado
pe)a Junta.

§ 3°. Escriptnrar os livros da receita e
de peza.

§ 4°. Apresentar seme tralmente áJunta
po'r demonstração escripta, a conta da re
ceita e despeza.

Dos outros memb?'os dCb JtM~ta

Art. 22. Aos outros membros da Junta
compete a si til' ás reuniões deHa e tomar
parte em suas deliberações, e quandoUOr
l1l ister, substituir o secretario e o thesou
reiro por nomeação do presidente, as iro
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como desempenhar qualquer commissão
que, por bem deste regimento, lhes [ôr in
cumbida pela mesma· Junta.

CAPITULO IV

Disposições qel'aes

Ar!. 23. Empo sados os novo membros
dft Junta, o que terá lagar no -primeiro dia
uUt do mez ele Janeiro. na mesma ses ão e
em acto con ecutivo, éle~erãodentre si os
que devem servir de pre Hlente, secretario
e thesoureiro.

Ar!. 24. O presidente da Junta erá sub
stituido em ''seus impedimeutos, na reu
niões della, pelo secrelario, e, quando est
e achar igualmente impedido, por qualquer

dos membros da Junta, nft ordem de maio
- ridade; e o mesmos membros, eda mesma

fórma, subslill1irão o ecrelario e o tbesou
reiro CfUando eja mister.

Art. 25. A Junla poderál1eliberar sempre
que se acbarem pre en le tres mem I ros,
não se entendendo por deliberaçào a cota
ção iliaria, a qual póde ser determinada por
dous membros, sendo um apre idenle ou
o secretario, nos termo doart. 18 10.

Art. 26. De todas as deliherações tomada
em se são da Junta e lavrará logo a com
petente acla, em livro proprio as ignada
pelos membros que a ella a i tirem.

Art. 27. As reuniões da Junta dos Cor·
retores serão feitas na casa da Praça do
Commercio, findos os trabalbos da JJolsa,
reunindo-se ali diariamente os correlore
de fundos publicas e os de mercadoria na
hypothese prevista no art. 2° do Cap. l°
deste regimento; afim de enh'egarem á
Junta' a notas corre pondentes ás trans
acções elTectuadas ne 'e dia. para se poder
determinar as cotações officiaes.

No ultimo dia de cada semana, os corre
lares de mercadorias e os de navios deverão
entregar á Junta, estes, nõtas.do· fretes
que vigorarão durante a semana, e aquelles,
a dos preços correntes dos principaes ge·
neros de exportação e importação, nego
ciados durante o mesmo periodo. e confürme
o peso ou unidade estabelecidos; e no pri
meiro dia de cada quinzena, serão' os de
tundas publicas e os de mercadorias obriga
dos a remetter á Junta, aquelles, a somma
ou nota das cambiaes negociadas por seu
in lermedio durante aultima qumzena, indi
cando os extremos ~as respectivas taxas j e
estes, a.quantidade de saccas de café que
houverem vendido no mesmo periodo, de
accordo':· com a determinação do extincto
Tribunal do Commercio de 15 de Fevereiro
de 1875.

Art.28. Coordenadas e determinadas II
cotações na fórma do artigo precedenl~
deverão ella sei' lançadas em um livro
expres amellte destinado para bll Om
observatla a disposições da ultima parll
do art. 7° do Cap. IOde te regimento.

Art. 29. Quando, ].Jor qualquer inCODl~
!liente,._o corretor nao puder comparettr
ii reumao da Bolsa, deverá communical-ol
.Junta verbalmente ou por escripto, me~

hora antes de começar eJla afunccionar.
No caso, I orém, de continuar oimIHldi·

menta por mai de oilo dia , nova comIDO.
nicaç1iodeverá o corretor fazer á Junlal'a~
os devidos eITeitos, dando a razão de SIll
au encia, soh pena d er es a falia levadl
ao conhecimento da Junla Commercial.

Art. 30. E' prohibido aos correlores ai
-ignar nota, de tran acções que não seja
por elles eITectuadas. Vcrificadaa ex.i Icnci
do faclo, a Junla poderá su pender ocor,
relor do ex reiclO de uas funcções,l
lliciará immediatamenle á Junla CommeJ'

daI dando as razões que motivaram am.
ma SlJ pen :lo.

Art. ::lI. A denuncias que a Junla do!
Correlares tiver de dar conlra elle', no!
casos em que leoba logal' o proce 50 para
uspen ão, de tiluição e impo iç;lodemu

las, serão. por meio de om.cios as .ignadlÕ
pelo pre \tlente e secretarIo, dIrIgido; I
Junta Commercial, in truidos com docu·
menlo compr batorio , e o houver,cem
lodo ca o com a exposição minucio a111.\
circum lancia occorrenles, das prO\3!
exist ntes, e dos meios de se verificarslll
veracidade. _

Art. 3J. O corretores de fundo naopo
derão intervir na compra ou venda, árisb
ou a prazo de quae guer fundos publiOOl
nacionae oú e lrangell'o , ou de aevõC5 de
companhia approvada pelo Governo,sem
se certificarem préviamente de que lal!
fundos ou acções pertencem verd~d8lfa
mente ao ven,dedor por titulo leglllmO, I
não tral1Sfcrido verificando do 'llIesmo
modo, e sob uá respon abilidade, ap~
priedade dos cedentes, em ca o de ceSS<lO
particular e escriptas de acções da ref~
ridas companhia. ua jnterrenç~.1ClD
que baja procedido pela fôrma aqUI !t~di
cada, ecruando a operação nã~ fOr 18[lIIIDI
e real, importa âe ua parte sllnulaça~q~e
erá punida com a pella do ar!. 01 o

Codigo Commercial, imposlas pela !un~
Commercial e:e-otficio, por denunCIa .
Junta de Corretore ou em virtude de p:li:
ções de parte , salvo as que tões da per I~
e damnos, que deverão ser propostas p~
interessados peranle as justlças nrd1D~I~~

Art. 33. Os correlares não poderao l
clarar fechada directamente na Bolsa um
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Nota 21
.Cod" Not, 10,1"
- E tã s1tbstit1tido peloseguinte:-llcolal'

ou fixar diariamente, ainda quando senão
tenlla reunida a metade-e mais um de seus
membros, e á vista das nolas de todos os

Nota 20
As Juntas de Corretore , no ca os em que

procedem na fórma do art. 4l 3 do Decr,
U. 80ti de 1851, contra os que se intrometo
Iam nas funcções do correfor ou indevida
mente a exerçam, remetterã.o ás eslaçõe
llscaes encarregadas da arrecadação e !isca
lisação do impo to as informações pre·
cisas para se fazer o lançamento nos ter
mos de te artigo, e pará quaesquer outro
efIeitos legae : Decr, n. 2506 de 1859, art. 2
§1

Art.41. Compete á Junta dos Corretores:
1. 0 Entender sobre todos os corretores, afim de que se contenham

nos limites de suas funcções legaes ; podendo examinar, sempre que o
julgar necessarios, os seus livros, precedendo aútorisação do Tribunal
do Commercio (Oodigo Oommercial, art. 50); .

2" Censurar os actos dos corretores que parecerem irregulares, e
levar ao conhecimento do Tribunal do Oommercio aquelles que contra
vierem á disposição das leis commerciaes, do presente Regimento, ou
do interno dos corretores, e as queixas nas pa.rtes que lhe fôrem pre
sentes, com as informações·necessarias para conhecimento da verdade;

3. o Fiscalisar que nenhum' individuo sem titulo legal se intro
metta nas funcçõf\s do corretor, promovendo contra os infractores pelos
meios competentes a applícação das penas impostas no art. 24; l>O

4" Decidir as contestações que se suscitarem entre os corretores
relativamente ao exercicio de suas funcções, com recurso para o Tri
bUll.al do Commercio ;

fi. o Propôr ao Tribunal do Oommercio tudo o-que julgar convenieute
áboa execnção do seu Regimento interno, e ás difficuldades, que en
con~rarem na execnção do Oodigo Oommercial e do presente Regimento;

.. 6. 0 Cotar ou fixar diariamente, ainda quando se não tenha re
nnido a metade e mais um de seus membros, á vista das notas de todos
o corretores, o preço dos cambios, fundos publicos, descontos, metaes
preciosos, fretes e mercadorias principaes, não só do qne actual
me~te eS,tão em uso de serem cotados, mas mesmo de quaesquer novos
etreltos, mercadorias, ou papeis de credito qne possam apparecer no
mercado, que dêm logar a consideraveis transacções e que por sua na
tureza sejam susceptiveis de estabelecer um preço e curso regular. l>t

transacção sem apregoaI-a, e sem que se I
apresente comprador pelo preço proposto
lIam.avenda, ou vendedor por aquelle que
de~Jam comprar.

Nesses casos poder·se-ha con idemr
fecbadaatransacçãopelo termo médioentTe
um e ontro preço ou por qualquer delte
wm~1lrto qne se declare em voz alta os
lermos da operàção eft'ectuada.

Arl. 34, E te regimento terá os addita
menlos que no futuro fôrem conveniente
~ as alleraçõe, precisas de accordo com a'
G~vas dI,':.? lçôe reguJamen tares que o

vemo 1Jliperial expedir
Ar!, 35.·A Junta deverá ~emetter ã cada

~ndtlJs corretores um exemplar deste regi
a~n oappr~vado pela Junta Commercial e
CJxar 0PJa delle no salão da Praça do
OI~!llerClO para conhecimento de todo '

O~~~rde J~ry:it'o, 12 de Abrit de 1877:
Octa .etarlO, da- ~unla Commercial, Cesai/"

VlallO de Olwei1'a. .
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Art. 42. A casa da Praça do Commercio é o unico logar compe.
tente para a reunião dos corretores. ~~

Chegada a hora de fechar-se a dita Praça, se reunirão neUa todos
os corretores com os 'membros da junta, para o fim de verificarem e
cotarem os preços das transacções do dia pela fórma sobredita.

Art. 43. Os preços que fôrem cotados deverão ser lançados em
livro, para esse fim privativamente destinado, com declaração do ma.
ximo e do minimo dos mesmos preços obtidos naquelle dia .

. Uma cópia authentica das cotações que se la.nçarem no referido
livro, assignada pelo pre~idente da Junta e.pelo secretario, será publi·
cada na folha of:fieial do dia seguinte, pena de suspensão, e de UDllI
multa de 100~ a 200~, que será duplicada nas reincidencias. ,.3

Art. 44. O livro das actas e registro dos preços correntes será
rubricado por um dos deputados do Tribunal do Commercio, a quem
couber por destribuição, e findos serão remettidos ao secretario do Tri·
bunal do Commercio para alli serem archivados.

Art. 45. Opresidente da Junta remetterá semanalmente oboletim
do curso do cambio e fundos publicos ao presidente do Tribunal do
Thesouro Publico Nacional, e ao secretario do Tribunal do Commercio
accrescentando no que remetter a' este o preço dos mais generos, e
efreitos cotados durante a semana, pena de suspensão, e de uma multa
de 100~ a 200~, que será duplicada nas reincidencias. "4-

Art. 46. A Jnnta é responsavel pela exactidão dos preços cotados
debaixo das penas impostas no art. 52 do Codigo Commercial; mas, se
fôr induzida em erro pelas notas de algum corretor, as referidas penas
cahirão· sómente sobre o mesmo corretor que houver assignado a nota
com preços falsos.

Art. 47. Os corretores e o secretario da Junta perceberão pelas
certidões que passarem, os primeiros para si, e o segundo. metade para

correlores, o preço do cambias, fundo'
publicas e metaes precioso ; e no ultimo
dia util de cada semana o preço dos des·
contos, fretes e mercadorias prin<Jlpaes.

« Esta ~ disposição se refere não só ao
objectos qne actualmente estão em u (l de
serem cofados , como lambem a quaesquer
novos elIeltos, mercadorias ou papeis de
credito que dêm lagar a consideral'els
transacções epor sua natureza sejam sns
cepti veis de estabelecer um preço e curso
regnlar : Decr. n. 42:15 de 1868. I)

presente Decreto ou de exi lenc!a de re
uniões fóra da Pracas de COD1mer~lO, so~ as
penas do art. 7 da Lei n. lOd3, serao obll~'
dos a dar parte ás autoridades .competen es
para procederem conforme a lei, sendo con·
ideradas tae reuniõe amo aJuulamen-

tos illicito , para os elIeilas legaes: DooI,
n. 2733 de 1861, art. 17.

Nota 23
Decr. n. 6132 de 1876 ; Decr. n. 6ô35 de

1877; Reglm. int. art. 7.
Nota 22

Cod.,art.32. Nota 24
- As autoridarles administrativas ou po- de

liciaes, aJuntade Corretores e os corretores Decr. n. 6132 de 11\76; Decr. n, 6635
Que tiverem noticia de alguma infracção do 1877.
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si eoutra metade para a caixa dos emolumentos do 'rribunal do Com-
mareio, os emolumentos marcados no art. 30. _

'Al't. 48. Todas as multas que não tiverem applicação especial
neste Regimento entrarão para a caixa dos emolumentos do Tribunal
do Commercio. 'H.,
- "Art. 49. As disposições do al't. 10 comprehendem os interpretes
do commercio.

Os mesmos interpretes perceberão pelas tradncções que fizerem,
ecertidões Jdlas que passarem, os JIlesmos emolumentos que ficam affi·
xados para os corretores no art. 30...

. Euzebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara, do meu conselho,
ministro e secretario de Estado dos negocios da justiça, assim o tenha
entendido e faça executar.

Palacio do Rio de Janeiro, em 26 de Julho de 1851, trigesimo da
Independencia e do Imperio. "

Com a rubrica de S. M. o Imperador.

Euzebio de QHeim~ Goitinho Mattoso Gamam,.

Decreto n. 858 de 10 de Novembro de 1851
Estabelece Regimento para os agentes de leilões da Pl'aça do Rio de Janeiro

Hei por bem, sob consulta do Tl'ibunal do Commercio da capital
do Imperio, decreta.r o seguinte:

Regimento Dara os agentes ue leilões
CAPFl'ULO I

Da nomeação dos agentes de z8iZões I

Art. 1.0 Pai'a ser agente de leilões requer-se ter vinte e cinco
annos de idade completos, e ser domiciliado no logar por mais de um
anno. (Cod. Comm., arts. 36 e 68).

Nota 25
Cod. Not. 1476.

Nota ti
p Este Decreto foi mandado observar
raça do Commercio da Bahia pelo

n. 915 de 1852. '

- E na de Pernambuco pelo de, n. 939
de 1852.

- E na do Maranhão pelo de n. 1001 de
1852.

- E, :finalmente, na do Pará pelo de
" TI. 1956 de 1857.

~~ -Impostos a que são sujeitos -Cod.,
Not.120.
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Art. 2. o Não podem ser agentes de leilões:
1.0 Os que não podem ser commerciantes ;
2. o As mulheres;
3. U Os corretores e agentes de leilões, uma vez destituídos'
4. o Os fallidos não rehabilitados; e os rehabilitados, quando ~

quebra houver sido qualificada como comprehendída na disposição dos
arts. 800 n. 2, e 801 n. 1 do Oodigo Oommercial. (Ood. Oomm., arts. 37
e 68). ,.

Art. 3. o Passados cinco aunos, a. contar da data da publicação
do OocUgo Oommercial, nenhum estrangeiro não naturali ado po.
derá exercer o of:ficio de agente de leilões, ainda que anterior.

. mente tenha sielo nomeado e se ache servindo. (Ood. Comm.,
art. 39) ~

Art. 4. o Os agentes de leilões elo districto do Tribuual do Oom.
mereio da capital do Imperio são da nomeação do- mesmo Tribunal j e
esta terá lagar em conformidade das disposições dos arts. 38, 39 e40
do Codigo Commerciarl. ,. u

Art. 5. o O numero dos agentes de leilões das Praças de Com·
mercio, comprehendido no districto do sobredito 'rribuual, é paI' ora
indeterminado, e os que actualmente servem s6mente poderão conti·
nuar a exercer suas funcções depois de se habilitarem na fôrma
prescripta neste Regimento. ,. ..

Art. 6. 0 Passado lUll mez depoi-s de publicado o presente Regi.
mento, as pessoas que na Praça da capital do Imperio exercerem as
funcções de agentes de leilões, sem se acharem habilitados com a
respectiva patente passada pelo Tribunal do Oomlllercio, soifl'erão,
além da pena imposta no art. 137 do Codigo Oriminal, uma multa
correspondente ao decuplo do valor das commissões que houverem
recebido. .

Nota 2
Os agentes de leilOes não são emprega

dos publicas, porém, sfmples auxiliares do
commercio, como se ve do Cad. ComJ)).
não se lhes podendo applicar as docis-e
sobre ineompatibilidaeles, dos funccionarios
publicas. .

Não ha incompaliJJWclade, a~tenla a sua
natureza, de serem suas funcr;Oes exercidas
conjunctamente com as de vereador: Av.
n. J:i~5 de 1868.

- 'Não podem accllmular os ofioios de
contador, partidor e dislribuidor; Av. de 9
de outubro de 1876.

Nota 2 a
-- O juizo do commcrcio não é c0p1pe·

lente para nomear, couceder exoneracnoou
acei la!' de islollcia (10 agenles de leilões,
o ordena!' a I'e pecliva puhlicaç.'io, Delll
resolver obre o levan lamento de ftaDÇ<1sde
Laes agenLe , sem a cxhiJJir;ão de dOC!I
IIJelllo legal da Junla, donde conste ono
pender contra elles reclamação algumn,
como é' expresso no a.rl. 11, 2' parte do
Decr. n. 858 de 1851: Av. n. l~ de~B8l.

- Decr. n. 596 de 1890, art. 12 §1.

Nota 2 b
Cad., art. 67. Av. n. 615delB69.
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Os que servirem nas outras Praças distantes do Tribunal do
Commercio da capital do Imperio deverão, no prazo de tres mezesJ

impetrar sua nomeação ... c

Art. 7" Os que pretenderem matricular-se como agentes de
leilões da Praça do Commercio do Rio de Janeiro deverão prestar
uma fiança no valor de quatro contos de réi ; e, sendo de outra Praça
comprehendida no dist.ricto do Tribunal do Commercio da capital do
Imperio, no valor de dous contos de réis.

Estes valores poderão ser alt~rados por uma nOVíl, fixação sempre
que o rrribunal da Commercio o julgar conveniente.

Areferida fiança será prestada no cartorio do escrivão do Juizo
Municipal e do Commercio no domicilio do agente de leilões. (Cod.
Comm., arts. 38, 40 e 41.) :;

Art. 8." Em logar de fiança, será o impetrante admittidl.) a depo
sitar no Thesouro Publico.. o importe della em dinheiro, ou apolices da
divida pl1blica, pelo valor que estas t.iverem ao tempo do deposito.

Das apolices receberá o proprietario os respectivos divi<lendos na
Caixa da Amortização, e do dinheiro o juro annual que o rrhesouro
Publico arbitrar, pagQ semestralmente.

E' livre ao proprietario das apolices substituir o deposito dellas
pelo da respectiva quautia em dinheiro, ou mesmo pela fiança, sempre
que assim lhe convenha. 3 n

Art. 9." Quando, em vez de fiança, se verificar o deposito em
apo1ices da divida publica, o secretario do Tribunal do Commerdo
requererá á junta da Caixa da A.mortização o ordenar que se façam
nos livros competentes as necessarias annotações ou averbações para
que as apolices depositadas não pos am ser tran~feridas emquanto
subsistir o depo ito. 4

Nota 2 c
!rt. 14. AV. n. 615101869.

.-A pena comminada no m·t. 6 (s11J]1'1'a)
~ao é appl~caveIaos preposto que acl1an
te préVlamel2te lla!}iJitados coITi tilulo
egal de nOOloaçao, entrarem em exercicio
ser observar a diligencia recommendada
pe oAv. n. ]01 de 1877, pois que penas só
podem ser 1IIIIJosla em virtude de lei
~~P~~~t A.v. n. ~9 de 1878; A.v. n. 115
art. 2~J: Av. n. 80 de 1881; Cad. Peu.,

Nota 3
Nols. ~os al'ts. cits:

IOb AdIsposição do J)ecr. n. 9369 d~ 1885
re o modo da prestação de fiança dos

agentes de leilões, só é applieal'el aos no
meados depois da publicação do me mo
Decr.: Av. de n de Feyereiro de 186.
Vld. Cad. Not. 120; Av. n. 615 de 169.

- Pod m a Juntas Commerciae alterar
I ar nova Hxação o valor da fiança do
1!:(ente de leilões: Av. n. 57 de 1 86.

Nota 3 a
Not. aot.

Nota 4 .
Not. ant.
- A communicação é rena rela Junta

Commel'cial: A.v. n. 193 de 1871.
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Art. la. o deposito, 011 seja em apolices, ou em dinheiro serA
conservado efi'ectivamente por inteiro, e por ene serão pagas as ~ultas .
em que incorrer o agente de leilões, e as indemnizações a que fôr obri.
gado, se não as satisfizer logo que nellas fôr condemnado) ficando
suspenso emquanto o deposito não fôr preenchido. li

Art. 11. A fiança prestada subsistirá por tempo de seis mezes
depois do dia em que qualquer agente de leilões tiver cessado d~
exercer o seu ofticio, e feita a devida participação ao Tribunal do
Oommercio, o qual mandará fazer publico pelos jornaes que o referido
agente deixou o eX.ercicio das respectivas fl1ncções. G

A mesma fiança sómente poderá ser declarada extincta, ou con·
ceder-se o levantamento do deposito feito em dinheiro, ou em apoUces,

. á vista do documento legal do Tribunal, por onde conste não pender
contra o agente de leilões reclamação alguma. G n

'Art. 12. No caso de morte, fallencia ou ausencia '"de algum dos fia·
dores, ou de se. terem exonerado da fiança por fórma legal (Cod.
Oomm., art. 26-2), cessará o officio de agente de leilões, emquanto não
prestar novos fiadores.
. ~. E o agente de leilões que não reforçar a fiança, ou não preencher

o deposito dentro de tres mezes da data da suspensão, será des·
tituido. G ..

- Art. 13. Os agentes de leilões são obrigados a fazer registrar na
secretaria do Tribunal do Oommercio até o dia 15 de Julho de carla
anno o conhecimento do pagamento do imposto annual, pena de sus·
pensão; e o que o não apresentar até o fim do ultimo mez do primeiro
trimestre financeiro será destituído.'"

Nota 5
Cad. Noto 120. -Av. n. 492 de 1865.

Nota 6
Not. ant.

Nota 6 a
Depois de certidões do Jllizo <'lo Com

mercio que não pepde reclamação alguma.
Vid. Not. 2 a.

Nota 6 b
Not. ant,

Nota 7
1\1jJ)isterio dos Negocias d~ Jllstiça;

Rio de Janeiro, 14 de Fevereiro de 1~9.
-Ex.põe V. Ex. no seu oillcio de 3de~.o
"embro ultimo que, não adenda ser m
Leralmente execulado o Devrs. n. 80611e
26 de Julbo, e n. 858 de 10 de Novembro
de 1851, art . 9 e 18, que impõem as penas
ele 'uspensão e demissão dos correlore e
agentes de leilões desta praça que dem~:
rarem ou não fizerem nas épocas aul
determinadas o pagamelJto do respeüliVo
imposto annua1 por isso (lue o Decr. n.
2146 de 10 de 'A bril de 1858 alterou os
prazos para esses pa~ameulos' du Ida .o
Tribunal do CommerclO desla COrte se om
tado Decr. de 1858 cassou os grãos de pena
lidade estabelecidos naqnelles Decrelos an
teriores, ou Se por indu~ção do que delerm l
nam os l'eaislros refendas devem os d!lo
agentes auxiliaresdo commercio sersuJettos
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Alt, - 14. O officio de agente de leilões é pessoal, e não póde ser
delegado; todavia, nos casos de impedimentos por molestia tempo
raria poderão exercer funcções de seu officio por meio de um seu
prep~sto, o qual deverá reunir as qualidades requeridas nos arts. 36 e
37 do Codigo Commercial, e ser préviamente habilitado com titulo de
sua nomeação, approvado pelo Tribunal do Commercio e registrado na
secretaria da mesmo Tribunal. (Cod. Comm., art. 74).
- Em todo o caso, corre por conta do agente de leilÕes a responsa

bilidade, que resulta dos actos praticados pelo seu preposto (Cod.
Comm., art. 75).8

CAPITULO II

Da suspensão e destituição dos agentes de leilões, lJ da irn!posição
das multas

Art. 15. São competentes para suspender, destituir e multar os
agentes de leilões, nos casos em que estas penas são applicaveis:

1.0 O Tribunal do Commercio com recurso para o Conselho de
E tado no eifeito devolutivo sómentt', nos casos de suspensã.o , e impo
sição de multas; e em ambos os effeitos, nos casos de destituição
(Reg. dos Tribs. do Comm., art. 18 n. 6) j

á su pensão, não pagando o impo to at6 15
de Outubro, e á destituição, não fazendo
es e pagamento até o 2° lrimestre.- na
l1age tadeolmperador, a quom foi presente
essa duvida, tendo ouvido o con ultor in
terino dos negocio da Justiça, manda de
clarar a V. Ex. que,tendo apona o referido
Decr .• de l.Ode A.bril derogado o Decreto
de lB51 aCIma cltarlo . no que diz re peito
ao prazos. para pagamento do imposto
auuual, enão quanto ás penas estabelecida,
que ~ontlllnam em inteiro vigor. devem- e
con .\flerar o corretores e agente do leitões
snJ~ltos fi. li pensão na faltado pagamento
dOIl!1po to até 15 de Outubro,e á de titllic~10,s; nao tlzerelll e se pagamellto até o fim do
2 tnl1lestre,.. o qlle cOl1lmnnico a V. Ex.
~ara o filzer con tal' ao lIlencionado tri-
unal. Deusguarde aV.Ex.-João Lustosa
~a Cll!t~a Paranag1Lá.-Sr. Jo é I"nacio
\az VIeira. o

[-:-E te avi o não vem na Collecção das.tns.
- Quanto ao tempo e modo do paga

mento do lmpo to: Not. 1; Cod. Not. 120 e
~~~5do Decr. n. 43J6 de 1869; Decr. n.
~' e 1874, art. 38; Av. D. 52 de 1879:
\ .. ns. 85, l'J8e 315 de ]881.
Lei n. 3230 de 188J, art. 3 § 2.

Nota 8

Cod. Not. 120; Av. n. 239 ete 1865.
- Podem babilitar préviamentc pos oas

que os snbstituam em seu impedimentos
por molestia temporaria, ma emelllanLe
ub tituicão 6 poderá realizar- e, quando

os leiloeiros participem e provem pe
"ante a respectiva Junta Commercial o im
pedimento com o qual deverá tambem
e ar o exercicio do preposto: Â V. D. 104

de1877. .
- O exerci'io . imuJtaneo das funccões

(le leiloeiro pelo agent e por eu prepo to
importa violação clara do art. 14 (sl~pra).

- Para corrigir os abu o de exercer o
prepo to a re pecti\ a Iuncções sem justi
ficação Jlré 'a do imp dimento do agente,
pMe er adoptado o alvitre de cassar-se a
nomea~ão do l'eferido preposto: Av. n. 29
de 1878.

-Av.n.llfide18i9jÁV. n.41de1880·
Av. n. 85 de 18 1 e Âv. de 4 de Agosto de
1884.
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2." As justiças ordinarias que conhecem das causas de mora e
falta de pagamento intentadas contra os agentes de leilões, segundo
a disposição do art. 72 do Oodigo Oommercial, e das de perdas edamnos,
nos casos dos arts. 169, 170,171,172,173,177,181 e 182 do citado
Oodigo, com recurso para a Relação do districto em ambos os refe·
ridos effeitos.

A condemnação em perdas e damnos s6 pôde ter logar pelos meios
ordinarios 8 a'

Art. 1G. O 'l'ribunal do Oommercio procede á imposição das
penas:

1. o Officialmente ;
2. o Sobre petição de partes;
R. o Sobre denuncia.
Art. 17. Quando por parte do Tribunal do OommerClo houver de

ter logar a imposição de pena contra agentes de leilões, seguir- e·haa
fôrma de proceS:iO estabelecida para os corretores no Regimento
n. 806.9

. OA PITULO III

Da f1tnCções dos agentes de leilões

Art. 18. Os agentes de leilões podem vender em almoeda, quer
nas suas proprias casas, quer fôra deHas, os effeitos de commercio,
cuja venda lhes fôr encarregada pelos proprios dono", ou por pes oa
devidamente autorizada. (Ood. Oomm., art. 69).··

E são exclusivamente competentes para a venda de fazenda e
outros quaesquer effeitos, que pelo Oodigo Oommercial se mandam
fazer judicialmente, ou em ha ta publica; e nestes casos têm fé de
ofticiaes publicos. .

I

Nota 8 a

Cod., Not. n9; Reg. n. 737-Not.l0;
Av. de 10 de Julho de 18 4.

- ·egou· e provimenlo ao reclU' o de
uma destituição de agente de leilõe de
crelada pela Junla Commercial da Côrte:
1°, porque se mo trou que o recorrenle
se' .encarre"ava particularmente de co
branças, 'pagamentos e antro mi leres de
natureza commercial inleiramenle incom
pativeis com sen omcio; 2', porque se

incumbira da venela de sal\ados de ullla
em harcaçáo : Av. n. 52 de 1881.

Vid. DecI'. n. 506 de 1890, arl .12 § U,
35 e segs. e 64 § 7.

Nota 9
Decr. n. 806 de 1851, arl. 16 a2~

Cad. 11'01. 120.

Nota iO
Decr. n. 2615 ele l~59; Cod. Not.121.
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Esta disposição não comprehende as arrematações por execução
de sentença. (Cod. Comm., art .. 70). u .

Art. 19. Os agentes de leilões não poderão receber em suas casas
effeitos alguns para serem vendidos se não fôrem acompanhados de
carta mis iva, ou guia assignada pelo committente que os especifique,
devendo declarar nella as ordens, ou instrucções que julgar conve
niente dar-lhes e fixar, querendo, o minimo dos preços, por que os
ditos objectos deverão ser vendidos, pena de uma multa da quinta
parte da fiança prestada, que será duplicada nos casos de reincidencia;
eprovando-se dolo serão demittidos. t t •.

. Art. 20. Os agentes de leilões, quando exercem o seu officio
dêntro de suas casas, e fóra dellas, não se ac11ando presentes os dono
do~ effeitos que houverem de ser vendidos, serão reputados verda
deiros consignatarios, e nesta qualidade:' .

1·. São obrigados a cumprir fielmente as instrucções que rece
berem dos committentes i

2.· São responsaveis pela boa guarda e conservação dos effeitos
consignados, salvo caso fortuito, ou de força maior, ou se a deterio
ração provier de vicio inherente á natureza da cousa. (Cod. Comm.,
a.rt. 170);- .

3.· São obrigados a fazer aviso aos committentes, na primeira
occasião oppol'tuna que se lhes offerecer, de qualquer damno que sof
fi'erem os effeitos destes existentes em seu poder, e verificar em
fôrma legal a verdadeira origem donde proveio o damno ; devendo
praticar iguaes cliligencias toclas as veze~ que ao receber os effeitos
notarem 'avaria, diminuiçfio, ou estado diverso daquelle que cou tal'
das guias de remessa. Se tOrem omissos, os committentes terão acção
para exigirem delles que respondam pelos effeito' nos termos predso ,
em que as guias os designarem, sem que se lhes po sa admittir outra
d~fesa, que não seja a prova de terem praticado as diligencias sobre
ditas. (Cod. Oomm., arts. 171 e 172)' .

4.· Nas vendas a pagamento deverão declarai' no aviso, e conta,
que remetterem ao committente, o nome e domicilio dos compradores,
e os prazos estipulados i deixando de'fazer e ta declaração explicita,
Plresume:se ql~e ~ venda foi effectuada a dinheiro de coutado, e não'
hes sera admlttlda prova em contrario. (Cod. Comm., art. 177) .

. -_._._-----------------------

Nota 1f

,- Nã~ ba fundamento legal para sel'eru
d~rlell~elros privados da faculdade de ven
tenl~aesqJ.ler artigos ou valores consis
tulo em· .tundos Imblicos, acções ou ti-

s sUJei tos á cotação, sempre que as

I parles quizerem dlspen ar o concurso do:;
corretore e as rrarantias dos art. 52
seg. doCod.Comm.:Av. n.568de175j
Av. n. 85 de 1881; Áv. de 9 de Janeiro
de 1885.

Nota ii a
InIelizmente é letra morla.
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5. o Responder pela perda ou extravio de fundos de committentes
em dinheiro, metaes preciosos, ou brilhantes exi. tentes em seu poder
ainda mesmo que o damno provenha de caso fortuito ou de for~
maior, se não provarem que na sua guarda empregaram a diligencia
que em casos semelhantes empregam os commerciantes acautelad~s,

E correm por conta delles os riscos sobrevenientes na devolução de
fundos de seu poder para a mão do committente, se se desviarem das
ordens e instrucções recebidas, ou dos meios usados no logar da re
messa, se nenhumas houverem recebido.(Cod.Oomm., arts.1S1 e 182);

6. o Têm direito para exigirem dos committentes uma commissão
peio seu trabalho, em conformidade do que vai disposto no presente
Regimento ; e a importancia de todas as despezas e desembolsos feitos
no desempenho de sua agencia pela forma determinada nos arts.18õ)
186, 187 e 188 do Codigo Oommercial. u

b .

Art. 21. Fóra das proprias casas, os agentes de leilões são
obrigados, sempre que se achem presentes os donos dos efeitos) a
cumprir as ordens verbaes, que estes julgarem conveniente dar-lhes.

. Art. 22. Antes de começarem o acto do leilão, farã.o patentes
as condições e termos da venda, fórma de pagamentos e da entrega
dos objectos arrematados, podendo exigir dos arrematantes as cau·
ções ou signaes, que lhes pareçam nece~sarios.

Art. 23. Apresentando qualquer objecto para ser arrematado,
cumpre· lhes declarar o seu estado e qualidade, pl'íncipalmentequando
pela simples intuição não puderem estas circumstancias ser conhecidas

-facilmente pelos compradores; e bem assim o peso, medida, ou quau·
tidade dos objectos, quando o valor destes houver de ser regulado por
estas qualidades, pena de incorrerem na responsabilidade qne no caso
couber por fraude, dolo, simulação, ou omissão culpavel. .

Art. 24. A taxa da commissão dos agentes de leilões será re·
guIada por convenção entre elies e os committentes sobre todos ~n
sobre alguns dos efi'eitos a vender. Não sendo estipulado, não poderao
nos leilões feitos dentro de suas proprias casas exigir dos committeu~
mais de dous e meio por cento; e nos feitos fóra de suas ca as mais
de cinco por cento. Aos compradores em caso nenhum poderão levar
mais de ilous e meio por canto. 1."

flota 11. b
Cad. Nol. 120.

Nota 12
Cad. Nol. 120
- Este artigo foi substituido quan Lo á

praça da Babia, pela seguin te ,li po iÇ<lo:
A taxa da commissão dos agentes de

leilOe será regulada por convenção entre
elles e o cOUlmillentes sobre todos ~u
sobre alguns dos eaeilos a .venderi .{I:
sendo e tipulada, não poderao ~os el.
feitos fÓl'a ele suas casas levar mais de I,!,
e nos feitos em suas propri~s casa~ :a15
de 5 0;., pagos pelos commlttentes I ecr·
n. 915 de 185~.

_ Pmça do Rio de Janeiro: a commls·
ão de 21/2 "I. estabelecida neste art..~

foi elevada a f> 01. nos casos em qneeo
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Art. 25. Os ag'entes de leilões não poderão vender fiado ou a
prazos, sem autorisação por escripto dos committentes. (Cod. Comm.,
art. 73). 13 .

Art. 26. Effectuado o leilão, o agente entre~ará ao committente,
, dentro de tres dias, uma conta por elle assignada das fazendas arre·

matada.s com as cOllveniente~ declarações, e, dentro d~ oito dias imo
mediatamente seguintes ao do leilão, realizará o pagamento do liquido
apmado e vencido. Havendo mora por parte do agente do leilão,
poderá o committente requerer ao juizo competente a decretação da
pena. de prisão contra elle até effectivo pagamento, e neste caso per
derá o mesmo agente a sua commissão. (Cod. Comm., art. 72) ....

Art. 27. Nos casos do artigo precedente, o effeito da mora para a
decretação da pelli::l. de prisã.o começará a correr desde o dia em que o
committente, depois do vencimento, exigir judicialmente o seu paga
mento. (Cod. Comm.) art. 138).

Art. 28. Os agentes de leilões são obrigados a ter os tres livros
Diario da entrada - Diario da sahida - e deI Contas correntes, - que
lhes são determinados pelo Codigo Commercial, art. 71, escripturados
pela fôrma abi prescripta, e com as formalidades que são exigidas
pal'~ olivro dos commerciantes ( Cod. Comm., arts. 13 e 15). Os ditos
livros serão exhibiveis em juizo a requerimento de qualquer interes
sado para os exames necessarios, e mesmo officialmente por ordem do
rfribunal do Commercio ou dos juizes. (Cod. Comm., II.rt. 50).

'Art. 29. O agente de leilões cujos livros Iorem achados-sem as
regularidades e formalidades especificadas no art. 71 do Codigo Com·
mercial i:tlcorrerão nas penas do art. 51 do mesmo Codigo.

Art. 30. As contas dadas pelos agentes de leilões aos committentes
devem concordar com seus livros e a sentos; e, no caso de não con·
cordarem, poderá ter logar a acção criminal de furto. (Cod. Comm.,
8ort. 185).

Al't. 31. As certidões ou contas extrabidas dos livros dos agentes
de leilões, escripturados legalmente, relativas ás vendas de fazendas
ou outros quaesquer effeitos que pelo Codigo Commercial se mandam
fazer j~ldicialmente ou em hasta publica, sendo pelos me mos agentes
subscnptos e assignados, têm fé publica ( Cod. Comm., art. 70). Por

commissão era paga pelos compradores
~~l~~g~. Decr. n. 885 de 1858: Decr. n. 1325

Ptraça de Pernambuco: a commissão do
ar. 24s1IqJra : Decl'. n. 939 de 1852.d/{W. do ~[araJnhão: a commissào é
prado; 11/• paga pelo vendedor e pelo com- .

Pr 2 "/o: D~cr. n. 1001 de 1852.
Decrba ~~~a?d'a: acommissâo é a mesma: I
1857: . e 1852; Decr. n. lõ96 de

56

Nota i3
Cod. Not. 124; Av. n. 299 de 1805.

Nota i4
Cod. Not. 121 j Decr. n. 3486 de 1865.

CODIOO COMMEROIAL
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taes certidões ou contas perceberão os agentes de leilões os emolu.
mentos fixados para as dos corretores no Regulamento n. 806 de ~6

de Julho de 1851. .
Art. 32. E' prohibido aos agentes de leilões: 1", toda a especie

de negociação e trafico directo ou indirecto debaixo do seu ou alheio
liome; contra)J.ir sociedade de qualquer denominação ou classe qUll
seja, e ter parte ou quinhão em navios ou na sua carga, pena de per
dimento do officio e de nullidade do contracto; 2° encarregar·se de
cobranças ou pagamentos por conta alheia, pena de perdimento do
officio; 3°, adquirir para si, ou para pessoa de sua familia, cousa
cuja venda lhe fôr incumbida ou a algum outro agente de leilõe I

ainda 'mesmo q\le seja a pretexto de seu consumo particular, pena de
suspensão ou perdimento do officio a arbitrio do Tribunal do dom·
mercio, segundo a gravidadé do negocio, e de uma multa correspon·
dente ao dobro do preço da cousa comprada. (Cod. Comm., art.59).

Art. 33. Na disposição do artigo antecedente não se comprehende
a acquisição de a'polices da. divida publica, nem a de acções de sacie·
dades anonymas, das quae, todavia,. não poderão ser directores
administradores, ou agentes, debaixo de qualquer titulo que seja.
(Cod. Comm., art. 60).

Art. 34. Toda a fiança dada por agentes de leilões em contracto
ou negociação mercantil feita por sua intervenção, será nulla. (Cad.
COI\lUl., art. 61 ).

Art. 35. As quebras de agentes de leilões sempre se presumem
fraudulentas ( Cod. C,omm., art. 804 ).

Art. 36. Fica prohibido aos agentes de leilões exercerem nos
domingos quaesquer actos do seu officio, pena pela primeira vez de
suspensão por tempo de tres mezes, e de uma multa da decima parte
da fiança prestada, e de perdimento do officio, e de toda a fiança no
casos de reincidencia .•G •

Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara, do meu conse~oJ
ministro e secretario de Estado dos negocios da justiça, o tenha asSIm
entendido e faça executar. .

Palacio do Rio de Janeiro, em 10 de Novembro de 1851, trJge·
simo da Independencia e do Imperio.

Com a rubrica de S. M. o Imperador.

Eusebio de Queiroz Coiti?~ho Mattoso Gamara.

Nota i5
Cod. Not. 121. •



Decreto n. 863 de 17 de Novembro de 1851
Estabelece Regulamento para os interpretes do commercio e da praça

do Rio de Janeiro

Hei por bem, sobre consulta do Tribunal do Commercio da capital
do Imperio, decretar o seguínte: .

R~ID1lalll~nto para os interpretes do cOillillercio da praça do Rio de Janeiro

CAPrrULO I
, ,

Da nomeação dos interpretes do commercio

Ârt. 1. o Os interpretes do commercio na praça 'do Rio de Janeiro
são da nomeação do Tribunal do Commercio da Capital do Imperio
(Cod. Comm., art. 62, e Reg. n. 738, art. 18 § 2). t

Art. 2. 0 Os interpretes actualmente existeutes são obrigados a
registrar os titulos de sua nomeação no referido Tribunal, e a prestar
ojuramento determinado nos artigos citados, até quinze dias contados
da publicação do presente Regulamento, pena de destituição de seu
officio, que será logo aununciado pelo Tribunal no jornal da publicação
dos seus actos. .

Art. 3. 0 O numero dos interpretes na praça do Rio de Janeiro
não excederá de tres para cada lingua, podendo cada um delles servir
para diversas. Nas demais praças sujeitas á jurisdicção do Tribunal

I do Commerciotda capital do Imperio, o mesmo Tribunal nomeará um
IfU !Uais interpretes, segundo a importancia dos mesmos logares~ ers mteresses do commercio. 2

,. . Art. 4. 0 O officio de interprete é pes oal, e não pôde ser substi
I tOldo; pena de nullidade dos actos que fôrem praticados pelo substituto.,

Nota 1.
) Foi mandado observar este Decreto na
I praça da Bal1ia pelo Decr. n. 915 de 1852.
\de18~2~a do Maranhão pelo Decr, n.1000

100;~e ~:5~e Pernambuco pelo Decr. n.
- Finalmente na do Pará pelo Decr n

1956 de 1857. < • •

[SãO de nomeação da Juntas do Com
11, rei,o na fôrma determinada no art. ~o

~~bmDado com art. 49 do Decr. n. 806 de
: eer. n. 6384 de 1876, art. 90

N;I~~~stos a que estão slljeitos.-Cod.,

Pr- Este Decreto é ampliativo às outras
aças de Commercio: Av. de 21 de !\faio

de 1870. Dia/rio Offi.cial n, 121 de 25 de
~laio de 1870.

- Não ha creado logar de interprete para
a jusliçacivil ecriminal: ÀV. n. 91 de 18i8.

- Decr. n. 596 de 1890, art. 12 2.

Nota 2
- A' vi ta da di po içào da2' parte deste

artigo, podia o conservador do commercio
nomear interpretes: não Ila· incompatibi
lidade entre as funcções de caixa de casa
commercial e interprete, salvo tratando-se
de assumpto de inleres e seu ou de seus
patrões: Av. n. 218 de 1877.

- Quanto ao numero do interpretes nas
diJIeJ'ente praças e o modo de contar-se:
Cod. Not. 119.

I
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Todavia será permittido aos ínterpretes j no c!õso unico de molestia
adquirida depois de sua nomeação, exercer as funcções do seu offieio
por via de pessoa por elles nomeada e approvada pelo Tdbunal do
Commercio, que reUlIa as qualidades precisas para ser interprete,
ficando responsavel por todos os actos que essa pessoa praticar, como
se por elle proprio praticados fossem. .

Art. 5. 0 Para ser interprete requerem-se' as mesmas qualidades
exigidas para ser commerciante, e conhecimento pratico das lingual
estrangeiras.

Não podem ser interpretes:
1. o As mulheres;
2. 0 Os interpretes que houverem sido destituidos de seus officios

por sentença.
Art. 6. o A petição para nomeação deve declarar a naturalidade

e domicilio do impetrante, e a praça em que pretende exercer ooffieio
e ser instruida com os seguintes documentos.

J .o Certidão de idade;
2. o Attestado, ou titulo de residenCla;
3. n A.ttestado da direcção da praça do Commercio do Rio de Janeiroj

pelo qual mostre ser versado em linguas estrangeiras, e quaes estassejam.
Art. 7. o Os interpretes são obrigados a registrar na secretariado

Tribunal do Commercio, até o fim do primeiro méz de cada anno finan·
ceiro, o conhecimento de pagamento de qualquer imposto ou contribui·
ção annual a que sejam sujeitos, pena de suspensão do officio até c
satisfazerem. 3

Art. 8. 0 A 'ne'nhum interprete é permittido abandonar o exercici
de s'eu officio, nem mesmo deixaI-o temporariamente, sem communicaI
pré-viamente ao Tribunal do Commercio a sua resolução ou intenção um
mez antes de largar o mesm/) officio, sob pena de ser reputado vago,
e de não poder mais exercer no Imperio o referido ofilcio.

Art. 9. 0 A vaga de qualquer officio de interprete será mandada
annunciar pelo Tribunal do Commercio no jornal da. publicação dos
seus actos.

CAPI'r ULO II
Das funcções dos interpretes

Art. 10. Aos interpretes compete:
1 .o Passar certidões, e fazer traducções, em língua verl1acul~,

de todos os livros, documentos, e mais papeis escriptos em qualquer
------,---------,----------~ _.--

Nota 3
<\ VS. Ug. 148 e 315 de 1881 e 46 de 1882.
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lingua estrangeira, que tiver~m de. ser apresentados em juizo, ou em
qualquer repartição commerClal, e que para as mesmas tradncções
lhes fõrem confiados judicial ou extrajudicialmente por qualquer
interessado; :J"

2.° Intervir, quando nomeados judicialmente, nos exames a
que se tenha de proceder para verificação da exactidão de qualquer
traducção que tenha sido arguida de menos conforme com o original,
errada, ou dolosa, nos termos dos arts. 15 e 19 ;

3:° Interpretar e verter veTbalmente em língua vulgar quando
tambem para isso fôrem nomeados judicialmente, as respostas ou
depoimentos que houverem de dar eill juizo quaesquer estrangeiros
que não fal1arem o idioma do Imperio, e no mesmo juizo tenham de
ser interrogados ou inquiridos como interessados, ou como testemunhas
ou informantes;

4,° Examinar, quando pelas inspectores das alfandegas lhes
fór ordenado, ou por qualquer autoridade judicial competente, a
falta de exactidão com que fôr impugnada qualquer traducção feita
por corretor de navios, dos manifestos e documentos que os mestres
de embarcações estrangeiras tiverem de apresentar para despacho,
ua fôrma do art. 62 do Oodigo Oommercial.

A estes exames, quando. ordenados por autoridade judicial, são
applicaveis as disposições dos arts. 15,16, 17 e 18.

Al't. 11. Nellhum livro, documento ou papel de qualquer natureza
que fõr exarado em idioma estrangeiro, poderá ser apresentado
em juizo, ou em qualquer estação ou repartição commercial, sem
ser traduzido em lingua nacional (Resolução de 13 de Agosto de
1781 i Cod, Comm, art. 125, e Reg. n. 737, arts. 147 e 151). :< b

.Al't. 12. A' excepção da~ traducções feitas pelos corvetores de
naVIos, pelo que respeita aos manifestos e documentos que os mestres
de embarcações estrangeiras tiverem de apresentar para despacho nas
~fandegas do Imperio, s6 têm fé publica as feitas por qualquer dos
mterpretes nomeados pelo Tribunal do Oommercio. (Ood. Comm.,
art, 62;Reg. n.'737, arts. 148 e 149).4

. Ar~. 13. S6mente na falta ou impedimento de todos estes
terao. fe as traducções feitas por interpretes nomeados 'pelo juiz,

Nota 3 a
- Decr, n. 1531 de 1893.

arts. ]2 e 13 do Decr. n. 863 de 1851 :
Av. n. 3 de 1888.

Nota 4
Nota 3 b

-Mand . . Os interpretes lambem podem traduzir
e reparliç~~~se que em llllZO e nas estaçõe os manifestos que se devem apresent.ar nas
a tl'adncçõe rs.elJam sómente admitMa I alfandegas: Av. n. 377 de 1856.

el aS.na conformidade dos I - Not. anl.
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a aprazimento das partes. (Cod. Comm., art. 16, e Reg. n.73i,
art. 148). '" .-

Art. 14. Fica salvo aos interessados o direito .de impugnar
a. falta de exactidão destas traducções. (Cod. Comm. arts. 16 e62).

Art. 15. Quando alguma traducção fôr arguida de inexacta com
fundamentos plau iveis, a autoridade judiciaria perante quem fôra
traducção apresentada, ou o juiz commercial, se lor apresentada
perante autoridade administrativa; ordenará exame,que será feito em
sua presença, exhibido o original (Reg. n. 737, art. 150), e citado o
interprete traductor para elie assistir, se estiver presente no logar.

Art. 11). Este exame será feito por dous dos interpretes provi·
sionados, e só em falta destes por interpretes nomeados a apraziment~

das partes, nos termos do art. 13.
Art. 17. O exame só versará sobre o topico, ou topicos da tra·

ducção impugnados de inexactos.
Art. 18. O resultado do exame não será mais objecto de contro

versia, e a traducção assim sustentada, ou reformada, terá inteira
fé sem mais admittir-se discussão ou emenda.

Art. 19. Se do exame só se concluirfalta de exacção da traducção
como objecto scientifico, a nenhuma pena fica sujeito o interprete,
se delie se concluir erro, de que resulte effectivo damno ás partes,
será o interprete traductor obrigado a indemnizaI-as dos prejuizos
que dahi lhes provierem, e em juizo competente j porém, se se provar
dolo ou falsidade na traducção, além das penas,que o interpretein·
correr pelo Codigo Criminal e legislação existente, e que lhe serão
impostas no competente juizo ou tribunal, será conclemnado ea;·officio
pelo Tribunal do Commercio, ou a requerimento dos'interessados,
com suspensão, multa, ou destituição, segundo a gravidade do caso.

. Art. 20. Nas mesmas penas incorrerão os int~rpretes que se
recusarem, sem causa justificada, aos exames ou diligencias judiciaes
ou administrativas, para que tenham sido competentemente intimados
além da de desobediencia se lhes fôr comminada.

CAPITULO III

Da suspensão e destituição imposta.aos inte'rJ?retes

Art. 21. E' competente para a suspensão e destitniç~o dos
interpretes ( além dos casos em que ella possa ter lagar, em VIrtude
--------------------------------

Nota 4 a
Av. n. 3 de 1888.
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de pronuncia ou sentença em juizo competente) o Tribunal do
Oommercio nos casos marcados neste Regulamento. ..

Art. 22. Da decisão sobre suspensão nos casos do arts. 7 e 20,
não haverá recurso algllm.

Art. 23. Da decisão sobre suspensão no caso do art. 19, e da
ijue impuzer multa ou decretar a destituição, haverá recurso em
ambos os effeitos para o conselho de Estado, interposto dentro de
oito dias, contados do em que a decisão fôr intimada.

Art. 24. 8ómente depois que a mesma decisão passar em jul·
gado} ou por haver. sido confirmada, ou por della se não interpor
recurso, serão proVIdos os logares vagos.

Art. 25. Na decretação destas penas o Tribunal do Oommer
cio procederá nos termos dos arts. 18 e seguintes do Regulamento
u. 806 de 26 de Julho do corrente armo.

OAPITULO IV

Dos emolumentos dos inte1pretes

Al't. 26. Cada um dos interpretes do commercio cobrará de
emolumentos pelas certidões que passar, pelas traducções que fizer,
epelÇ)s actos que praticar, nos termos do art. 10 §§ 1,2, 3 e 4, o
seguinte:

.. De cada meia folha de traducção ou certidão ( art. 10 § 1),
mil eduzentos réis, pagos pelo interessado no acto da entrega da
traducção. 8

Esta quantia é devida, ainda que a traducção ou certidão 'não
preencha uma lauda.

Se a traducção ou certidão tiver mais que meia folha} cada lauda
co~terá pelo menos vinte e cinco linhas, e cada linha pelo menos
trlDta lettras .

.Se a traducção ror ordenada em consequencia de procedimento
OffiClal, estes emolumentos só serão cobrados afinal, se houver condem
nação;

, Nota 5 Nota 6
DCod., Not. 119 j Av. n. 38 de 1886-Vid. - 28000: Decr. n. 2923 de 1862 j 3 000,
eiir§~:596de 1890, art. 1:.!§ 14 e 35eseg. Decr. n. 1531 de 193.
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2." Por exames, para verificação da exactidão de outras traduc.
ções (art. la § 2), quatro mil réis de cada exame, pagos no fim delle'
para o que o interessado preparará o juizo. ... I

Se o exame durar mais de um dia, o juiz, no fim delle, decretará
aos interpretes llma diaria, que ují,o será menor de tres mil réis i8

3.° Por verbêtlmente verterem em língua nacional, respostas
ou depoimentos (art. lO § 3) mil e duzentos réis de cada interroga
torio ou pela inquirição de cada testemunha ou informante. o

4. o Por examinarem a exa.ctidão das traducções dos corretores
de navios,( art. 10 § 4), o mesmo que vencem no caso de n. 2, sendo
o exame judicial.

Sendo a averIguação extrajudicial e por ordem do inspector da
Alfandega, o mesmo que vencem no caso do n. 1.

Eusebio de Queiroz' Coitinho Mattoso Camara, do meu conse·
lho, ministro e secretario de Estado dos negocios da justiça, o tenha
assim entendido e faça executar.

. Palacio do Rio de Janeiro, em 17 de Novembro de 1851, trio
gesimo da Independencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Gamara.

Nota 7
- 6$000 : Decl'. n. 2923 ci t.

Nota 8
- 4$000: Decr. n. 2923 cit.

Nota 9
- 1$000 : Decr. n. 2923 cito
- Com referencia á praça da Babiaidem:

Decr. n. 3172 de 1863.

- Corri referencia à de perllambuc~não
se deu alteração: Decr. n. 1002 de 1852.

- Com referencia ã do Cearâ-L1mbem
não se deu: Decr. n. 6678 de 1871.

- Com referencia à do nf~ran~ãO-:m
vez de 1$200 dos ns. 1 e 3-2~000. Decr,
n. 1000 de 1852.

_ Com referencia á do Pará-nenhuma
alteração: Becr. n. 19~6 tle 18-'17.

_ Quanto ás demais: Cod., ~lot, 119.
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Hei por bem, em virtude do art. IOda Lei n. 799 de '16 de
Setembro do anno preterito, decretar o seguinte:

TITULO "

Da jurisrlicção commerclaf

CAPITULO UNICO

Disposições geraes

Art. 1.0 A jurisdicção commercial voluntaria, ou contenciosa, e
administrativa, comprehende a todos os commerciantes matriculados
on não matriculados. •

Art. 2.° 8ómente aos commerciantes matriculados compete a
protecção que o Oodigo liberalisa a favor do commercio. (Art. 4 do
Codigo do Commercio),

Esta protecção consiste nas prerogativas estabelecidas pelos
a~ts. 21,22,309, 310, 825 e 898 do Codigo do Commercio, 14 e 15 do
Titulo ullico do mesmo Conigo, arts. 3, § 1,321 e 343, § 3 do Regula
mento ll. 737 de 1850. (Art. 28 da Lei de 19 de etembro de 1850). z

..Art. 3.° E' cl'eado um Tribunal do Commercio na capital da pl'O
VlnCl~ do Maranhão, ficando supprimida a Junta do Commercio esta
beleClda pelo Regulamento n. 738 de 25 de Novembro de 1850 (Lei
~~9 de 16 de Setembro de 1854, ad. 2). :;>"

------------

Nota 2 a

Nota i
Lei n. 799 de 1S5'1, arL. 1

A redacção do artigo quiz faliar do art. 15
§ 5° de sa lei, ou do art. 28 do Decr. n.
722 de 25 de Outubro do mesmo anno, que
deu instrucções ou Regulamento para essa
lei.

Portanto no parentbesis-(A1·t.~ da Lei
de '19 de Setembro de 1850 l-do final do

I nosso artigo (2°), deverA attender· e ao
Nata 2 i equiv(lco apontadc

Cod. Not. 26. i
br;d~1l1~'ouma unica Lei de 19 de Setem
3aniza - o I e e~la é a ~Ie n. 602 da or
.eu arfo2da,guarda nacIOnal do Imperia'
de cada' c:~plsp~e, sobre a (orça n1/fmerica Decr. n. 2662 de 1875, art. 1-: Decr.

an lia. ,n. 6384. de 1876, atls. 1,2 § 3 e 18.
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TITULO II
Da jurisdicção administrativa

CAPITULO I

Dos Tribunaes do Commetcio como Tribunaes administrativos

Art. 4. 0 Os Tribunaes do Commercio, na parte administrativa,
éontinuarão a reger-se, quanto á sna competencia, ordem e f6rm~ do
seu despacho, pelo titulo unico do Codigo do Commercio, e tit. I dD
Regulamento n. 738 de 25 de Novembro de 1850, cujas disposições
ficam em vigor em tudo que não 101' expressamente derogado por esta
Regulamento. 3

Art. 5. o A jurisdicção administrativa dos mesmos Tribunaes será
exercida sómente na respectiva Provincia. (Ai,t. 1, Titulo unico do
Codigo do Commercio). '"

Art. 6. o Todavia será extensivo ao mesmo districto da Relação a
jurisdicção dos Tribunaes do Commercio nos casos seguintes:

§ 1.o Quanto á matricula dos commerciantes, corretores, agent~

de leilões, trapicheiros, e administradores de armazens de depositos,
e á expedição de seus titulos ; ti

§ 2. o Quanto á concessão ou denegação de moratorias j 8

§ 3. o Quanto á rehabilitação dos fallidos; .,.
§ 4. o Quanto ao registro das sociedades commerciaes ; 8

Nota 7
Decl'. n. 6385 de 1876, art. 1 §I'-Detr.

n. 917 cit., al't. 86.

Nota 6
Decr. n. 6385 de 1876, arl. 1§ ~'-Decr.

n. 917 de 1890, art. 107 eseg.

Nota 5

Nota 4
Not. ant. e Av. n. 152 de 1874.-Decr.

li. 596 cit., art. 12.

I
combinado aquelle artigo com os arls. le

Nota 3 19, ãscomal'cas em que.l:il'~rem assenl,o os
Tribunaes do CommerclO e JUIZes especlaes.

Cod. Not. 1438; Decl'. n. 2662 de 1875: Av. n. 148 de 1855; Decr. D. 63 I de 18"16,
Decr. n. 6384 de 1876, arts. 6,7 e 18. . art. 6.-Decr. n. 596 cit.,art.12 SI'.

Not. 1 ao Reg. n. 738.
- Vid. Decr. n. 596 de 1890, arls. 12

e 13 e sego

Not. aut.
- A disposição do art. 6 § 1" do Decr.

n. 1597. de 1855 é taxativa e não compre·
hende, portanto, a nomeação de avaliado·
res e inlerpretes, a qual só fica restricta,

Nota 8
Not. 18. - Decl'. n. 596 de 1890, arls. 11

8 4° 64 § 2, 65.
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§5.° Quanto á organisação de uma tabella fixando o maximo e o
minimo da commissão que os juizes do commercio podem conceder aos
curadores fiscaes, depositarios e administradores da massa fallida.
(Art. 839 do Codigo do Commercio); ..

§ 6.° Quanto á demissão dos corretores e demais agentes auxi·
liares do commE}rcto. .. ..

Art. 7." Consideram·se como exclusivamente pertencentes á ju-
risdicção administrativa os casos de qu~ tl:ata o artigo antecedente. UI

Art. 8." Das decisões dos Tribunaes do Commercio :
1.0 Concedendo moratorias ou a rehabilitação do fallido ;
2." Prohibindo ou annullando o registro dos contractos de socie

dades commerciaes ; ....
3.° Multando, suspendendo ou demittindo os corretores, e demais

agentes auxiliares do commercio ;
4.° Multando os administradores de trapiches alfandegatlos, e

capitães de navios. (Art. 18, § 8 e 12 do Regulamento n. 738 de 1850).
Ha recurso, sem effeito suspensivo, para o conselho de Estado. :1.

CAPITULO II

Do lJresidente e fiscal do Tribtmal do Com'lnm'cio na pa?·te
administmtiva

Art. 9." Compete ao presidente do Tl'ibunal do Commercio, além
das attribuições que actualmente lhe pertencem. (Art. 30 do Regula
mento n. 738 de 25 de Novembro de 1850):

§ 1.0 Advertir e reprehender aos empregados do Tribunal quando
faltarem ao seu dever',

se estende aos actos administrativos espe·
Nota 9 cificados no art. 7: Av. n. 461 de 1865' j

Av. n. 12 de 1884
Ctod. Not. 1314 j Decr. n. 917 de 1890

ar. 148. '

Nota 9 a

dDecr. n. 6384 de 1876 arl. 6 . Decr. n. 596
e1890, art. 12 § 14. '

Nota iO a
Avs. ns. 17 e 18 de 1885.

Nota 11
Nota iO Subsistem estes recursos, menos o de

Ajurlsd' , . ... n. lodo Decr. n. 6385 de 1876, art. 4 j Decr.
nicipacs p~1~O tCOlm9mdettlda aos JUlZes mu- n. 596 cit., art. 4l e seg.; Decr. u. 911

ar . o Decr. u. 1597, não. cIL; arts. 88 e 110.
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§ 2. o Suspeudel- os por quinze dias até dous mezes j

§ 3. o Promover a respousabilidade dos mesmos empregados quando
fôr caso della.

A substituição do presidente é regulada pelo art. 51.'"
Art. 10. Ao fiscal compete requerer ao Tribunal a prohibição ou

annullação do registro dos contractos de flociedades nullos por faltada
solemnidades substanciaes, e interpôr os recursos estabelecidos no
art. 8, §§ 1 e2.

Este recurso não exclue o das partes, e deve ser interposto em
dez dias. 13

CA PITULO III

Dos cO'Y/se'rvadores do c01nmercio nas p?'ovincias em que não
ha T1'ibunaes do Commercio

Art. 11. Nas referidas provincias haverá conservadores do com·
mercio, que nas capitaes marítimas serão os inspectores das alfan·
degas, e administradores de mesas de rendas, e nas outras capitaes os
inspectores de thesourarias.

Ficam supprimidas as Juntas do Commercio. 14

Art. 12. Compete aos conservadores do commer'cio nas capitaes
marítimas. Ui'

§ 1. 0 O registro das embarcações brazileiras àestinadas á nave·
gação do alto mal'. (Decrs. n. 864 de 17 de Novembro de 1851,
e n. 930 de 10 de Março de 1852); to

-Deci ão da Junta Commercial que ado
mitte algum commerciante á matricula
não é ca o de recur o: Av. de 8 de Ju
nho de 1885.

Nota i2
Cod,. Not. 14.48: Decr. n. 6381 de 1876,

art. 9. ~ecr. n. 596 cit., art. 16 § 11.

não capitaes; - o Decr. n. 30lB de 1M!
creou uma outra nesta condiçõesj-O Decl.
n. 4327 de 1869 mandou ficar a cargo das
alfandegas e mesas de renda o tra~lbo
do expedien te das mesmas Coo ervalo1l3S:
Av. n. 152 de1874; Decr. n. 6384 de 1876,
arts. 15 e 18.

Nota i5

Nota i 3 Av. n~ 152 de 187~; Deer. n. 6S8J de
1876, arts. 15 e 18; Doer. n. 596 cito all.6i.

Cad. Not. 1448 ; Decr. n. 6384 de 1876,
art. 10 § 2 n. 2; Decr. n. 096 cito art. 41.

Nota i4
Ass. n. 5 de 5 de Julho de 1857 j Cod.

Not. 1439 j Decr. n. 596 cito art. 163.
Este artigo tem sido constantemente al

terado: - o Decr. n. 1697 de 1855 creou
diversas Conservatorias, me mo em cidades

Nota i6
Tendo o inspector da tbesouraria do Rio·

Grande do Norte consultado ao TlIbUD~
do Commercio de pernarnbuco.paraqu::s
se dá o recurso dos actos prattca~os pe te
conservadores do cornrnercio, ~elatt\'ameD.
as questões de reglsLTo de· embarcaçOe;.
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§ 2.° Arubrica dos livros dos commerciantes, eagentes auxiliares
doeommereio. (Decr. n. 930de 10 de Março de 1852);·'"

§ 3.° Oregistro dos documentos que os commerciantes são obri·
gados a inscrever no registro publico do commercio, salvo a d,isposição
doart. 6 § 5. (Decr. n. 930 de 10 de Março de 1852); .8

§ 4.° Asattribuiçõesqueoal't. 18 §§ 2,3,4,9,10,11 e13 do
Regulamento n. 738 de 25 de Novembro de 1850, confere aos Tri
bunaes do Commercio; .e

§ 5.° Multar e suspender, com recurso para o Tribunal do Com
mereio do districto respectivo os corretores, e agentes auxiliares do
commereio. (Art. 18 do Decr. n. 738 de 1850, § 6; Decrs. ns. 806,858,
863, de 1851). \:0 •

§ 6.° Propôr ao Tribunal do Commercio respectivo a demissão
ou destituição dos referidos agentes auxiliares do commercio. lU

-Salvo a dísposíção do a7·t. 6 § 5; é
erro typographicoj (leve er:-ii 4 -: im
portaria um contrasen o da lei, porque o
re~istro das sociedades anonymas não pMe
deIxar de ser feito pelos Tribunaes do
Commercio: A.v. n. 216 de 1867.

-Não foi só então o Decr. n. 1597 em
que deu-se oerro lypographico, mas tam
bem no Decr. n. 2711, acima cito

-O Tribunal do iJommercio dollIaranbão
declarou aos consenradore do commercio
que lhes não compete o registro dos con
tracto de sociedades commerciaes.-Rel.
do Afin. da Just. de 1863 e 1864. - Cod.
Not. 3921 Decr, n. 6384 de 1876, arL. 15 § 2.

-Sobre registro de estatutos e contra
clos: Av. n. 411 de 1883; AV. de 22 de Fe
vereiro de 1886.-Cod. Not. 4Q5.

Vid. Cod. Not. 405 j Decr. n. 596 cito
arl. 6J § 2.

Nota i9
Nota i 7 Ass. n. 5 de 6 de Julho de 1857; Nots.

ao al't. 18 do Reg. n. 738 e Decr. n. 6384
.cod, Nats. respectiva .-Decr. n. 696 de 1876, art. 15 ~ 2e Av. n. 215 de 1876j

oll" art. 64 § 4. Decr. n. 596 cH. ,art. 64.

respondeu-se·lhe que, á vista do cap. tit. 1
do Decr. n. 1597 de 1855, o inspectores de
thesouraria não podem fiscalizar ou super
intender os actos praticados dos de alfande·
gas, quando exercem allribuições de con
servadores do commercio, e que da deci
sões por esles proferida só ha recurso para
o ~pecLivos Tribunaes do Commercio
nos casos indicado no cito Decr. j ac
crescentando-se que da denegaç.'io do regis
lr~ dn~arcaçào não ba recor o algum,
POIS allU1ca obrigação incumbida ao con
servadores do commercio é, feito oregi troo
r~me.lter eopia deJle ao Tribunal do seu
dI lncto, art. 2 do Decr. n. 864 de 1851, e
no C.1i~ de verificar-se o regi tro sobre em
barcaçao vendida, enviar Qutra copia ao
mspecto,r da lhesoluaria de fazenda respe
clIva, alIm de expedir a essa repartição as
ordens que o caso exi"ir: Av. de 16 de Ju
nbo de 1869.-Rfit. do Min. da hloSt. de 1875.
-Decr. n. 596 cit., art. 64 § 2.

I

Nota i 8 Nota 20
as~~ca~'las de appro,:ação dos estato to Decr. n. 6384 de 1875, arts. 6 e 15 § 2
oriPluraoJllo os ,Illesmos_estat~tos ou es-, Decr. n. 596 cit. art. 64 § 7.
Tril e assoCiação serao registrados no
dIlU~al ou ço~servatoria do Commercio
h~u~ a~rovlDCla, ou districto em que se
nn' er e, estabelecer os banco, compa· N t 2i
u k~üoCledadesanonymase outras: Decr. o a
. de U60, art 13 S1. Not. anl.
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§ 7. o Multar com recurso para os mesmos tribunaes os trapichei.

ros, armadores e capitães de navios. (Decrs. ns. 862 e 879 de 1851, e
916 de 1852). 1010

Art. 13. Oompetem aos conservadores do commercio, nas provin
cias não maritimas, as attribuições referidas no artigo antecedente,
§§ 2, 3, 5 e 6. 103

Art. 14. Para o expediente da conservatoria do commeréio serão
nomeados pelos inspectores das alfandegas, atlministradores de mesas
de rendas e inspectores de t,hesourarias, um official e um archivista
dentre os empregados respectivos, aos quaes são applicaveis as dispo·
sições dos arts. 44 e 45 do Regulamento n. 738 de 25 de Novembro
de 1850. 2<&

Art. l!';. Os conservadores do commercio nas provincias mariti·
mas terão os seguintes livros: 2&

§ 1.0 Do registro das embarcações. (A.rt. 12 § 1);
§ 2. o Do registro publico dos documentos. (A.rt. 12 § 3) j

§ 3. o Da correspondencia;
§ 4. 0 Dos emolumentos.
Art. ·16. Além dos livros mencionados no artigo antecedente,

haverá os que fôrem convenientes, e pelo Governo apPl'ovados
Art. 17. Os conservadores do commercio das provincias não mario

timas terão s6mente os dous linos seguintes:
§ 19 Do registro publico dos docnmentos. (Art. 13) j

§ 2. o Da correspondencia.
Art. 18. São applicaveis aos conservadores do commel'cio as

disposições do art. 73 do Regulamento n. 738 de 25 de Novembro
de 1850. 26

Nota 22

Decr. n. 6384 de 1876, al'ts. 15 § 2 e 18;
Decr. n. 596 cit., art. 64 § 8. .

Nota 23

alfandegas e mesas de rendas (arl.l26
~47do Decr.2617 de 186oli.J'evogadooarl:
f4 do Decr. n. 1597 de 185~; Decr. n. 4~/
de 1809.-Vide Decr. n. 6384 de1874.ar~.
15 ~ 2 e 18; Decr. n. 596 cit., art. 66.

Nota 25
Not. aut.; Av. n. 152 de 1874; Decr. Decr. n. 6384 de 1876, art.15§2jDecr.

J'.696cit.,art.65. n.596cit.,art 67.

Nota 24

o trabalho de expediente das conser
vatorias do commercio ficará a cargo das

Nota 26

Rei' li. 737, Not. 115..



DECRETO N. 1597 DE 1855 895---;---------------------------

TITULO III
DajuI'isdicçáo coutenciosa e voluntarl:a

CAPITULO I

Dos juizes da 1& instancia

Art. 19. A jurisdicção dos juizes especiaes do commercio é exten
siva s6mente ã. comarca das capitaes em que elles rorem creados, e
terão alçada até 500~000. lO •

Nos termos das outras comarcas esta jurisdicção será exercida
pelos juizes do civel ou municipaes. (Art. 6° do Regulamento n. 737 de
25 de Novembro de 1850). "8

Art. 20. Fica.m Cl'eados juizes especiaes do commercio na capital'
do Imperio e nas províncias da Bahia, Perna.mbuco e Maranhão. (Lei
n. 799 de 16 de Setemhro de 1854, art. 2) .....

Art. 21. Os juizes de direito especiaes do commercio serão subo
stituidos, nos seus impedimentos, pelos juizes de direito da comarca
na capital, pelo da 1.& vara onde houver mais de um, e pelo da 2.- na
falta deste. 3.

Nota 27
No/.IOj Reg. n. 737, alt. 646 j Av. n.

4616492 de 1865.-Cod., Not. 1461.

Nota 28
Aos Tribllnaes do Com mercio cabe tomar

conb.e~lmento das appeUações interposta
~OS)UJzes mllnicipaes, em causas do valor
laeáOO$, porque a essa alçada não cabem
. ~s cansas, visto como é'e11a reslricta aos
~ulZes especiaes, segundo o art. 19 do Reg.

.1597 de 1855 i continuando portanto a
ser alçada dos ditos juizes mllnicipaes a
~sma do al't. 26 do Tit. unico do Cad.

mm.; AV.n. 270 de 1865.
esbln~pendentemen te deste Av., a alçada
Codva" X

t
3da pelo Decr. n. 1285 de 1853:

.,uo s. 14.61 e147\!. .

cumulativamente a duas varas, com a
denominação de primeira e segunda vara
commerciaJ .

- A vara existente, creada pelo Decr.
n. 1597 de 1855, se considerará. primeira.

- Ambas de 3- entrancia: Decr. n. 1910
de 185'7.

- As vara commerciaes da Babia, Per
nambuco e Maranbão (das capitaes) são
considerada de 3- entrancia: Decr. ns.
4.825 de 1871, 5358 de 1873 e 5587 de 1875.

- Sómente ba essa varas especiaes.
-Nas capilaes de S. Pedrado Rio-Grande

do Sul, S. Paulo, Rio de Janeiro (Nitbe
rohy), Cllará e Pará. os jujze de direito da
l' vara civel exercem a jurisdicção com
marcial: Decr. n. 5458 de 1873, art. 3 ;
Decr. n. 6206 de 1876; lJecr. n. 6558
de 1877 .-Cod. Not. 1461.

Nota 29 Nota 30
Di~; ~r~~\aldodlmperio a jU~jsdicção .do Lei n. 2033 de 1871, art. 1 ~ 2, Decr.

o commerclO compete n. 4821 de 1871, art. ~l.-Cod. Not. 1461.
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Art. '22. Os juizes de direito especiaes do commercio venceràoQ
mesmo ordenado e gratificação dos demais juizes de direito e tel'âoos
emolumentos que competem aos juizes mllnicipaes. 3. '

SECÇÃO I

Da jurisdieçlLo voluntaria

Art. 23. Os juizes de direito espeC1aes do commercio e os ~ema~

juizes, além da jurisdicção voluntaria que actualmente exercem
(arts. 21 e 22 do Regulamento n. 737 de 25 de Novembro de 1850)1
terão as attribuições que competem ao presidente do Tribunal do
Commercio, e aos mesmos Tribunaes nas causas de fallenci~ salvo 8
disposição do art. 6, §§ 2, 3 e 5. 3~

SECÇÃ9 II

Da jlU'isdiecão conteIÍclosa

Art. 24. Âos mesmos juizes (a.rt. 19) compete em] ."instllnciao
julgamento das causas commerciaes, entre as quaes se comprehendem
as de fallencia. 33

Nota 3i
- Lei n. 1764 de 1870, art. 26.
- Os emolumentos sào regulados pelo

Deer. n. 5737 de 1874; Decr. n. 6385 de
1876, art. 5.

- Os vencimentos da magistratura fe
deral constam do art. 33 do Decr. n. 848 de
1890.

- O.s da magistratura do distrieto federal
da Tab'el. anne ao Decr. n. 1030 de 1890
e Decr. n. 225 de 1895, art. 5.

- Não podem perceber emolumentos
que constituem renda para o Thesouro Fe··
deral e .são arrecadados pelos secretarios
e eserivães por meio de estampilhas, ou
lnlia á Reeebeduria: Decr. n. 848 cit., arE:
84; Decr. n. 1030 eit., aJ'ts. 197 e 199.

Nota 32
Cod. arl. 839 e Not. 1461; Ass. D. 6de fi

de Julho de 1857; Decr. n. 2662 de I lá,
art.l § 1 e 2; Decr. n. 6385 de 1876,ar!.!
§§ I, 2 e 3; Decr. n. 917 de 1890.

Nota 33
Re/t. n. 737,art. 9 e'AV. n. 30 .del~.
- Na determinação de competIr o)ulga

mento das can as eommerciaes .aos mes-:
mos juizes, não se póde dedUZir. que o~
processos de Iallencia sejam propmrnenl
causas contenciosas. quando são,. na[ye;:
clade, actos de prevenção admID1S1ra ~vdê
Acc. do Trib. do Comm. da COrle de.3 de
Dezembro de 1867 e Rov. de 27 dedl1lai~~
1868.-Rev. do Inst. dos Advs. e I

pago 293.-Decr. n. 4858 de 1871.
Cod. Not. 1461; Decr. n. 917 de 1890.
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CAPITULO II

8~n

Dos Trilmnaes do Oommercio como Triútmaes de 2. ~ instancia

SECÇÃO I

Composição dos Tribunao::l

Art. 25. O Tribunal do Commercio da capital do Imperio, para
funccionar como Tribunal de 2.a instancia, é composto:

§ 1. o Do presidente ;
§ 2." Do fiscal; .
§ 3.° De seis deputados commerciant·es j

§ 4. o De tres desembargadores adjuntos, designados pelo Go
verno dentre aR da Relação do Rio de Janeiro qlle nella tenbam exer
cicio. 3<1

Art. 26. Os Tribunaes do Commercio da Babia, Pernambuco e
Maranh.ão para o mesmo fim serão compostos:

§ 1.. Do presidente j

§ 2. 0 Do fiscal;
§ 3.° De quatro deputados cOllmerciantes ;
§ 4.° De dous desembargadores adjuntos. ar;;

Art 27. Os preEidentes dos Tribunaes e os adjuntos deixam o
elfectivo exercicio da Relação, vencendo o mesmo ordenado, e gratifi
cações. 3U

~rt. 28. No caso previ to pelo art. 83 do Regulamento de 3 de
Ja~elrO de 1833, antes de serem chamados os juizes de direito, para
oJul~amento .de algum feito, o presidente da Relação convocará
o adjunto ou adjuntos que fôrem precisos para completat' o nu
mero. 3.,.

Nota 34
C~d. til. un., arl. 2.-Derogado: Decr.

n. 2~12 deta73, al't. 1 4; Decr. n. 638.1 de
18'lti, art. 18; Decr. n. 596 de 1890, art. 3.

Nota 35
COd., til. un., ~rt. 2.-DerolJ3.do: Not.

inL-Decr. n. 596 cit., arl. 4."
57

Nota 36
Cod., tiL un .. al'l . 2 e 28.-Del'ogado.

Not. auto j Decr. n. 561 de IS?!. art. 9.

Nota 37
Arts. 38 e 52:-Cod., Not.1442j Reg. de

3 de Janeiro de 1833 arl. 83: Av. 11. 83 de
18í2.-Derogado: Decr .. n. 5618 de 1874,
3.rls. 7 e 8; Deer. n. 596 Clt" a.rt .3 e 4.

CODIGO CO~l]UmCL>\.L
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SECÇÃO II

Das conferencias e audiencias

,,

Al't. 29. A.s conferencias para julgamento das causas .commer.
eiaes terão logar nos mesmos dias em que actualmE'nte os Tribunaes
fazem as snas sessões, e logo depois qne estas se findarem.

As conferencias durarão até ás 3 horas d'a tarde, se fôr preciso. 3i

. A,rt. 30. Os adjuntos tomarão assento na mesma mesa, ~ dil'eit~

e esquerda (lo presidente por sua antiguidade. 39

Art. 31. Findas as conferencias, terão logar as auuiellcia.s, feitas
cada semana e alternativamente por llm dos adjuntos. <II"

SECÇÃO III

Da competencia dos 'l'rlbnnaes de COll1mel'cio

Art. 32. Compete aos Tribunaes do Commercio em 23 instllllcia o I

julgamento das appellações interpostas das sentenças proferidas pelos 1

juizes de direito' especiaes e demais juizes do commercio. (Art. 19). "
Art. 33. O districto daju1'isdicção dos 'rribunaes do Commereio,

em 2" instancia, é o mesmo das Relações.....

SECÇÃO IV

Do julgamento

Art. 3"1. As cansas commerciaes serão julgadas por quatro juizes, ,
dos qllaes dons serão desembargadores e dons deplltados commer· i

ciantes. \
/

Nota 38
Reg. n. 738, Not. l-Alterado pelo DecI'.

n. 1800 de J856.-Derogado.
-Sobreos Tribunaes de Relacões.-Decr.

n. 5618 de l874, arts. 49, 50, 51 e 52.-Sobre
as Juntas do Commercio; Decr. n 6384. de
1876, al't. 8.

Nota 39
\lego n. 738, art. 2-DeI'ogado: Not. auto

Nota 40
Not. 38.

Nota 4i
Derogado: Not. 34.

Nota 421
Oerogildo j Not. 34..
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Entre os desembargadores que podem ser juizes se comprehende
ofiscal. 'Ia

Art. 35. No caso de empate, ou seja a questão prejudicial, inci
dente ou principal, a decis~o compete ao presidente, que terá voto de
desempate .....

Art-. 36. O relator será sempre um dos desembargadores a quem
por distribuição couber este encargo. O outro dese!I1bargador será o
immediato ao relator. Os dous deputados commerClantes, que devem
julgar a causa, serão sorteados no acto do julgamento. "'..

Art. 37. Se algum dos deputados commerciantes fôr suspeito ou
\mpedido na causa, será substituido por outro sorteado. 'lO

Art. 38. No caso de suspeição ou impedimentõ do relator, proce
der·se·á á outra distribuição; o desembargador immediato será substi
tnido pelo que lhe seguir, e, se todos fôrem suspeitos ou impedidos,
o presidente do Tribunal deprecará ao da Relação que nomeie um
desembargador para substit.uíl-os. "'...

Al't. 39. Interposta, recebida e seguida a appellação, o secretario
do Tribuuallavrará termo de recebimento e a apresentará ao presi
dente, que por seu despa.cho mandará dar vista ás partes para arrazoa·
rem, concedendo o prazo improrogavel de dez dias a cada uma, sej.a
ella singular ou collectiva. 48

Art. 40. Findos os termos, e independentemente de despa,cho, ou
solicitação das partes, o escrivão cobrará os autos com allegações ou
sem eBas, para proceder-se á distribuição do relator. ",a

Nota 43
Reg. n. 738, art. 7-Derogado: Not. 34 e

Decr. n. 4824 de 1871, art. 70; Lei n. 2342
de 1873, art. 1 § 4; Decr. D. 5618 de 1874
arl. n ; Decr. n. 6381 de 1876, art. 18. '

Nota 44
Reg, n. 738, art. 7; Av. n. 272 de 1869.

Os preSidentes de Relações não vota.m senão
quando relala.m: Av. n. 445 de 1875. Quall to
~o voto de desempate não cuidou o Decr.

'd?618 de 1874, e será ca o de applicar.se
o lSpO to noart. 1do Decr. n. 28 de 1833.

-Que os presidentes de Relação não
tim ~olo de desempate: Rev. n. 9017 de 20
Ilczcmbro de 1876 - Di?'. '"01. 13 pag 514
eAv. n. a81 de 1881.' " .
d-Quctêm: Hev. n. 9017cit. Acc. 1'eviso7'
/ Rcl. de Quro·Preto de 20 de Dezembro
c 1B77-Dl!'., vaI. 13, pago 565-Rev n

9117dc28 de Maio de 1879-Di1' Ivol '19'
~~gi8~~5D~e". n. 9500 de 12 rle 'fovembro
9110 I - Ir., V~1. 21, pag. 679 - Rev.· n.

de 14 àe MaIO de 1881-Di1·., vol. 25,

pago 40'J-Rev. n. 9728 de27de Agosto de
1881-Di1·., voI. 27, pago 53

Nota 45
Vide Rev. n. 8333 de 23 de Agosto de 1872;

Oecr. n. 5618 de 1874, ar1. 110 e sego

Nota 46
Reg. n. 738, ar1. 34 j Decr. n. 5618 de

1874. arts. 135 e sego

Nota 47
Art. 2 ; Decr. n. 5618 de 1874, art. 138.

Nota 48
Decr. n. 4824 de 1871, alto 70; Decr.

n. 5618 de 1874,arts. 110 e 117.

Nota 49
Arls. 49 eM; Decr, n. 4824 de 1871,

art. 70 j Decr. n. 561 de 1874, art 118;
Av.n. 364 de 1876.
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Art. 41. O relator antes de tudo examinará se o feito está no!
termos de ser proposto, e por seu despacho ordenará as diligencias
precisas, como pagamento de direitos, nomeaçã.o e audiencia do cura.
dor, inquirições, exames ou vistorias. tiO

Art. 42. Tambem compete ao relator processar ou julgarasha.
bilitações que sobrevierem. GI

Art. 43. Estando a causa em termos de ser proposta, o relatora
entregará em conferencia ao desembargador immediato em antiguidade
com relatori'o escripto, em o qual não revelará seu voto. ti2

Aj-t. 44. O desembargador immediato, tendo examinado o pro·
cesso, o apresentará ao presidente, que marcará o julgamento para a
mesma conferencia ou para a seguinte. G3

Art. 45. Sorte~dos os dous. deputados commerciantes, relatado o
feito e discutido pelos quatro juizes, decidir-se-á a ca.usa á plnrali·
'dade de votos, e conforme o vencimento o relator na mesma conferen·
cia ou na seguinte, lavrará o Accõrdão, que por elles será assignado,
Todavia será addiado o julgamento para a conferencia seguinte, se
algum dos deputados commerciantes pedir este espaço para vêr O!
autos. G"

Ârt. 46. PJ;oferida a sentença, publicada em audiencia, sendo
passados cinco dias, será extrabida do processo, se o vencedor a
exigir. GG

Nota 52

N:ota 5i

Nota 53
DecI'. n. 4824 de 1871, art. 70; Decr.

n. f>.61B de 1874, arts. 120 e 128.

Nota 50
Decr. n. 4824 de 1871, art. 'iO; Decl'.

n. 5618 de 1874, arts. 116 e seg. e Av. n. 364
de lljí6.

1855, e deixando .dc comparecer na conl~
rencia eguinte alguns lIos deputados U
sorteado , deverá proceder- e ao orlelOM
ou tI'O deputado, ou deverá e,perar- a~
outra collferencia pelo deputado S(lrlcad~
sendo que ha pouco dia, verificando,
esta bypolhese, o Tribunal do Commc~1O
adoptou o etTundo alvitre: o GOl'ernolln-

Ipenal decidio que o arbi trio tomado pelo
R n ~37 lU t 4.03 Decr n 4 2.J Tribunal deve servir de regra cm Cll:

ego. . I , '. ; •• emelhante , porquanto em virtude dosor,
de 1871, art. 151. teio o juiz ficou certo e pelo exallle dO'

au tos se tornou o mais habilitado para~~'
(lir a causa. sendoquenlIo ob taarazao, a
demora., porque maior póde ella ser o

Decr. n. 4824 de 1871, ar!. 70 j Decr. outro sorteado tambem pedir adlallleol~:
n. 5(H8 de 1874., arts. 118 e lt8. como pediu o jlrimeiro: Av. n.441del~,

Av. n. 265 de 1870; e Decr. II. 5618 deIS1J,
art. 1iS. .'

_ Osorteio dá- e para ]Ulgamen.1O aos
aggravos e carta te temunllavels. Reg,
Jl. 737, Not. 535.

Nota 54 Nota 55
Consultando o conselheiro presidente do, Av. n. 401\ de 1855..-Yid32f~:I~ rJ~eeJ::

Tribunal do Commercio da CÔrte se, adiado do nego n. 737, e Rev. II:'. " 363.-
.0 julgamento de uma causa, na fÓl'lna do tuuro de 1873.-Gaz. JtM. tlt.1 paD'
al't' 41\ do Decr. n. 1597 ele 1" ele Maio de Oecl'. n. 5618 de J871, art. 67.
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Art. 47. A sentença será assignada pelo relator, e tambem pelo
presidente se tiver havido desempate. IiG

Art. 48. Nos embargos oppostos ao Accórdão se procederá como
dispôe o Regulamento n. 737 de 1850, arts. 662, 663 e 664. 1i7

Art. 49. Para o jlllgamento de embargos não haverá nova dis
tribuição. IiS

SECÇÃO v

Do presidente do Tribunal do Commercio como Tribuual de 2a instancia

Nota 59 c
Reg. n. 738, al't. 16.

Nota 59 b
Reg. n. 738, art. 17.

Nota 59 a
Reg. n. 738, art. 31 §§ '2 e 8.

Nota 60
Cod. Not. 1442.
-Tenho sido de ignado para julgar um

feito pendente no Tribunal do Commercio
de Pernambuco um desembargador da
Relação, suppõe·se este com direilode pre·
sidil·o, por ser roais antigo que os de·
sembargadores adjuntos, e o Governo 1m·
perial decidia que a di posição do art. 51
do Decr. n 1597 de I' de Maio de 1855, onde
e determina que apre idente do Tribunal

do Commercio seja.substituido pelo vice-pre·
sidente e em sna falta, pelo desembargador

Nota 58
art.r~ó.40 e 51: Decr. n. 5618 de ]874,

Nota 59
Not. 34, Reg. n. i37, arts. 17 e 31.

Nota 57
Oeor. n. 5618 de 1874 art 160 -Nots ae es arts. •...

Art. 50. Ao presidente do Tribunal do COlllmercio na parte ju
diciaria compete: li"

§ 1.0 Dirigir os trabalhos, manter ordem na discussão, e fazer
executar as leis e regulamentos commerciaes. Ii....

§ 2.° DIstribuir pelos adjuntos as appeIlações.
§3. ° Decidir os aggravos de petição e instrumento, assim como

as cartas testemunhaveis.
§4." Ter o sell0 do Tribunal para fazer seIlar as sentenças,

extrabidas dos Acc6rdãos. Ii.. b

§5." Expedir em seu nome e com a sua assignatura as portarias
ou ordens tendentes á execução das decisões do Tribunal. 1i"0

§6." Julgar as auspeições de sua competencia.
Art. 51. Opresidente serásubstituido pelo vice-presidente, e em

falta deste pelo desembargador mais antigo que não fór o fiscal. Oct

Nota 56 I
lIeg. n. ~38, art. 8.
-O presidente pMe a signar·se vencido

quer q.uanlo ao julgamento. qner quanto a
rcdacçao do Aeeordão: no caso conll'ario,
não lia necessidade de declaração do voto,
Visto Go.mo s~a assignatura só serve para
aulhmlticaro Julgamento proferido no caso
de emp~te: AV. 11. 272 de 1869.
-A~slgnam toelos os juizo .-Vide Rev.

0.6053 de 20 de JUlllO ele 186J-Not.159 do
~~: n. 7B7; Deer. n. 5618 de 1'74, art. 14



902 APPENDlCE

Nota 63
Cod.,til. un., art. 7; lleg. n. 738. arl. 50:

Decr. n. 6384 de 1876, art. 14.

Nota 62
Cad., Not. 1475.-Quanlo aodas Rela~:

Decr. n. 5618 de 1874. arts. 21 e egs.j
qu;tnto ao da Junta do Commcrcio: Decr.
n. 6384 de H176, art . 3, lO e sego

- Qllantoaosemolumentos,enlram~ra
a caixa e c di Irihuem-os da rU~nl'a
dos livros e proce sos admini IralJf();,
instaurados e Julgados pela JUIlI~:--OS
dos pre idente e secretario lhes S!IO en·
tregues por occasião do serviço deVIdo.

Art. 52. Quando algum dos adjuntos exercer a presic1encia por
mais de duas conferencias, será substituído como relator, passando O!
feitos a outro adjunto. Gl

SECÇÃO VI

Do secretario e demais ofilciaes empregados dos j1ÚZOS, e Tribunacs do COll1IDertit

Ârt. 53. As funcções do secretario do Tribunal (arts. 76 e71
do Regulamento de 3 de Janeiro de 1833) serão exercidas pelo
official·maior da secretaria do Tribunal, o qual vencerá, a titulo de
gratificação, metade do ordenado que percebem ou vierem a perceber
os secretarios das Relações, entrando, porém, os emolumentos para a
caixa respectiva. GS>

Art. 54. A secretaria tambem será a mesma, havendo nella,
porém, os livros precisos para a distribuição, em os quaes se atten·
derá ás diversas especies ou objectos de1Ja. 63

O modo da distribuição nos respectivos livros, e da entrega dos
autos aos adjuntos, juizes, advogados e fiscaes, será o mesmo usado
nas Relações. G4

Art. 55. Em cada um dos Tribunaes do Commercio para o exer·
cicio da respectiva jurisdicção, além dos empregados existente J que
serão communs na parte judiciaria e administrativa) haverá: flG

mais antigo, refere·se unicamente ao ado I
junto que. bavendo deixado o exercicio
das Relações, têm assento e fazem parte
dosTribunaesdo Commercio. Bem procedeu
orespectivo presidentedoTrilmnal pa sando
a presldencia, não ao desembargador, ainda
me mo mais antigo da Relação, designado
para servir no imredimento de um adjunlo,
mas a outro adjunto que etrectivamente
faz parte do mesmo Tribunal.

Por essa occasião se observou que, e
quandoopresidenle do Tribunal sereconblJ'
ceu suspeito, bouvesse passado a jurisdi·
cção ao adjunto mais antigo investido da
presidencia, competiria nessa qtlalidade,
deprecar ao pre idente da Relação a desi·
gnação de um desembargador, o qual já
acbaria a presidencia assumida pejo subo
stituto legal, evitando-se assim o conOicto.
AV. n. b09 de 1866: Decr. 5618 de ]874, Nota 64
arts. 12 e seg. .

- Os presidentes das juntas são substi- Arts. 39, 43 e U; [{ego n. 738, art. 50§6
luidos pelo deputado commercial mais vo- Decr. n. 6384 de 1876, art. 14.
lado :Decr. n. 6384 de 1876, art. 9 § L'

Nota 6i I Nota 65
Cod., Not. 1442.-Derpgado: Decr. n.5618 Cod. Not.,1475._Derogado:Not.34.-Derr.

de ]874, art. 61. ln. 6384 de 18,6, art. ]1.
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§ 1.0 Dous escrivães de appellações e aggravosj 88

§ 2.0 Dous continuos ; o'>

§ 3,0 Dous officiaes de justiça. 08

Art. 56, Os continuos e officiaes de justiça terão as mesmas
foncções que aos das Relações incumbe o Regulamento respectivo, e
serão nomeados pelos presidentes.

ElIes servirão tambem na parte administrativa, competindo aos
ofticiaes de justiça. as diligencias que hoje estão incumbidas ao por
teiro. 69

Art. 57, Os continuos vencerão 480~ de ordenado, e os officiaes
de justiça 240~OOO.

Além dos ditos ordenados, vencerão os mesmos emolumentos que
competem ou competirem aos empregados das Relações. .,.e

Art. 58. Os contadores e distribuidores do geral serão tambem
dos Tribunaes e juizos do commereio. .,..

Art. 59. O juiz especial do commercio da capital do Imperio
lerá dous escrivães, e os das outras provincias um s6, os quaes serão
nomeados, sendo possivel, dentre os actuaes . .,.2

Estes escrivães serão tambem tabelliães privativos do protesto
das letras de cambio, (la terra e de todos os titulas que o exigem. '>3

I

Nota 66 I
Arl. 59; Not.34j Reg. n. 737, Not. 274,

Decr. n. 6384 de 1876, art. 11.
- Não servem escrivães peran le as

Juntas.

Nota 67
Arl. ~7; Decr. n. 5618 de 1874, arl. 29.
- Nao ha officiaes de jusUça: Decr. n.

638! de 1 76, art. 11.

Nota 68
1rt. 57; Decr. n. 5618 de 1874, art. 42.
- Não ha continuas: Decr. n. 6384 de

I 76,art. ll.-;-Sómente na da côrte, serve,
como tal, o ajudante do porteiro.

Nota 69
Art. 56.

sidOs solicitadores nomeados pelo pre
entes das Relações, em Virtude do Decr.

~ir~: ~~l8,f\deVem ser admittidos a ser
U. 148 deSI85~1.~~~ ~~t. Commercio; Av.

Nota 70
Art. 96, Nots. 67 e 68.

Nota 7i
Reg. n. 738, art. 107.
- Os contadores do geral servem nas

:telaçõe : Decr. n. 5.1 de 1 33; Decr. de 21
:.1e Outubro do mesmo anno: DecI'. de 2 de
A.bril de 1835.

- Devem servir os contadores do geral
no proce so administrativo' da compe·
teneia das Juntas e in pectoria commer
ciaes.

Nota 72
lIa dous eSCTlvae especiaes do juizo

de l' instancia. quer na Babia, quer em
Pernambuco: derogado nesta parte o art. 59:
Decr. n. 1710 de 1855.

- Na capital do Imperio ba quatro,
sendo que os dou creados por este Decr.
(1597) servem na l' vara e mais dous na
2' vara: Decr. n. 1910 de 1857, art. 4.

Nota 73
Decr. n. 5557 de 1874, arl. 3.
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CAPrrrULO III

Do p7'OCesSO

SECÇÃO 1

Do processo commercial em l' instancia

Art. 60. As causas commerciaes continuarão a ser processadas
pela fórma estabelecida no Regulamento n. 737 de 25 de Novembro
de 1850.

Art. 61. Os recursos necessarios da pronuncia ou não pronuncia,
no caso de quebras, serão interpostos para osjuizes de nireito do crime,
sendo proferidos pelos juizes municipaes, e para as Relações quando
fôrem dos juizes de direito especiaes.

Dos despachos dos juizes tIe direito do crime, quando substituirem
os juizes de direito especiaes, não haverá recurso. -.4

Art. 62. O processo das quebras não será mais clividido em duas
partes, porém seguido conforme a ordem cbronologica dos actos, e
successão delles, estabelecida pelo Codig'o Commercial, salvo se.esses
actos poderem ser simultaneos e devam correr em separado, ..."

Art. 63. Podem ser simultaneos com outros actos, começando
todavia nos termos legaes :

§ 1. o O balanço (art. 817 do Codigo) e a averiguação das causa
da fallencia (art. 818), sendo, porém, essenciaes um e outro para a
qualificação da quebra e prouuncia do faliido.

§ 2. 0 A avaliação e venda elos bens logo depois do inventario, e
sem prejuizo ou interrupção dos actos de que trata o § 1. o

§ 3. o Os embargos do fallido.
§ 4." Os actos de arrecadação e administração.
§ 5." Os incidentes ou emergentes dos quaes não dependam os

actos seguintes ou definitivos.
Concluidos estes actos, o juiz mandará reunir ao processo por sua

ordem os qne fôrem 'eRsenciaes, ficando os outros appensos.
Art. 64. Os juizes de direito especiaes e os demais juizes.de c~m'

mereio exercerão conjunctàmente as funcções de juizes comUllSSal'lo./
que ficam supprimidos.
----------_._-------------_.

Nota 74
Av. n. í171 de 1865.- Cod., Not. 1290. - A.rt. 93.

Derogado : Decr. n. 4858 de 1871, art. 2.

Nota 75
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Art. 65. Podem todavia os Tribunaes do CommerclO e os juizes
de direito especiaes commetter aos juizes municipaes as diligencias
necessarias, com excepção do julgamento definitivo ou interlocu
torio. '76

Art. 66. E' licito ao fallido, em vez de embargar, usar do aggravo
de petição ou instrumento.

Oaggravo, porém, não suspenderá a apposição de se11os. '7'7

Art. 67. As funcçóes que no processo de quebras competiam ao
desembarga.dor fi cal ante o Tribunal do Oommercio serão exer~idas

pelo promotor publico. .,.8

Art. 68. A nomeação do curador fiscal não impede a qualquer
credor de requerer ou promover o que fôr a bem da massa fallida. '70

E' licito tambem ao promotor publico intervir, lequerer e pro
mover, perante o juizo commercial, todos os actos do processo depois
ria abertura até á qualifica.ção da quebra e pronuucia do fallido, quando
omesmo processo fôr abandonado pelos credore por transacção ou
pobreza da massa falJida. '70"

Art. 69. As providencias do Decr. n. 1368 de 18 de Abril de
1854, art. 1, são extensivas aos casos dos arts. 870 e 900 do Oodigo
Commercia1. 88

Art. 70. Não querendo o credor nomeado aceitar a nomeação de
curado\' fiscal, depositario, ou qualquer encargo ou incumbencia. legal,
ojuiz poderá nomear para sub tituil-o algum que não seja credor.

Assim pOl' igual procederá o juiz quando entre os credores não
houver pessoa idonea para curador fi cal. 8t

------- - ---
Nota 76

- Competia á3' vara municipal da cOrte
aexecução da diligencia decretada pelo.
Tnbunaes ejuizes e peciaes do commel'cio:
Decr. n. 190 de 181>7, al't. 1 ~ 3.
- Como podem os juizes áe direito na

comarca e peciae encarregar seus sub li
tuto do preparo de processo : Decr. n.
la!J de 1871. art. -3 § 2.
-. ~as comarca gemes cabe o preparo

ao Jlllzes munici paes : Decr. n. 4824, cit.
art. 5; Decr. n. 5.J.67 de 1~73, arts. 3,4 e 5.

Nota 77
n~J9;~ § 3 ; Reg. 11. 738, art. 111. Decr.
t215e127~.1860, at t.8; CoeI., Nots. 4il

. - II' reciproco e coinmum ao fali ido e
aOS credores o recurso de aggravo do des
racl~oque declara ou não a abertura da falo
~n.clad: Acc. da Rel. da .COrle de 26 de

aiO e 1 76.-Di7·., \'01. 10, pago 76 .

Nota 78
Cad., Not. 1331.
- Quando po am ser nomeado os pro

matare publicas curadore fiscaes: Av.
n. 210 de 1 '60 e á.v. n. 278 de 1 65. - Cad ..
.Vot. V68.

Nota 79
Reg. n. 737. ~ot. 537.

Nota 79 a
Cod .• Not. 128\l.

Nota 80
Derogado : Decr. n. 4882 de 1872, art. 2;

Decr. n. 3065 de 1882. .

Nota 81
De ordinal'1O e nomêa um advogado'

pratica que, Íllva,rlavelmenle eguimos.
Cad., Nols. 1268 e 13,10
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SECÇÃO II

Do processo em 2a instancla

Art. 71. O processo das causas commerciaes· em 2' in tancill senl
regulado pelas disposições deste Regulamento e dos Regulamentos
ns. 737 e 738 de 1850, e, nos casos omissos pelo Regulamento de 3de
Janeiro de 1833. 810

SECÇÃO III

Dos aggl'avos

Art. 72. Os aggravos de petição e instrumento terão logar: 8ll

§ 1.. Nos casos marcados no Regulamento n. 737 de 2ó de No.
vembro de 1850, arts. 441 cl 069. 84

§ 2. o Das leeisões proferidas no processo de quebras que não
fôrem expressamente casos de appellação (Codigo do Commel'cio,
arts. 851 e 860). §G

§ 3. o No caso do art. 66 deste Regulamento.
§ 4. o Nos casos de incompetencia de juiz ou prisãg por elle decre·

tada, ainda que a causa caiba na alçada. 8G

Art. 73. Para os presidentes dos Tribunaes do Commel'cio são
admissiveis os aggravos de petição dos despachos dos juizes de direito
especiaes e demais juizes commerciaes até 5 leguas, e o do instruo
mento até 20 leguas. 87

Art. 74. Fóra das 20 leguas das capitaes em que ha Tribunaes do
Commercio, os aggravos de petição serão interpostos para os juizes de
ilireito das respectivas comarcas, endo de petição até 5 leguas e do
instrumento além desta distancia. 88

Nota 82
Decr. n. 5618 de 1874..

Nota 83
Reg. n. -737, Not. 516.

Nota 84
Reg. o. 737, Nots. 517 e sego

Nota 85
Reg. n. 737, Not: 516: Decl'. n. 194.7 de

1857; Cod, Nots. 1266. 1341 e 1431.-Vide

Re\'. de 27 de Maio de 1868-Rev. do Inst.
dos Advs. de 1868, pago 285.

Nota 86
Reg.o. 737, Nots.517e522j Decr. n.1571

de 1855.

Nota 87
Reg. n. 737, Not. 535. - Derogado: Dccr.

n. 54.67 de 1876, art. 3.

Nota 88
nec.' 11. 143 de 184.2, art. 8: alterado:

Av. 11. 260 de 1865.- Vide Not. 70 dOReg.
n.737.
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Art. 75. Todavia os aggravos que versarem sobre competencia do
juizo por não ser a ~ansa commercial, qualque.r que seja a d.istancia e
fi jurisdicção serão mterpostos para os presIdentes do TrIbunal do
Commel'cio. 89

Art. 76. Os aggravos de que trata o art. 72 § 2°, podem ser
tomados em separauo sem prejuizo do processo, se ao juiz parecerem
futeis e tendentes a embaraçar o curso da causa. 00

Art. 77. O qne nesta secção está disposto, quanto aos aggravos,
éapplicavel ás cartas teste~unbaveis. 91

SECÇÃO IV

Das u peições

------.------_._--

Nota 94
Das postas aos desembargadores a Re

lação: Dccr. n. 5618 de 1874. art. ]44'
das postas aos presidentes, idem., servindo
de presidente o mai anti"o: Decr. cit.,
art. 12.

Nota 95
Reg. n. 737, arts. 74 e ego Do que

COITe anto as Relações e concernente aos
membros do Tribunat ; Decr. n. 5618 de
1874, arts. 135 e ego

Nota 93
Da postas' aos juize municipacs E. subo

stitutos o juizc de direito: Lei n. 2033 dc
1871, art . 5° 2 e 7 § 2 ; Decr. n. 4824 de
1871, arts. 13 7 e 14 ~ 2.Nota 9i

Reg. n. 737, art. 671.

Nota 92
-~aBp~st.asaos juizesespeciaesdo com

merCI~ e JUlze, de direito de comarca. es
peCtaI c~nllecelL o~ presldentes de Rela
ções: LeI n. 203~ de 1871. art 11 § 10.
~ecr. n. 482.4 de 1871, art. 27; Decr. n. 5618
l ~S74. art . H S22 e J49,-das lJOstas

âOS JUIZes db di~eit~ ~b comarca geral os
1:7fm~rca ~als vIzinhas: Loi n. 2033 de

tecI'. Clt. Ii. 4824;-das postas aos

I
e crivâe da Relaçi'io os respecl:iYo~ pre j.

Nota 89 dentes: Decr. n. 5618 de L874, art. 14 g21
n. 2 i-das postas ao deputados commer

Derogado: Decr. n. 5167 de 1873, art. 3°. ciaes o respectivos presidentes: Decr.
n. 6381, de 1876, a.rt. s.

Nota 90
,D:i.se o mesmo no civeL-Reg. n. 737,
~ol. 535.

Al't. 78. Das suspeições postas aosjuizes especiaes do commercio.
deputados commerciantes e escrivães dos Tl'ibunaes, conhecem os pre:
sidentes uelles. 9,. .

Art. 7~. Das suspeições postas aos jlli7.es do commercio e aos
l'espectivos escrivães conhecem os j llizes de direito especiaes. 03

Art. 80. Das suspeições postas aos desembargadores adjuntos
conhece oTribunal j aquellas, porém, que se puzerem aos presidentes
do Tribunal serão decididas pela Relação do di tricto. o-a

Art. 81. Quanto ao processo das su peições, seguil'-se-á o que
esta disposto no Regulamento n. 7'd7 de 25 de ovembro de 1850. 96
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SECÇÃO V

Das rovistas

Art. 82. Excedendo a 5:000$ a quantia principal pedida na acção
terá logar a revista, que continúa a ser processada e julgada pel~
Supremo rrribunal de Justiça pelo modo até agora praticado} e nos
termos dos arts. 666 e 667 do Regulamento n. 737. 96

Art. 83. Concedida a revista dos Accórdãos proferidos pelos 'fri.
bunaes do Commercio da Bahia, Pernambuco e Maranhão, será acausa
julgada pelo da Côrte, e sendo o Accórdão proferido pelo Tribunal do
Commercio da Côrte, será a revista julgada por aquelle que fôl' des·
ignado.o ",

Art. 84. As causas de revista serão julgadas por seis JUIzes,
sendo tres deputados commerciantes e tres desembargadol'es, dos
quaes um será relator e os dons redsores.08

Art. 85. Fallecendo alguma das partes depois de terem subido
os autos ao Supremo Tribunal de Justiça, só depois de concedida a
revista terá logar a habilitação na execução. DU

SECÇÃO VI

Disposições diversas

Art. 86. Os processos commerciaes pendentes nas divel'sas val'as
das capitae , onde funccionarem os Tribunaes do Commel'cio, serão
remettidos no estado em que se acharem aos jui~es especiaes, e ao caro
torio do respectivo escrivão, ou por distribuição a um delles, onde
houver mais e um.

Art. 87.03 processos julgados pelos rrdbuu,tes} como arbitl'os, e
que penderem de appellação iuterposta para a Relação, sel'ão em

Nota 96
Virle Nots. aos al'ts. cits. elto 665; Decr.

n. 5618 de 1874, arts. li e 130.

Nota 97
Derogado: Lei n. 1342 de 1873, art. 1 4;

Decr. n. 5i56 de 18'13, art.lJ.; Deer. n. 5618
de 1874, art. 130; Decr. n. 6384 de 1876,
art. 18.

~ota 98
Decr. n. 5618 de 1874, arls. 10 § 1 n. 4,

55 § 10, 57 n. 4 e 130. .
- A Lei de 18 de Setembro de 1828)art.

16 e a de 9 de Novembro d 1830, art. 3
(mandadas observar pelo cit. art. 130)

prescrevelU -que e a sentença recorrida
fór de Relações erào lanlo os JIIIZ~I.

pelo m.eno , quanlo foram o da sentellça
recol'mla. .

A pralica de lodos o Tribunaes revI·
S07'CS porém é-que votam ómenle o
relatór e os dous revi ore , amparada,
lall'cz no ais posto do nrl.. 70 de. Deer.. II:
4821 de 1871-que di 'põe-os rello ellel!
serão vistos e jUlgado na Relaçõe pur
tres juizes inelusil'e o relalor.

Nota 99
Sobre habililaç,Ges ante as Relações:IDacr.

n. 5618 de 1871, art. 150.e seg.; na ~l'Pào
Il1ese ligurada no ar!. 80 ante a IMIC.
revisom: Decr. n. 18 de 1833, art .leJ·
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tempo remettidos para estas, quando já não tenham sido apresentados
para serem julgados em 2a instancia.99

" .

Art. 88. As appellações pendentes por embargos serão decio
didas pelas Relações, para as quaes serão remettidos tambem os
embargos oppostos á execução. (Art. 583 do Regulamento n. 737).9D"

Art. 89. As appellações que não tiverem Accórdão decisivo no
dia em que os Tribunaes do Oommercio começarem a funccionar em
2' iu tancia serão remettidas aos mesmos Tribunaes.9" c

Art. 90. As revistas decididas e as que fôrem em processos de·
cididas serão julgadas pelas Relações que fôrem designadas. DÓ d

Art.91. Nas causas intentadas antes da Lei n. 799 e julgadas
pelas Relações, podem as partes interpôr a revista,a inda que a questão
dellasejamenor de 5:000 , comtanto que seja maior de 2:000:ftiOOO.

Art. 92. Os Tribunaes do Oommercio da capital do Imperio, e os
da Bahia e Pernambuco, começarão a funccionar em 2a instancia no
l' de Julho, e o do Maranhão, oito dias depois de effectuada a eleição
dos respectivos deputados.DD e

Art. 93. Si O commerciante não fôr matriculado e constar, em
juizo por notoriedade ou inquirição que o fundo mercantil com que a
casa fallida commerciava não excedia de 10:000 , o juiz commercial,
procedendo de plano verbal e summariamente, ordenará logo, e sem
dependencia da apposição de ellos, o inventario, avaliaçã9, venda, e
deposito dos bens ou de seu preço; outrosim succe:ssiva ou simultanea
mente, se fór possivel, fará as inquirições, interrogatorios, exames, e
~vet'iguações necessarias, qualificando a final a quebra, e pronun
CIando o réo, ou absolvendo·o.

Pronunciado o réo, seguir·se-á o concurso das preferencias, com
cuja deciSão, salvo os recur os legaes, se terminará a causa. oa r

Art. 94. A venda dos bens ou o concurso de preferencia podem
ser sobrestados ou suspenso'3, si os credores, concedendo concordata ao
devedor, requererem ao juiz que os bens sejam entregnes' ao mesmo
devedor ou a algum administrador que elles nomearem . .....

Nota 99 a
Door. n. 5456 de 1873, art. 8.

Nota 99 b
Decr. n. 5456 cit.) art. 8.

Nota 99 c
Decr. n. 5456 cit., arL. 8.

Nota 99 d
Decr. n. 5456 cit., art. 14.

Nota 99 e
Lei n. 2342 de 1 i3, art. 1 § 4' Decr.

n. 638,1 de 1876, arl. 18.

Nota 99 f
Incorrecta redacção-que parece excluir

a concordala e o con lraclo de união.

Nota iOO
Cod. Not. 10.
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Art. 95. A' vista do requerimento dos credores, o juiz proce.
dendo ao exame, inquirições, interrogatorios e averiguações necessa.
rias para a instrucção do processo, qualificação da quebra e pronnncia
do devedor, satisfará ao requerimento dos credores, se não houver
duvida sobre sua qualidade.

A entrega dos bens se não fará sem que sejam inventariados e
avaliados. leu

Art. 96. Os emolumentos dos juizes e Tribunaes do Commercio,
e as custas dos processos respectivos, serão provisoriamente os mes·
mos quase percebem no civel pelo Decr. n. 1569 de 3 de Março do
corrente. tO~

José Thomaz Nabuco de Araujo, do meu conselho, ministro ese·
Cl'etario de Estado nos negocios da jnstiça, as~im o tenha entendido
e faça executar .-Palaeio do Rio de Janeiro, em o IOde Maio de 1855,
trigesimo quarto da Independencia e do Imperio.-Com a rubricada
S. M. o Imperador. -José Thomaz Navuco de Araujo.

'Aviso fi, 148 de 11 de Juuho de t855
I

Aú Presidente do Tribunal da Commercio da capnal do Impeno. -Solve varias dnfj'
da~ apresentadas por aquelle presidente, relativamente ao Decr. li. 159~ do l'
de. Maio pl'oximo ]Jl'elel'ito.

3a Secção.-Ministerio dos Negocios da Justiça.-Rio de Jmiro
em 11 de Junho em 1855.

Solicita V. S. no seu officio de 18 do mez proximo pl'eterito, es·
clarecimentos acerca das seguintes duvidas, que lhe oecorrem na
execuçã(j do Decr. n. 1597 do 10 do referido mez, que dá Regula·
mento para os Tribunaes do Commercio: P, se, não obstant~ ser
taxativa. e não exemplificativa a disposição do art. 6" § l° do cItado
Decreto 'comprehende ella, por identidade de razão, os illterpre~
do commm:cio, e os avaliadores commerciaes, cuja nomeação e matrI'
cula compete tambem ae Tribunal do Commercio pelos Regllhl.mento!
D. 738, art. 18 § 2", e n. 73-7, art. 533, e Decreto da 23 deOut~r~

N(l1., ani.
Nota iOi

/

Noia 1.02
CQd., Not.Í<l76; Av. n. 246 de 1860; vecr

n. 5737 de 1874.
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de 1852' 2", se entre os casos de aggravos apezar de não vir enume·
filllo no' art. 72 se deve considerar os de que trata a Resoluçã.o de
10 de Julho de 1850, art. 2°, quanto á fiança ás custas do processo e
imposto substitutivo da dizima da chancellaria, visto ser esta resolu
ção extensiva ás causas commerciaes (Regulamento n. 737, art. 736);
3', se para servirem ante o Tribunal do Commercio devem ser admitti
(los os solicitadores nomeados pelos presidentes das Relações, em vir
tude do Decr. TI. 398 de 21 de Dezembro de 1844, ou se devem
ser providos pelos presidentes dos Tribunaes do Commercio, a quem
oart. 56 do novo Regulamento só dá a nomeação dos continuas e offi
eiaes de justiça; 4", a quem devem ser distribuidos os emolumentos
que têm de entrar para a respectiva caixa; se aos adjuntos sÓtnente,
se tambem competem ao presidente do Tribunal, como se pratica na
Relação; se tambem pelos deputados commerciaes; 5\ se não obstante
serem os aggravos decididos só pelo presidente, devem as custas
entrar para ocofre, afim de serem repartidas, ou se esses emolumentos
só pertencem ao presidente, como as distribuições, assignat.uras e
juramentos, nos termos do art. 61 do novo Regulamento das custas,
mandado observar provisoriamente pelo art. 96 do Decr. n. 1597 do
I' de Maio ultimo; 6\ se o presidente, fiscal e adjuntos, e mais empre
gados judiciaes novamente creados, devem ser pagos de seus ordena
dos egratificações em folha da Relação, a cujo presidente deverá o do
Tribunal do Oommercio enviar attestados mensalmente, ou se em
folha separada, formada pelo pre idente do rrribunal do Commercio,
e por este directamente enviada á respecti va secretaria de Estado .

.. S. M. o Imperador, a cujo conhecimento levei o of:ficio de V. S.
Houve por bem decidir, pelo que respeita á la dl1vida que o art. 6°
§Y do Decr. n. 1597 do 1° de Maio do corrente anno, é taxativa, e
nao comprehende portanto a nomeação de avaliadores e interpretes, a
~ual só fica restricta, combinado aquelle artigo com os arts. 4° e 19,
as comarcas em que tiverem assento, os Tribunaes e juizes especiaes.
Quanto á 2" duvida, que se deve considerar entre os ca os de aggra
vos os de que trata a Resolução de 10 de Julho de 1850, sendo que o
art. 669 do Regulamento n. 737, tambem os não comprehendia, mas
sempre se subentenderam por virtude das Leis especiaes que os crea
ramo Qnanto á 3" que deve admittir-se a servirem no Tribunal do
Commercio os solicitadores nomeados pelos presidentes das Relações,
para que se não multipliquem taes empregados. Quanto á 4" que os
em.olumentos que entrarem para a respectiva caixa, devem ser distri·
tUldos pelo presidente do Tribunal e pelo fiscal, adjuntos e deputados.
u~nto á 5" que pertencem ao presidente do Tribunal as cu tas pro

vementes dos ággravos por elle decididos. E quanto, finalmente, á 6",
~ue a folha ~os ordenados e gratificações do presidente do Tribnnal.
ofiscal, adjuntos e mais empregados, deve ser formada pelo mesmo
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presidente, separadamente e enviada mensalmente á esta secretarIa
de Estado.

C' que communico a V. S. para sua intelligencia e em respostas
seu citado oflicio.

Deus guarde a V. S. - José Thomaz Nabuco de Aralljo.
81'. José Ig·nacio Vaz Vieim.

ComD1Íssões aos cUl'adores fiscaes, deposihH'ios e adml
DistNldol'es das massas faI1idas

EDITAL

TRIBUNAL DO COMMERCrO

José Ignacio V,tZ Vieira, do conselho de S. 11. o Imperador, des·
embargador da Relação do Rio de Janeiro; presidente do rrribuual
uo Commercio da capital do Imperio, etc., etc.

Faz saber a todos os juizes do commercio da. provincias do Rio
de Janeiro, Espirito Santo, Minas-Geraes, Matto·Grosso, S. Paulo,
Paraná, Santa Catharina e Rio-Grande do Sul, que nos respectivos
juizos devem observar o Regulamento que a este acumpanha, assiguado
pelo deputado secretario do mesmo 'I'ribunal, fixando o maximo eo
minimo da commissão devida ao curadores fiscaes, depositarios e
administradores das massas flillidas, nos termos do art. 839 do Cod,
Comm., e art. 6.0 § 5.° do Regulamento n. 1597 do 1.0 de Maio do
corrente anno.

Tribunal do Commercio da capital do Imperio, 12 de Setembro
de 1855. -JoséIgnacio Vaz Yieira.

"egulam.ento e labella da comD1is'são devida aos cUl'adol'esliscaes,
dellosital'Íus e administradores das ma sas fallidas

Art. 1.0 Aos curadores fiscaes, depositarios das massas fallid~
poderão os respectivos juizes marcar uma commis ão: para os prl'
meiros, de meio a um por cento, e para os segundos, de um até dons
por cento. , .

Art. 2. 0 Aos administradores poderão ellea marcar a commlssao
de dous a cinco por cento.

Art. 3. o A cornmissão dos depositarios será contada sobre ovalor
lle todos os bens moveis e semoveutes que cada um recebe~' ~m sll,a
guarda, dinheiro e joias, segundo o valor dado no balanço, nao rncl~~I'
das as dividas activas e bens de raiz, a respeito dos quaes só telRO
porcentagem dos rendimentos que eifectivamente receberem. A d~s
~uradores será qalculada sobre todo o activo descripto no balanço, tan o
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bens como dividas activas, exceptuadas as conhecidamente perdidas,
as que deverem os proprios fallidos, ou pessoas de suas famílias que
vivam sob seu poder sem patrimollio proprio, nem quaesquer verbas
ob o titulo de despezas geraes e particulares. A dos administradores,

sobre a importancia das quantias que forem apurando da massa, não
só dos bens, como das dividas que cobrarem, ou sobre que transigirem
na conformidade do art. 864 do Cod. do Comm.

Art. 4. o Os curadores fiscaes e depositarias s6mente receberão a
commissão depois que aos administradores fizerem entrega dos livros,
papeis e quaesquer outros bens que tiverem em seu poder pertencentes
ámassa fallida, comprehendidos os livros dos assentos de sua adminis
tração, e lhes prestarem contas della, nos prazos da lei i e os que fôrem
eleitos administradores não terão direito á mesma commis ão fixada
para o primeiro e s6mente para o segundo encargo.

Art. 5. o Os curadores fiscaes e depositarios que não fizerem a
entrega, nem prestarem as contas de que trata o artigo antecedente,
além de incorrerem nas penas impostas aos depositarios remissos (Cod.
Comm., art. 284 ), não terão direito á commissão alguma. (Regula
mento n. 738, arts. 158 e 161).

Art. 6." A commissão fixada para os administradores s6 será con
cedida para todos elies quando houver mais do que um i e a ella não
terão direito quando por causa justificada fôrem de tituidos em virtude
de sentença passada em julgado.

Tribunal do Commercio da capital do Imperio, em sessão de 5 de
Setembro de 1855.

Está conforme.-No impedimento do secretarIo, o deputado Joa
quim José dos Santos Junim" .

AssentoI.-Codigo do Commercio, arts. 4, 5 C 8·

Quanddo ~a .fi~ma social é matriculada, só a sociedade collectivaII!ente, e não .os sacias
ella mdlVIdualmente, goza das preroaativas dos commerclantes matrIculado ;

'lias, se todos os sacio ão matriculados goza a firma social dessas prerogativas,
llUda que ella o não seja. '

. Aos 7 dias do mez de Junho do anno de 1856, em sessão do
Tnbunal do Oommercio da capital do Imperio, o qual se achava.
completo com os deputados abaixo assignados, presente o desembar
gador fiscal delie, e sob a presidencia do conselheiro desembar
gador José Ignacio Vaz Vieira, foi unanimemente assentado, de

58 CODIGO COMMERCIAL
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accôrdo com os Tribunaes do Commercio das provincias da Bahia
e Pernamb .1CO, existentes ao tempo em que a resolução primor.
dial foi tomada, que matriculada uma firma social, a sociedade
collectivamente, e não os socios individualmente, fica gozando de
todas as prerogativas concedidas pelo Codigo do Commercio aos
commerciantes matriculados, porque, segundo os principios funda.
mentaes das sociedades com firma, da qual s6 podem fazer parte
nomes de socios que sejam commerciantes, a firma social repre.
senta a sociedade, e se só a elIa a matricula attribue privilegios,
estes s6 são liberalisados aos actos sociaes e não aos actos par·
ticulares de cada um dos socios, se por outro titulo não forem
singularmente matriculados; que nas sociedades collectivas, sendo
a firma social composta de nomes de commerciantes todos matri·
culados, goza esta das mesmas prerogativas que as firmas sociaes
matriculadas, ainda qne a sociedade colIectivamente se não ma·
triculasse, porque uma firma assim composta fica sendo perfeita·
mente igual ás que depois de formadas são especialmente matri·
culadas.

Deste parecer foi tambem o desembargador fiscal, que neste acto
ofticiou expondo verbalmente os principios do direito commercial que
firmam esta intelligencia.

E de como assim se accordou e lavrou este Assento, que por
todos é assignado, para que os casos referidos não venham mais
em duvida.- Vaz Vieira, presidente.-Antonio Alves da Silva Pinto,
deputado secretario.-José Carlos Mayrink.-Joaquim José dos Santo!
Junior.-Militão Maximo de Souza.-F'rancisco Xavier Pereira.
Antonio Gomes Netto. -Fui presente, Coito.

Assento II.-Codigo do Commercio, arts. 355 a 358
e 424

Nos vencimentos da letras sacadas ou aceitas depois do l° de JaDei~O de 1851, foi
pelo Codigo do Commercio abolido o uso de dias de graça ou cortezla.

Aos 7 dias do mez de Junho do anno de 1856, em sessáO
do Tribunal do Commercio da capital do Imperio, o qual se achava
completo com os deputados abaixo assignados, presente o des~'
bargador fiscal, e sob a presidencia do conselheiro desembarg! ~r
José Ignacio Vaz Vieira, foi unanimemente assentado, de accor o



ASSENTO TI 915

com os Tribunaes <lo Commercio das provincias da Bahia e Per
nambuco, exi tentes ao tempo em que a resolução primordial foi
"tOmada, que o Codigo do Commercio abolio o uso de dias de
graça ou cortezia, uos vencimentos das letras, qualquer que seja
afórma em que possam ser coucebidas, menos quauto ás sacadas
ou aceitas antes <lo l° de Janeiro de 1851, em que elle começou
a ter execução; pois ainda que tal uso fosse fundado no que
dispunham os Alvarás de 25 de Agosto de 1672 e 15 de Julho
de 1714:, é elle condemnado pela legislação subsidiaria, fonte da
novÍ'sima legislação commercial do Imperio, a qual nenhuma dis·
posição contém que o mande observar, nem é observado na Praça.
Do mesmo parecer foi odesembargador fiscal, que verbalmente officiou
sobre esta intelligencia da lei.

E de como assim se accordou e lavrou este Assento, que por
todos é assignado, para que o caso referido não venha mais em
duvida.- Vaz Viei1'a, presidente.-Antonio Alves da Silva Pinto,
deputado.secretario.-José Carlos MaY1"Ínk.-Joaquim José dos Santos
.Ttl/nior.....:.Antonio Gomes Netto.-Militão Maximo ele Soz6za.-Fran
.cisco Xavier Pe1·eim.-Fni presente, Coito.

Assento 111.- Codigo do Commercio, art. 356

Os dias para o protesto da letra de cambio, sacadas a dia precisos, devem-se contar
do do acceite. e não do do saque.

r • Aos 7 dias do mez de Julho do anno de 1856, em sessão do
rnbunal do Commercio da capital do Imperio, o qual se achava
completo com os deputados abaixo assignados, presente o desem·
bargado! fiscal, e sob a presidencia do conselheiro desembarga
dor Jose ~guacio Vaz Vieira, foi unanimemente assentado, de accôrdo
co~ os Tnbunaes do Commercio das províncias daBahia e Pernambuco,
~XI tentes ao tempo em qlle a resolução foi tomada, que o prazo das
etras sa~adas a dias precisos deve contar-se, não da data do saque,
~as do dIa ~o aceite, pois que só a respeito das que são positivamente
acadas a dIas da data se deve contar o prazo do vencimento do dia

Subsequente ao do respectivo saque, como expressamente determina a
segnuda p.arte do art. 356 do Codigo do Commercio. Do mesmo
.parecer fOI o desembargador fiscaL
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E de como assim se accordou e lavrou este Assento, que por
todos é assignado, para que o caso referido não enha mais emdn.
vida, - Vaz Viei?'a, presidente. - Antonio A7ves da Silva Pinto
deputado secretario.- José Ca?'los Mayrink.- Militão lJaximo d;
Souza.-Francisco Xavier Pe?'eim.-Antonio Gomes Netto.-JoaqlliJn
José dos Santos J1~nior . - Fui presente, Coito.

Decreto n. 1837 de 8 de Novembro de 1856

Declara: 1", que a inquirição de testemunhas para indagação das causas de lallen
cia é fórmula substancial do :processo da instrucção da quebra; 2', que a con
vocação dos credores para a segunda reunião deve ser feita por circulares do
escrivão.

Tomando em consideração o ofticio do juiz especial do commercio
da côrte de 25 de Fevereiro do corrente anno} suscitando duvidas:
10, sobre o art. 818 do Codigo Commercial, cuja disposição, quanto ii
inquirição de testemunhas para indagação das causcLS de falieneia, lhe
parece facultativa, se pelo interrogatorio do fallido, exame do_ livros e
outras diligencias ficam as ditas causas averiguadas; 2°, sobre a ano
tinomia dos arts. 127 e 133 do Regulamento n. 738 de 25 de Novem·
bro de 1850 i quanto á fórma da convocação dos credores para a se·
gunda reunião,

Attendendo que a indagação das causas da falleneIa se rerere
tambem á jurisdicção criminal, visto como elia deve servir de bas~ ao
julgamento do crime e bancarrota (art. 819 do citado Codigo e LeI de
2 de Julho de 1850) i sendo que a inquirição de testemunhas é termo
substancial da formação da culpa, conforme o Codigo do Processo
Criminal, Lei de 3 de Dezembro de 1841 e arestos dos Tribunaes j.

Attendendo outrosim que a segunda reunião dos credores p.e]~lm·
portancia dos actos respectivos, e á vista da expressa disposl~o do
art. 133 do Regulamento n. 738 de 25 de Novembro de 1850, eXlgea
convocação pessoal i

Vistos os pareceres do conselheiro presidente do Tribunal do Com
mercio da capital do Imperio, e do conselheiro procurador da eo.:,
fazenda e soberania nacional: hei por bem, na conformidade de mlul~
Imperial Resolução de 29 do mez antecedente, tomada sobre cons
da secção de justiça do conselho de Estado, declarar:

1 .° Que a inquirição das testemunhas para indagação das can~~s
de faliencia (art. 818 do Codigo Commercial) é fórmula substanCIa,
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cleque não podem prescindir os juizes de commercio na mstrucção no
processo da quebra j

2. o Que a convocação dos credores para a segunda reunião deve
ser feita por cartas circulares do escrivão.

José Thomaz Nabuco de Araujo, do meu conselho, ministTo e se·
cretario de Estado dos negocios da justiça, assim o tenha entendido e
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 8 de Novembro de 1856,
trigesimo quinto da Independencia e do Imperio

Com a rnbrica de Sua Magestade o Imperador.

José Thomaz Nabuco de Amujo.

Assento IV. - Codigo do Commercio, arts. 10
e seguintes

AsdisposiÇÕes do Cap. II, Tit. I, Parte I do Codlgo do CommerclO obrigam a todos os
f\ommerciantes, quer matriculados, quer não.

Aos 6 dias do mez de Julho de 1857, em sessão do Tribunal do
Commercio da capital do Imperio, o qual se achava completo com os
deputados aba.ixo assignados, presente o desembargador fiscal, e sob
a~residencia do conselheiro desembargador José Ignacio Vaz Vieira,
fOI unauimemente assentado, de accôrdo com os Tribunaes do Com·
me~ci_o das provincias da Bahia, Pernambuco e Maranhão, que as dis
poslçoes do Cap. II, Tit. I, Parte I do Codigo do Commercio obrigam
~dos os commerciante , quer matriculados, quer não, pois as obriga
çoes nelle impostas são communs a todos os commerciantes, como se vê
dasua epigraphe, sendo qne, portanto, comprehende todos qne fazem
da mercancia profissão habitual, ainda que não se hajam inscripto como
taes perante os Tribunaes do Commercio e embora só os matriculados
gozem a protecção que o Cõdigo libera1is~ em favor do commercio, nos
t?rmos do art. 40 delle, o qual não pôde admittir intelligencia exten·
8~va a todas as disposições no mesmo Codigo impostas aos commer
~l~ntes em geral e obrigatorias para todos elies. Do mesmo parecer
010 desembargador fiscal.
t ~ de. como assim se accordou e lavrou este Assento, que por
od~se as.sl.gnado, para que o caso referido não venha mais em duvida.
'- az V~ewa, pre idente.-Antonio .Alvesda Silva Pinto, secretario.
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-.José Ca'rlos Mayrink.-Joaquim José dos Santos Junior.-AntolUo
Gomes Netto.-Militão Maximo de Souza.-F-rancisco Xavier Pereira,
-FlÚ presente, Coito.

Assento V.-Codigo do Commercio, art. 347
Os Tribunaes do Commercio, apezar da novissima reforma judiciarJa, conHouarão ~

ser exclusivamente competente, nos logares da sua residencia, para deslituir os
liquidantes das sociedades mercantis qi!,solvidas.

Aos 6 dias .do mez de Julho de 1857, em sessão do Tribunal do
Commercio da capital do Imperio, o qual se achava completo com os
deputados abaixo assignados, presente o desembargador fiscal, esob a
presidencia do conselheiro desembargador José Ignacio Vaz Vieira,
foi unanimemente assentado, de accôrdo com os Tribunaes do Com
mercio das provincias daBarna, Pernambuco e Maranhão, que sómente
os Tribunaes do Commercio nos logares de suas residencias .ão compe·
tentes para destituir administrativamente os liquidantes das socieda·
des mercantis dissol,!idas, quer es~as sociedades hajam sido matricula,
das, quer não, porque o art. 18, § 10 do Reg. n. 738 de 25 de No·
vembro de 1850, não faz tal distincção, e não obstante o art, 347 M
Coiligo do Commercio, que dava essa attribuição aosjuizes do comruer·
cio nos logares em que não ha Tribunaes ; oque tudo se conclue do Re·
guIamento de IOde Maio de] 855, quancIo no art. 12 § 4 concede essa
attribuição aos conservadores do commercio, sómente Cl'eados pelo
art. 11 nas provincias em que não ha Tribunaes do Commercio. Do
mesmo parecer foi o de~embargador fiscal.

E, de como assim se accordou e lavrou este Assento, que por
todos é assignado para que ocaso referido não venha mais em duvid~,
- Vaz Vieira, presidente. - Antonio Alves da Silva Pinto, secretal'l~,

José Ca1'los Mayt'Ínk. - Joaquim José dos Santos Junior.- ~rltOnlO
Gomes Netto.-Militão Maximo de Souza. - Francisco Xamel' Pe·
t·eira.-Fui presente, Coito.

Assento VI.-Codigo do Commercio, art. 858
A artribuicão de destiLuir os administradores das casas fallida, quer matriculndas,

quer não, pertence aos juizes do commercio

Aos 6 dias do mez de Julho de 1857 em sessão do TribunalM
Commercio da capital do Imperia, o qual 'se achava completo com os
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deputados abaixo assignados, presente o desembargador fiscal, e sob ao
presidencia do conselheiro desembargador José Ignacio Vaz Vieira,
foi unanimemente assentado, de accôrdo com os rrribunaes do Com
mercio das provincias da Bahia,Pernambuco e Maranhão, que a attri·
bnição de destituir os administradores das casas fallidas, ainda as matri
culadas(Codigo, 3rt. 858, Reg. n. 738, art. 18, § 10), e que, quanto aos
não matriculados, já pertencia aos juizes do commercio (Codigo,arts. 908
e999,Reg. n. 738, art. 187), não pertence mais aos Tribunaes do Com·
mercio, e sim aos ditos juizes, já porque aql1elles foram convertido
em 2" in tancia, e paraelles ha recur os nestes casos, já porque para
estes foi devolvida toda ajurisdicção nas can as de fallencia mesmo dos
matriculados, dos quaes a dita distincção é um incidente não compre
hendido nas excepções do art. 23 do Regulamento de IOde Maio de
1855. Do mesmo parecer foi o de embargador fi cal.

E, de como assim se accordou e lavrou este A sento, que por
todos é assignado, para que o caso referido não venha mais em duvida.
- Vaz Vieira, presidente. -Antonio Alves dCL Silva Pinto, secretario.
-José Ca?'los May?'ink. -Joaqztim José dos antos JUlnio?', -Antonio
Gomes Netto, ":"--.11:Iilitão lJlaximo de SOZbZCL -Francisco Xavier Pereim.
-Fui presente. Coito.

Assento VII. -- Codigo do Commercio, arts. 75
79 e antros

Os prep~ ~os da ca as de commercio, ainda que não tenham nomeação e cripta e
IDscnpta no Tribunaes, podem demandar os eus alarios no juizo commercial

Aos.6 dia do mez de Julho de 1"857, em sessão do Tribunal do
CommerClo da capital do Imperio, o qual se achava completo com os
(lepn~dos a,baixo assignados, presente o de embargador fiscal, e sob
a presId~ncIa do conselheiro desembargador José Ignacio Vaz Vieira,
fOl u~aDlmemente assentado, de accôrdo com os Tribunaes do Com
merClO ~as provincias da Bahia, Pernambuco e Maranhão, que o
guarda.livr~s, como preposto de casa de commercio, póde demandar
osseu~salanosno juizo commercial (Reg. n. 737 art. 14 § 2), ainda
que na~ tenha nO,meação escripta e inscripta no Tribunal do Commercio
respectIVO, pois nem tal nomeação escripta é sempre precisa para obri·
gar? preponente (Codigo, art. 75), nem pela falta de inscripção que só
opnva dos favores outorgados pelos arts. 79, HO, 81, 876 § 3 e outros
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do mesmo Codigo, fica desaforado do juizo commercial, que não é pro.
tecção no sentido do art. 15 do dito Reg. n. 737; a jurisdicção neste
caso nasce do acto e da pessoa do preposto (Reg. n. 737, art.10») por·
que a cousa deriva de obrigações sujeitas ao Codigo (arts. 74 eseguin·
tes), e elIe é agente auxiliar do commercio, e como tal commerciante
em relação ás operações que na sua qualidade lhe respeitam (OodigoJ
arts. 1 e 35). Do mesmo parecer foi o desembargador fiscal.

E, de como assim se accordou e lavrou este Assento, que por
todos é assignado, para que o caso referido não venlla mais em duvida,
- Vaz Vieir'a, presidente.-Antonio Alves da Silva Pinto, secretario,
-José Car"los Mayrink. -Joaquim José dos Scmtos Junior. -Antonio
Gomes lVetto.-Militão MaximodeSouza.-Fmncisco Xavier Pereira,
-Fui presente, Coito.

Assento VIlI.-Codigo do Commercio, art. 828

Para (Iue sejam annullados os actos aIíenativos do failido, em que mtervelO fraude,
deve-se provar esta fraude, de pal1p. a parle.

Aos 6 dias do mez de Julho de 1857, em sessão do Tribuual do
Commercio da capital do Imperio, o qual se achava completo com os
deputados abaixo assignados, presente o desembargador fiscal, e.s~ba
presidencia do conselheiro desembargador José Ignacio Vaz VIeIra,
foi unanimemente assentauo, de accôrdo com os Tribunaes do Commer·
cio das provincias da Bahia, Pernambuco e Maranhão, que para s~reUl

annulIados os actos do fallido alienativos de bens de raiz, moveIS ou
semoventes, e todos os mais actos e obrigações por titulo oner?so, ~inda
mesmo que sejam as operações commerciaes, qualquer que seja a epoca
em que fossem contrahidos, emquanto não prescreverem, ~eve.se.provar
fraude, não s6 da parte que transfere, como da que adqUIre; pO.IS beUl I

que o Codig'o Portugue'lnoart.1136,fonte proximadonosso,disponha
o contrario, o Tribúnal prefere como mais razoavel, e conf~r~e ao
principios cie direito, esta intelligencia, fundada nas disposlçoes d~
Codigo Belga e outros de nações cultas, e como tal adoptavel, por sei
omisso o nosso Codigo no art. 828. Do mesmo parecer foi o desembar'
gador fiscal.

E, de como aSSIm se accordou e lavrotl este Assento, que .por
todos é assignado, para que ocaso referido não venlla ~ais em dUVl~.a,
- Vaz Vieira, presidente.-Antonio Alves da Silva Pmt(), secretaJlO,
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José O(Lrlos May?"ink.-Joaquim José dos Santos JunioT--Antonia
Gomes Netto, -Militão Maximo de Souza. - Francisco XavÍ(w Pe'reira.
- Fui presente, Coito. .

Assento IX.-Codigo do CommcrclO, arts. 858
e 870

Aos credores, tl nâo ao Juizo. compete aeclarar liquida a massa faUida,

Aos 6 dias do mez de Julho de 1857, em sessão do Tribunal do
Commercio da capital do Imperio, o qual se achava completo com os
deputados abaixo assignados, presente o desembargador fiscal, e sob a
presidellcia do conselheiro desembargador J o é Ignacio Vaz Vieira,
foi uuanimemente a sentado, de accôrdo com os Tribunaes do Commercio
das provincias da Bahia, Pernambuco e Maranhão, que s6mente aos
credores, e não ao juizo, mais sob apre idencia deste, e sem prejuizo
do di po to no art. 169 do Regulamento das Quebras, compete conhecer
se e acha liquidada a ma sa fallida, porque dando-lhes os arts. 858 e
870 do CDdigo do Commercio, combinados com os arts. 170 e 181 do dito
R,egulamento das Quebras, o direito de approvar as contas dos admi·
n~s~radores e de dar quitação ao fallido, virtualmente' dá·lhes o de
aJUlzarem da ultimação da liquidação, condição essencial do exercicio
do dito direito. Do mesmo parecer foi o desembargador fiscal.

R, de como assim se accordou e lavrou este Assento, qne por
todos é assignado, para que o caso referido não venha mais em duvida.
-Vaz Vieim, presidente.-Antonio Alves da Silva Pinto, secreta1'Ío.
-José Carlos Mayrink. -Joaquim José dos Santos Junior·. - Antonio
Gomes Netto.-Militão lúaximo de Souza -Francisco Xavie'r Pe?"eira
-Fui presente, Coito. .

Assento X.-Codigo do Commercio. art. 888
Adisposição deste artigo deve entender.se sobre o direitos dos credore privilegiados

e hypotbecarios,

00 Ao~. 9 dias d~ mez de Julho de 1857, eiD sessão do Tribunal do
demmel CIO d~ capItal do Imperio, o qual e achava completo com os

putados abaIXO assignados, presente o desembargador fi cal, e soh a
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presidencia do comelheiro desembargador José Ignacio Vaz Vieira foi
unanimemente assentado, de accôrdo com os Tribnnaes do Comm~rcio
das provincias da Bahia, Pernambuco e Maranhão, que oart. 18 do
Oodigo do Oommercio se entende sómente com relação á massa divi·
denda ou chirographaria, sem prejuizo dos direitos dos credores privi·
legiados e hypothecarios, cuja prelecçãofôr contestada pelo administra·
dores da massa fallida, nem inhibe que fique em caixa quantia softi·
ciente para sen pagamento, até que se decida oseu direito de preferencia,
pois que tal procedimento dimana da natureza da hypotheca, e é con·
forme ao mesmo Oodigo, arts. 860, 861,866,873 e outros. Do mesmo
parecer foi o desembargador fiscal.

E, de como assim se accordon e lavrou este Assento, que por
todos é assignado, para que o caso referido não venha mais emdllvida.
- Vaz Vieira, presidente.-Antonio Alves da, Silva Pinto, secretario.
-José Cados Mayrink.-Joaquim José dos Santos Junior.-Antonio
Gomes Netto.-Militão Maximo ele So'uza.-Fmndsco Xavier Pereira
- Fui presente, Coito.

Assento Xl. - Colligo do Commercio, art. 360
ne~. 737, art. 3:25 § 30

Não tem logar embargo contra o aceitante de uma letra da terra, e lando endo~dl
ou contra o devedor afiançado. e se não provar ou ju tHicar tambem, eOIl o
endossante ou fiador os requisilo da lei.

Aos 9 dias do mez de Julho de 1857, em sessão do Tribunal do
Oommercio da capital do Imperio, o qual se achava completo com o
deputados abaixo assignados, presente o desembargador fis~a~ sob ~
presidencia do conselheiro desembargador José Ignacio Vaz VIeIra, f~l
unanimemente assentado de accôrdo com os Tribunaes do CommerClo
das provincias da Bahia, Pemambuco e Maranhão, qne em virtude ~o
art. 325 § 3° do Regulamento n. 737, e do que dispõe. oart. 360 o
Oodigo do Oommercio não ba logar embargo contra oaceitante de uma, ara
letra da terra que estiver endossada, on contra, um devedor que, P
garantia da divida, tiver dado fiança mercantil, salvo prova.n~o.sele
justificando-se tambem contra o endossante ou fiador os reqmsItos (a
lei. Do mesmo parecer foi o'desembargador fiscal. or

E, de como assim se accordou e lavrou este Assento, que'a
todos é assignado, para que ocaso referido não venha ~aisem ~l~ i~'
_ Vaz Vieira, presidente.-Anto?~io A.lves da Silva Pmto, seCle r .



AS ENTO XI 923

-José Ca~'los Mayrink.-Joaquim José dos Santos Junio~·.-Antonio

Gomes Netto.-Militão Maximo de Souza.-Fhmcisco Xavie1' Pereira.
-Fui presente, Coito.

Assento XII. - Regulamento n. 737, art. 470

NãO podem ser nomeados al'bill'os o Tl'ibunaes do Commercio, e só algum dos
seus membros.

Aos 9 (lias do mez de Julho de 1857, em sessão do Tribunal
do Commercio da capital do Imperio, o qual se achava completo com
os deputados abaixo a siguado , presente o desembargador fiscal, e
sob a presidencia do conselheiro desembargador José Ignacio Vaz
Vieira, foi unanimemente assentado, de accôrdo com os Tribllnaes do
Commercio das provincias da Bahia, Pernambuco e Maranhão, que os
Tribunaes do Commercio, depois de convertidos em de 2" instancia,
não pQdem mais ser nomeados arbitros, e só algum de seus membros,
pelo mesmo motivo por que, nos termos do art. 470 do Regulamento
n.737 não o podiam ser até agora al;' Relações, e só algum juiz da
2.' instancia. Do mesmo parecer foi o desembargador fiscal. .

]1], de como assim se accordou e lavrou este Assento, que por
todos é assignado, para que o caso referido não venhamais em duvida.
- Va,z Vieim, presidente. - Antonio Alves da Silva Pinto, secretario.
-.José Cm'los May~"ink. - JoafJ.~~im José dos Santos Junim'.- Anto-
1110 Gomes Netto.-Mil-itcio Maximo ele Souza.-F1'ancisco Xavier
Pereira.-Fui presente, Coito.

Assento XllI.-- Codigo do COIDmereio, arts. 893
e 895

! I'ebabililação do (aI lido não prerogativa do commercianle matriculado.

o AoS.9 dias do mez de Julho de 1857, em sessão do Tribunal do
ommerclO, o qual se achava completo com os deputados abaixo assi

gnltd~s, presente o desembargador fiscal, e sob a presidencia do con
se eu'O desembargador José Ignacio Vaz Vieira, foi unanimemente
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assentado, de accôrdo com os Tribunaes do Commercio das provincia!
da Bahia, Pernambuco e Maranhão, que a rehabilitação do fallido não
éprerogativa do commerciante matriculado, bem que só pos asercon.
cedida pelos Tribunaes do Commercio (Reg. n. 738, art. 99; Decr. de
1 de Maio de 1855, art. 2) ; compete a todo o que se achar nas circum.
stancias do arts. 893 e 895 do Cudigo do Commercio, e no caso do
Regulamento das Quebras, art. 182. Do mesmo parecer foi odesem·
bargador fiscal.

E, de como assim se accordou e lavrou este A ento, que por
todos é assignado, para que o caso referido não venha mais em duvida.
- Vaz Vieira, presidente. -Antonio Alves da Silva Pinto, secretario.
-José Carlos Mayrink. -Joaquim José dos Santos Jimior. - Antonio
Gomes Netto .- Nlilitão }daximo de Souza. - .JJ1rancisco Xavier Pereira.
-Fui presente, Coito.

Asseilto XIV. -C{)dj~o do Commercio, art. 3U4
'-

Os endossos. ainõa quando só tenl1am o eITeito de ces ão civil, nao dcsa,oraBl
. do juizo commercia1.

Aos 9 dias do mez de Julho de 1857, em sessão do Tribunal
do Commercio da capital do Imperio , o qual se achava completo como'
deputados abaixo assignados, presente o desembargador fi cal, e. ~b8
presidencia do conselheiro desembargador José Ignacio Vaz Vleua,
foi unanimemente assentado, de accôrdo com os Tribunaes do Commer·
cio das provincias da Bahia, Pernambuco e Maranhão, que os eudo.s·
sos das letras já vencidas ou prejudicadas, e daquellas que por uao
serem pagaveis á ordem têm o simples efi'eito de cessão civil, na forma
do art. 364 do Oodigo do Commercio, não desaforam do juizo commer·
cial, pois que corno cessão ordinaria de credito têm acção de reconhe·
cimento nos termos do art. 261, combinado com o art. 250 §6 do Re·
guiamento n. 737. Do mesmo parecer foi o desembargador fiscal. d'

E, de como assim se accordou e lavrou este Assento, que po~ to o,
é assignado, para que o caso refãrido não venha mais em duvI~a.
Vaz Vieim, presidente. - Antonio Alves da Silva Pinto, secretarIo.-:
José Carlos Mayrink. -Joaquim José dos Scmtos J'wnio1':-A.n~o!~IO
Gomes Netto.-Nlil-itão Maximo de SOI~za. -.JJ1rancisco Xavw Pmeuo.
-Fui presente, Coito.
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Assento XV.-Codigo do Commercio, art. 456

Â prescripção de direitos e obrigações anteriores ao Codigo do Commercio conta-se
do 1. o de Janeiro de 1851.

Aos 9 di'{s do mez de Julho de 1857, em sessão do Tribunal do
Commercio da capital do Imperio, o qual se achava completo com os
deputados abaixo assignados, presente o desembargador fiscal, e sob
apresidencia do conselheiro desembargador José Ig-nacio Vaz Vieira,
foi unanimemente assentado, de accôrdo com os Tribunaes do Com
mercio das provincias da Bahia, Pernambuco e Maranhão, que o tempo
para a prescripção de ohrigações mercantis contrahidas e direitos
adquiridos anteriormente á promulgação do Codigo do Commercio,
conta-se do IOde Janeiro de 1851, em que ene começou a ter execução
por bem do art. 912, com o qual deve accordar·se a disposição do
art. 456 do mesmo Codigo, e com o art. 742 do Regulamento u. 737,
como já declarou o Aviso de 5 de Outubro de 1855. Do mesmo parecer
foi odesembargador fiscal.

E, de como assim se accordou e lavrou este Assento, que por todos
é assignado, para que o caso referido não venha mais em duvida.
Vaz Vieira, pre idente,- Antonio Alves da Silva Pinto, secretario.
-Jose Carlos May,·ink.-Joaqttim José dos Santos Junior. -Antonio
Gomes Netto.-Militão Maximo de Soltza.-Francisco Xavier Pereira.
- Fui presente, Coito.

Assento XVI.-Codigo do Commercio, art. 191

Acompra para alugar o uso s6 é mercantil se a locação lambem o fór.

Aos.9 dias do mez de Ju1ho de 1857, em se são do Tribunal do
~ommerclO da capital do Imperio o qual se achava completo com os
eputa.dos ~baixo assigllados, pre;ente o desembargador fiscal, e sob
~lesld~ncIa do conselheiro desembargador José Ignacio Vaz Vieira,

u~allImemente assentado, de accôrdo com os Tribunaes do Com
~erCI~ das provincias da Bahia, Pernambuco e Maranhão, que a
a~mp~~lPara alugar o uso da cousa comprada é mercantil (Codigo,
al~~ ; Re~ulamento n. ~37, art. 19 § 1) ; mas deve ta~bem o

cuel (locaçao) ser mercantIl, nOS termos do art. 226 e segumtes do
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dito Codigo, não comprehendendo, portanto, a de predios, que nâo!
sujeita ao fôro commercial (Codigo, Tit. unico, art. 19 § 3; Regula.
mento n. 737, art. 50 § 3). Do mesmo parecer foi o desembargador
fiscal.

E, de como assim se accordou e lavrou este Assento, que por
todos é assignado, para que ocaso referido não venha mais em duvida.
- Vaz Vi(3im, presidente.-Antonio Alves da Silva Pinto, secretariD.
-José Ca'rlos May'rink. -Joaquim José dos Santos Junior.-Aniolii
Gomes Netto.-lJ!ilitão Maxúno de Souza.-Francisco Xavier Pr
reim. - Fui presente, Coito.

Assento XVll.-Codigo do Commcrcio

Arts. ]54, 169, 176, 186,~201, 291 e outros; Reg. n. 738, arts. 11, 12 e 26 i Reg. n. i~
arts. 21 , 219 e 220.

Aos 17 dias do mez de Agosto de 1857, em sessão do Tribunal~
Commercio da capital do Imperio, o qual se achava completo com~

deputados abaixo assignados, presente o desembargador fiscal delle, e
sob a presidencia do conselh~iro desembargador José Ignacio V~
Vieira, foi unanimemente assentado, nos termos do art.l1 do Re~'
mento organico dos Tribunaes do Commercio, que, por bem do art.~!
do mesmo Regimento, sejam declarados verdadeiros na Praça do R~l
de Janeiro, e nas das provincias do respectivo districto em queB!
houver Praça do Commerclo, os usos commerciaes que abaixo Vão.es~i
cificados, visto que terminou o prazo de seis mezes marcado no edil!
de 28 ue Novembro de 1856, impresso em diversosjornaes da Côrte, co~

as praticas até então obtidas, e colligidas mediante os meio. m~r~ad'
no dito Regimento, e porque taes usos, conforme aos sãos pnnclplOS,~
boa fé e maximas commerciaes geralmente seguidas, não s~o contra~~
á disposição alguma do Codigo do Commercio, ou Lei depOIS deJle pu,
cada, termos em que o mesmo Tribunal manda fazer publico pelalB'
prensa' este Assento para com ene se fazer prova nas ditas Praçasd'~
em todos os casos que, conforme o Codigo do Commercio, s~o r~gula ~~
pelos usos commerciaes, e, seis mezes depois da sua publlcaçao, e8\1
belecer regra de direito para decisão das questões, que no futuro

l
;

suscitarem, em virtude do art. 12 do já citado Regimento, e d9s,ar n;
218, 219 e 220 do Regulamento que determina a ordem do JUIZO
processo commercial.
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Commzssões

A comurissão por venda de generos vindos das outras praças do
Imperio, ou de Portugal, é de 3 %,

Dita por dita de genero's vindos de todos os outros paizes é de 5 %

Dita por cobrança de letras é de 1 % ; por endosso e negociação
de letras é de 2 1/2 %,

Dita pela remessa de dinheiros ou letras não provenientes de
\'enda de generos é de 1 %,

Dita por cobrança de fretes de generos importados é de 3 %,

N. B. Igual commissã·o se carrega por despezas com o custeio de
navios vindo de Portugal e de outros portos do lmperio.

AcOillmissão de ageuciar fretes para navios de Portugal é <le 100
a300$, segundo a lotaç.ão do navio.

A cOlllmissão ue agenciar fretes para navio de cabotag'em é de
25$ a 100$, segundo a lotação.

Dita para navios e trangeiros é de 5 % sobre o frete agenciado
sobre oimporte dos cust.eios.

Dita de compra ele genero::; com fundos elo committente é ele
2 1/2 "lo.

Dita sobre compra de generos com o producto de letras sacadas
pelo co.mmissario sobre o committellte, ou eu banqueiro, é de 5 %,

Dlta pela cobrança de dividendos é de 1/2 %, email % ele
reme .a.

Dita para effectllar seguros marítimos é de 1/2 % sobre a quantia
segurada.

, Dita sobre a descarga e reembarque de carregamentos dos navIOS
arribados é de 21/3 % sobre o valor das mercadorias descarregadas e
reembarc tda..

A~om~issão del c1'edm'e sobre remessa em letras é de 1 %.

D~ta d~ta sobre venda de genel'os no Imperio é de 2 %,

Dlta dIta sobre a de gerreros estrangeiros é de 21/2 %.

Armazmagem e OUt1'OS enca1'gos

~.rU1azenagem de generos estran<Yeiros guardados no armazem do
~~lillssario é de 1 % até um anno s~bre fazendas e de 2 % sobre

Jectos volumosos e de 'llOUCO valor calculada sobre o importe da
venda, '
e Dita e_m trapiche publico ou particular de generos de importação

exportaçao é a cargo do vendedor exceptuando assucar couros, "
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madeiras, chifres e cabellos, que pagam da maneira e pelos segnintel
preços, emquanto de outro modo não fôr estipulado. (.Art. 96 do Codigo
do Commercio ) :

Assucar, 50 rs. por arroba, sendo em saccos, 45 rs. até umanno
metade por conta do vendedor, e metade pela do comprador, e ma~
500rs. por caixa, 1001's. por barrica e 40rs. por sacco a titulo de safa·
mento ou sahida por conta do comprador.

Couros seccos, paga o vendedor 60 rs. e o comprador 20 1's. por
cada um, tambem até um anno.

Madeira, o vendedor paga até o fim do trimestre em que se tiver
effectuado a venda, depois fica correndo o alug'uel por conta do com·
prador, e, conforme, o volume, regula geralmente de 6~ a 12$ por
duzia.

Cabellos e chifres, paga o comprador toda despeza, tanto de en·
trada como de sahida.

Os envoltorios de todos os generos, menos o do café, são acargo
do vendedor.

E' subentendido geralmente que toda despeza de sahida e rece·
bimento dos generos é a cargo do comprador.

Vendcb, tradição, desembarque e embarque dos generos de imporlaçãoe
exportação

A t1"adição dos generos de importação e exportação, depo itadns
em trapiches ou armazens, apura-se por meio de uma ordem pa sada
pelo vendedor.

Emba1"que e desembarque de generos nacionaes e estra~geirosé
por conta dos recebedores on carregadores, mas a conducção par~ bordo
e vice-versa, a carga e descarga são por conta do navio para o lo~1
convencionado com o recebedor, á excepção dos que por conveuçao
fôrem ou dos que está em costume serem vendidos a bordo, que, de·
carregados e verificados, ahi mesmo são entregues.

Se não se convenciona local diverso, e a embarcação descarreua
toda ou parte da carga em trapiche ou armazem publico, ou particular,
ou em outro logar costumado, ahi mesmo recebe o consignatario as
mercadorias ou generos, e é por sua conta o aluguel ou outra qualquer
despeza.. . . .

Este costume é applicavel á navegação costeira e á do mterro1'dol
portos e bahias. .

Vendas.-;-A dos generos de exportação é feita á vista, e asSlDlse
subentende, quando se não convenciona de outro modo ..

A dos generos de importação aos seguintes prazos .; ge~ero~! d:
estiva, de 4 a 9 mezes ; fazendas seccas, ferragens, qUlllQUllhalla5

outros, de 6 a 12 mezes.
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Pretes. -OS fretes para os portos do Imperio e de Portugal, ou
suas possessões, são pagos por arroba ou volumes; para os outros
portos da Europa, etc. por tonellada de 70 arrobas, ou por volume.

Os fretes para os portos da França regulam-se pelas tarifas do
lIme e Marselha. .

Prima.c;em.-Nos fretes em m~eda ingleza e dos Estados-Uni'dos
subentende-se uma primagem de 5 /0 ; nos fretes de França para este
porto e vice-yer a a primagem é 10 u/o'

Navios. -A percepção da commissão sobre a importancia do frete
<le embarcaçõl}s consignadas regula:'se, como a de quaesquer merca
doria~, pelo que pre crevem os arts. 187 e 188 do Codigo do Commercio,
náo se subentende, pois, que o cOllsignatario tenha direito a perceber
commi8~ão sobre a impO-rtancia do frete de volta, se não fôr por elle
agenciado, uão sendo is o estipulado na carta de fretamento, ou de
outro modo convencionado.

ea embarcação vier consignada sómente por entrada, ou se a
con ignaçã.o só'constar pela carta partida, e esta não tenha as expli
citasdedarações de que falia o art. 567 §. 30 do Codigo, o que então e
subentende é que, finda a descarga, fica o navio livre quanto ao con·
signatario, e á disposição do armador, ou seu preposto, salvo qualquer
convenção.

Com todo o referido foi concorde o desembargador fiscal do Tri·
bunal. .

E, de como assim se accordou, se laVTou o presente As ento, que
por. todos é a signado, para que os casos a que elie se refere não venbam
m~lS em duvida.- Vaz Viei?-a, presidente.-Anfonio Alves da Silva
Ptn~o, secretario. -José Ca'rlos MaY1'ink. - Joaquim José dos Santos
JIll!1or.-Militão Maximo de ouza.-Antonio Gomes Netto. -José
João ela Cunha Telles.-Fui presente, Coito.

Dc-crclo n, 2U30 de 18 de Novembro de 1857
Decl.ara que o juizo commcr ial é o" unlco competente para o julgamento do pre·

JU11IZOS e dalJlllos causado por abalroação delltro do porto do Imperio e no
a omar. ("

. 1Tendo:se suscitado duvida sobre a competencia do juizo commer·
~la para Julgar os prejuizos e damnos causados por abalroação
entro dos portos do Imperio ;

d lfdttendendo ao que a este respeito dLpõe a Resolução n. 358
..:-.~ Ago to de 1845, e Regulamento n. 4~7 de 19 de Maio de 1846,

arl.l;~ i)~l1lJele aos iLlize~ e 'rribullue l.'cd l'aes: Consto art. 60 g; Decr. n. 848 de 1890

59
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arts. 6 § 5, 118 e seguintes, o Oodigo Commercial, arts. 7õO e 751
li o Regulamento n.737 de 25 de Novembro de 1850, art. 189 e
seguintes:

Tendo ouvido o meu conselho de E taelo, com cujo paTecer me
conformei, por minha Imperial Resolução de 31 ele Outubro do COIT~nte

anno.
Rei por bem decretar o seguinte:
Artigo unico. Ojuizo commercial é competente para. julgar os pre·

juizos e damnos causados por abalroação, tanto 110 alto mar (art. 750
do Cad. Comm.), como nos portos do Imperio, e as indemnizações cor·
respondentes, devendo as capitanias dos portos limitar-se a verificar
se houve infracção da policia do porto, para o effeito lmico de applicar
a penalidade que por ella conber.

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do meu conselho, mi·
nistro e secretario de Estado dos negocios da ju tiça, assim °tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 18 de No·
vembro de 1857, 36° da Independencia e do Impel'io, - Com a ruo
brica de Sua. Magestacle o Imperador. - Frcmcisco Diogo Pereira de
Vasconcellos.

Aviso n. 206 de 17 de Agosto de 1859

-Não devem ser adniillidos pela Caixa da Â mOl'lização em bal'gos ii ll'unsfercllcia de
apoJiccs da divida publica.

Ministerio dos Negocias da Fazeuda.-Rio ele Janeiro, em 17de
Agosto de 1859.

Tendo sido presente a Sua Magestade o Imperador a qu:- tão, US,
citada na Caixa da Amortização sobre os embargos de Joao VIctor
Gauthier, postos á transferencia para o nome ue Manoel Jo é d~3
Santos, das apolices que por herança do marechal de campo Allt~nJo
José Rodrigues couberam á sua filha D. Maria do Carmo, mulher o
dito Santos, houve o mesmo Augusto Senhor por bem declarar, por
sua immediata e Imperial Resolução ele 17 do corrente, tomada o~l:i~
consulta da secção de fazenda do conselho de E tado de, 11 de ~ 36
ultimo, que á vista da generalidade em que se acha concebIdo () ft,lt, .
da Lei de 15 de Novembro de 1827 que fundou a uivida publica, lIi;o
devem ser admittidos pela mesm~ Caixa embargos de semelhllue
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natureza, emquanto outra cousa náo fôr resolvida pelo poder legisla
tivo. q. que communico a V. S., para sua intelligencia e deVida exe
cução.

Dens guarde a V. S.- Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr, inspector geral interino da Caixa da Amortização.

N. 2G5.-PorLaria de 15 do Junho de 1860

Ao Tribunal do Con\mc1'cio da Dal1ia. - R solve duvidas a 1'c peito. de nolas
proJl1is oria .

2" Secção.-Manda Sua Magestade oImperador, em conformidade
da Imperial Re OlLIÇão de 30 de Ai>ril proximo preterito declarar pela
~cretaria de Estado dos negocios da ju. tiça ao Tribunal do Commer

CIO da Baohia, em solução á. egl1intes duvidas, olfel'ecidas á f:1ua alta
consideração pelo pre idente do mesmo Tribunal: la, se uma nota pro
missaria, a signada por um ou mais devedores nã.o commerciantes, por
valor recebido em dinheiro, e pa sada directamente á ordem de com
panhia b~ncaria, ou de banqueiro particular, é da competencia do fôro
commerClal, conforme o disposto no § 2 do art. 19 do Decr. n. 737
de 25 de Novembro de l850? 2a, se uma nota promissoria, assignada
P?l' u~ ou Dlfti. devedores não commercialltes, por valor recebido em
II~nh6ll'0 á ordem de pes oa tambem não commerciante, sendo nego
cla(la Oll descontada antes do vencimento por companhia bancaria
o~ por banqueiro particular, torna-se da competencia do fôl'o commer
clal, 'pelo facto de ter havido operação de banco e cessão mercantil
por. VIa de endosso? Quanto á la, que, embora passada a nota promis
Ol'l~ a favor do banco publico ou particular por valor recebido em di
n~elro, não ~ titulo mercantil; quanto á 2a, que semelhante nota, nas
CIrculllstancIas mencionadas sendo neO'ociada pelo banco por endossoantesd' , be vencIda, t.orna-se titulo mercantil unicamente para os endossantes,

Lu Palacio do Rio de Janeiro, em 15 de Junho de l860.-João
'8tosa da Otmha Pa?'anaguã.
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Lei TI. 1083 de 22 de Agosto de Hl60 t

Nota 1. a
Decr. n. 33~3 de 181\4, art. 7.

Contendo provi,dencia sobre o bancos de ~mi srro, meio circulantc, (jjycrsas
cOlnpallbia e sociedades. .

D. Pedro II, por graça de Deu e unanime acclamação do povo t

Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil, fazemos
saber a todos os nossos subelitos 'que a assembléa geral legislativa
decretou e nó queremos a lei seguinte:

Art. 1.o Nenhum dos bancos Cl'eado por decreto do poder exe·
cutivo poderá emittir, sob a fórma de notas ou bilhete ao portador,
quantia superior ao termo médio de sua emis ão operada no decurso do
primeiro semestre do cOJ:rente anno, emquanto não estiver habilitado
para realizar em ouro o pagamento de suas notas, excepto se, além do
fundo disponivel ou de garantia e das outnLs condições esta,belecidas
nos respectivos estatutos, tiver em caixa parte de seu capital equiva·
lente ao excesso do dito termo médio de emis ão, e for esta parte re·
presentada por moeda de ouro ou barra do mesmo metal do toque de
vinte e dous quilates, ou por barras de prata de onze dinheiros na rela·
ção fixada pelo art. 3° do Decr. n. 1721 de 5 de Fevereiro de 1856,
comtanto que o valor destas não exceda á quarta parte do da moedae
barras de ouro. .

Emquanto oBanco do Brazil não puder realizar tambem emouroo
pagamento das respectivas notas, só poderá o Governo concedel'·lhea
faculdade de elevar a emissão alem do dnplo do fundo disponivel, no
termos do art. 1 § 7 da Lei n. 683 de 5 de Junho de 1853, e do art.18
dos estatutos do mesmo banco, quando tal concessão não lhe der o
direito de emittir quantia superior ao termo médio da emissão, calculado
por trimestre desde a sua iustallação até o que se tiver completado em
Março do corrente anno. . '

§ l.0 Se a emissão actual de qualquer banco exceder os lt~Jte
fixados no principio deste artigo, será elie obrio'ado a reduzll·~ a
esses limites dentro no prazo que o Governo determinar, nunca malor
que o de seis mezes. • ..

§ 2.° Nenhum dos bancos creados por Decretos do poder exeeDi
tivo poderá emittir ou manter na circulação notas, bilhetes e e~ gera
escriptos que contenham pr<?messa ou obrigação de valor recebl~

Nota 1.
Av. n. 503 de 1861; Cod.,. Not. 390.

Viii. Decr. n. 43.J. de 1891.
-E te Decreto consolidou as disposições

concernentes as sociedades anonymas.
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deposito ou de pagamento ao portador, de quantia inferior a cincoenta
milréis na côrte e provincia do Rio de Janeiro, e vinte e cinco mil
réis nas outras provincias. 2

Se dentro de seis mezes, contados da publicação desta Lei, o Banco
lio Brazil não se achar h;:tbilitado para realizar suas notas em ouro,'
não poderá dahi em diante conservar na circulação mais de vinte cinco
por cento de sua emissão total, representados pelos referidos bilhetes
da qnantia inferior a cincoenta mil réis na côrte e vinte cinco mil réis
Das provincias .

OGoverno marcará, na forma do al't. 5 da Lei n. 53 de 6 de Ou
tubrode 1835, um prazo razoavel, dentro do qual as notas ou bilhetes de
taea valores deverão ser 1'e gatados, ficando este , desde que tiver
começado. o resgate ou ubstituição, isentos do imposto do seIlo respe
ctivo. Oabatimento ou valor total dos bilhetes ou notas não resgatadas,
nos prazos fixados na fórma desta Lei, reverterá em beneficio dos
estabelecimentos pios que o Governo designar. li

§3." Se, no fim do prazo de um anno, contado da publicação
desta Lei, os bancos não e acharem ainda habilitados para trocar
nas notas por moeda de ouro, o Governo fará restringir annualmente,

emqmmto niío conseguirem este resultado, a somma das notas ou bilhetes
em circulação, na proporção que marcará de accôrdo com os mesmos
bancos; não pocIendo esta ser rio primeiro anno infElrior a 30/o~ nem
IIperior a 5%, e nos annos seguintes in ferior a 6%, nem superior a

12'/, da dita omma, na qual não se incluirá a que os me mos bancos
tiverem addicionalmente emiÜido em virtude da excepção de que trata
oprincipio deste artigo. "

§ 4. o 'erá permittido aos bancos de circulação, que actualmente
8~ acham Cl'eados por Decretos do poder executivo, substituir sens
titulas de garantia pelos valores mencionados no § lo deste artigo; e,
logo que suas nota fôrem convertivei em moeda de ouro, á vontade
do portador, poderão emittir na razão dupla dos referidos metaes ou
moeda de ouro que efi'ectivamente possuirem dentro do limites mar·
cados nos seus estatutos, que por este facto ficarão desde logo alterados
neste sentido.
fi ~ 5." Será considerado fallido o banco de circulação qnenão satis-
zer a VIsta, e em moeda corrente, ou, verificadas as hypotheses do
~galllento previstas pelo paragTapho antecedente, em moeda de ouro,

Nota 2
AI'. n. 867 de 1861.

Nota 3
Decr. n, 2664 de 1860.

Nota 4
A.vs. os. 500 e 501 de 1865; Lei n. 2400 de

1873.
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á vontade do portador, a importancia de seu bilhete ou nota apresen.
tada ao troco; -e pelo tempo da móra o portador terá direito ao uro
corrente. Nas mesmas penas incorrerão os bancos que violarem as·d~.
posições dos §§ 1, 2, 3 e 4 deste artigo.

Provado o facto por protesto ou por qualquer outro modo qne
produza fé, o juiz competente, a Tequerimento da parte ou pordenuucia
do promotor publico, ou de qualquer fi~cal da fazenda, ou ex-oJficio,
procederá nos termos da Lei á abertura e declaração da fallencia.·

§ 6. o A notas dos bancos, no caso de fallencia, serão consideradas
titulas de deposito, e como taes serão classificadas e graduada.

§ 7. o Em cada um dos bancos, Cl'eados por decretos do poder execu·
tivo, haverá um fiscal da nomeação do Governo, ao qual competirá:

. 1 . o Fi calisar todas as operações do banco e as deliberações do
seu conselho administrativo, e da assembléa geral dos accionistas) e
suspender a execução das que fôrem contrarias aos estatutos e á pre·
sente Lei, dando immediatamente conta ao Governo para que este se
decida se devem ser ou não executadas j

2. o Assistir, quando julgar conveniente, ás essões da assembléa
geral dos accionistas, ás do conselho administrativo e de suas commi .
sõe's, edar parecer sobre qualquer materia sujeita á sua deliberação;

3. o Assistir ao recenseamento das caixas dos banco, e exigil·o
quando julgar conveniente j

4. o Examinar a escripturação do banco todas as vezes que for a
bem do intere se publico.

Este fiscal perceberá um honorario annnal, que será fixado pelo
ministro da fazenda ~ pago pelo banco. '"

Nota 5
Decr. n. 2711 de 1860, art. 11; Lei

n. 3150 de 1882, art. 18; Decr. n.8821
de 1882, art. 96.

Nota 6
Decr. n.2691 de 1860. Cod., art. 874 n. lj

Decl'. n. 165 de 1890, art. 1 § 7; Decr.
n. 917 de 1890, art. 68 b.

Nota 7
DECRETO N. 2680 nE 3 nE NOVEMBRO DE l8GO

Ma1'ca os deve1'es e aU1'ib1bições dos fiscaes
dos bancos de ci1'culação

. Hei por bem, para a boa execução do
~ 7 do art. 1 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto
ao corrente anno, decretar o segu inte:

Art. 1.0 A.os (isca('s dos hancos de circu
lação, além das attribuições marcadas no

al't. l!'l 7 da Lei o. 10 3de 23 de Agoslo do
correnTe anno, compete: .

1.o Pl'omo"er efiscalisar ocumprmlenlo
e execução da referida lei e do pra enle
decreto, dando extraordinariame~te. conla
ao presidente da respectiva provlUcla eao
Governo de tudo o que fOr oecorrendo, e
ord inariamente no jll'incipio de cada mrL
ao estado do re pectlvo banco1 sua ffiarc~a
administrativa, estado da eJl11S [o qu~ndo
il houver, revendo para se fim aescCljllu·
r:\çào relali va á a signatm<l das notas, seu
destino ou applicilÇão; .

2.0 O cumprimento da obrIgação que~
foi marcadil pelo art. 3 do Decr. n.
de 10 do mez pas ado j

3.o°exacto desempenbo das ordens qu~
lhes fôrem dirigidas, e de qlJalqldter cop~o
missão de que fôrem encarrega os
mi ni 11'0 da fazenda. I

Al't. 2.· Cada um fiscal perceberáann~ae:
mente os mesmos vencimentos quec~u Pdltirem a cada um director ou meffi 1'0 e
admini tnção do banco, pagos no tempo
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§ 8. o Só poderão fazer parte dos dividendos dos bancos e
sociedades anonymas de qualquer natureza os lucros liquidos pro
venientes de operações effectivamente concluídas no respectivo semes
tre. 8

pelo modo marcado para os directore ou
admini lradol'e .
~ l.0 Ca o o exercicio dos logare de di

ri'Ctor ou administrador seja gralui to, cada
Iiscal vencerá a terça pa rte do que fOr ar·
bilrado e integralmente \1erceber em cada
anno o respeclivo geren le, e na falta de te
nllla gralifiC<1ÇãO mamada pelo ministro da
fazenda;

2.00svencim ntosdosfiscaes ãOllnica·
mente del'idús pelo errecU 1'0 exercicio ;

. 3,0 No ca o de vaga ou impedimento,
o lo"aares de fi cae erão p eencllido in
terinamente pelas pe. oa que fOrem no
meada; pelo mini tro da fazenda na côrte,
epelo pre identes na provincia.

Art. 3.0 No ca o de omi sào negligen
cia ou falia de CUIIl p1'i menta de devere, os
li ClICS ficarão conforme sua qual idade,
njcHo á mulla do arL 7 da citada Lei

n. 103 de 22 de Ago, lo do corrente anno.
EL,mulla erá impo ta admini traliva

men~e pelo mini tro ria fazenda ou pelos
pro Identes de provincia com 1'ecur o para
o mesmo 'lllini Iro, e terá a. applicação
marcada 00 art. 6 da cita la Lei n. 10 3
endocobradaexeC1Üil'amellte pelo mesmo

modo qne pratica culll as dividas acti·
vas da fazeuda pnhlica.
Arl. 4.°Ao pro, idente do Banco do Bra

uI compele, corno fi cal do Governo o
dcsampenlJo da obrigações marcada no
I
Pbre enle Decrelo, além das attri bu içOe que
1

~ foram conferida pelo. 2 do art. 1 da
01 n. 683 de 5 de Julho de 1853.
Arl. 5.0 ~icaUl revogadas a di posições

cm contrario ás do pre eote decreto.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, do meu

~on elbo, senador .d~ Imperio, presidente
lO co~selJJo de mIm tI'O , ministr e e.
crelarlQ de Estado do negocios da fazenda
o.presldent~ do tl'ibunal do thesouro na
cional, assIm o tenhll eotendido e faça
executar.
l' Palacio do Rio de Janeiro, em 3 de No-
embro de 1860, trige imo nono da Ind .

rr:lllll'nCla e do lmperio.-Com a J'ubl':c\
S·j • M. o Imperador -AngelO Mane da

lova FelTaz.

dePu l~~~~m ~UPJlrjmidos os dos bancos de
-A' e ~scontos.

cionarilblspgevao e fjscali ação des es fnne
lhcs~ur" suppnda por commi sõe da
em é alia de fazeuda, ou outras especiaes,

pocas cerlas ou ex traordinarias, no

termos do art. 51 do Decr. n. 2711 de 1860
e mais di posiÇÕes em "Vigor, que dizem
re peito a taes estabelecimento: AV. n. 598
de 186L

- Art. 1.0 O bonorarió do fiscaes dos
bancos, marcado no art. 2 § 1 do Decr.

11. 2680 de a de Novembro'de 1860, com
prebende os ordenados, commis ões e gra·
ti ncações que por qualquer titulo ogerente
perceber,

. L' Havendo mais de um gerente, erá
regulado o referido bonorario pelo venci
mento integral de cada anno que perceber
qualquer do gerentes;

2,0 Ko ca o de reducção nos venci
ment do gerente de um banco, ohono
rario do fiscal não poderá er diminuido
sell1 autorização do Govemo j

§ a,° O hOllorario dos tiscaes será abo
na-do pelo bancos na me_mas épocas em
que se pagarem os vencimentos dos di
rectores, gerentes ou admini tradores.

Art. 2,° Os bancos que deixarem de
cumprir as dilpo. i~õe do art. 1 ~ 7da Lei
n. lU83 de 22 de A 'O to de 1860, ao art. 2
do citado Decr. n,26 O. ou não abooarem
nas época designadas no § a do artigo
antecedente o 110norario dos tiscaes, incor·
rerão na penas do art. 7 da referida Lei
o. 108a, as quaes serão impo tas admi
ni. lrativamente pelo ministro da fazenda, e
terão a applicação marcada no art. 6 da
me ma LeL-Decr. n. 2746 de 1 61.

- Av. n. 384 de 1 8t.
- Mandou-se suspender o abono dos veo-

cimentos aos tiscaes dos bancos que exer
cendo mai de um emprego, não tenbam
oplado pOJo um deUe : Av . de 25 de Abril
e 28 de JullJo de 1891 (Fazenda)-Dil'.,
voI. 55, pago 315 e 57, pago 509.

- O vencimentos não pod rão exceder
de 10:000 000 : Decr. n. 165 de 1890, art. 1

10' Decr. n. 727 de 1892, arL l.
- ohre a fi cal i a~ào que exerce o Go·

verno: Deer. n. 165 de 1890; n. 370 de 1890
art . .2:2 2,2 3 § 7; Decr. n. 850 de1890
ar!. 5: Deer. o. 9n7 de 1890. ar1. 3: Decr.
n.493 de I 91, arL 1 ; Decr. o. 727 de t8n,
arl. 1; Decr. n. 1167 de 1892.

Nota 8
Decr. n. 2711 de 1 60. art: 5 § 5 j Decr

n. 332J de 186-1, arts. 2 S uoico e 3.
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§ 9.,0 O Governo poderá promover'o resgate do papel·moeda, na
fôrma da Lei n. 401 de 11 de Setembro de 1846, sem prejuizo da dis.
posição do art. 2 da Lei n. 683 ele 5 ele Julllo de 1853.

§ 10. Nenhum bauco, que não fôr dos actualmente estabelecido
por Decretos' do poder executivo, companhia ou sociedade de qualquer
natureza, commerciante ou individuo de qualquer condição, poderá
emittir, sem al~torização do poder legislativo, notas, bilhetes, vale,
papel ou titulo algum ao portador, ou com o nome deste em branco,
sob pena de multa do quadruplo do seu valor, a qual recahirá integral.
mente, tanto sobre o que emittir, como sobre o portador.

Esta disposição todavia. não comprehende os recibos e mandatos
ao portador, passados para serem pago na mesma praça em virtude de
contas correntes, comtanto que ~ejam de quantia superior a ciucoenta
mil réis. !»

'l'aes recibos e mandatos dev.erão ser apresentados no prazó de tres
dias contados da respectivas datas, sob pena de perder o portador o
direito regressivo contra o passador. 10

§ 11. E' permittido ás caixas matriz e filiaes do Banclo do Brazil
receber em pagamento notas dos outros bancos de circulação existentes
nos lagares em que cada uma dellas se achar assentada, e estes estabe·
lecimentos serão obrigados a trocar semana~mente, em logar certo, as
notas que tiverem recebido uns dos ontl'o , e a realizar os respectivos
saldos em moeda corrente.

§ 12. Não poderão fazer parte do funtlo di ponivelou da garantia
da emissão dos bancos as moedas de prata, nem as notas do Governo
do valor de 1~ a 5'JP, nem notas de qualquer banco.

O Governo desinonetiza'rá a moedas de ouro de 5 000 ...
Art. 2. o Na organização e regimen das compltnhias e sociedades

anonymas, assim civis como mercantis, observar se·hão· as seguintes
disposições:

§ 1. 0 As companhias e sociedades anonjmas, nacionaes ou est~an·

geiras, suas caixas filiaes ou agencias, q).le e incorporarem ou ruu·
ccionarem. sem autorização concedida por Lei ou por Decreto do ~o~er
Executivo, e approvação de seus estatutos ou escripturas de as~oClaçMJ

;:-

Nota 9
Av. de 5 de Outubro de 1864.; Decr.

n. ·1351 de 1869. .

Nota fI}
Decr. n. 2694 de 1860, art. 1 § unico ;

Decr. D. 3323 de 186i; Decr. n. 3974 de 1867,
art , 1 e 2; Regll!. n. 737-Not. 123-Di1'.,
vol. 61, pago 557.

- Só para cou ervaÇão do direito regres·
si vo do portador ontra opa sador do rCCJ~
ébastaote qlle sejam apre entadosaosac:lJ2~
no prazo prefixo de trez dia ; o art. "
do Cod. COITIOl. Ó exige prote to no C.1SO
de endosso: Rev. D. 6885 de 2 dllSelcmbro
de 1866.-ht1" C011l1ll., pago Q59.

Nota ii
Av. de 12 de Julho de 166.
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além de incorrerem na pena do art. 10 do Decr. n. 575 de 10 de
Janeiro de 1849, pagarão a'S que tiverem capital social, a multa de
1a5% do mesmo capital, e as que o não tiverem de 1: OOO~ a
õ:OOO, pelas quaes multas, a im como por todos os actos das
referidas sociedades, ficam solidariamente responsaveis os ~ocios

que as organizarem ou tomarem parte em su:ts deliberações, dire
cção ou gerencia, e as pessoas que directa ou inuirectamente as pr •
moverem. U

Esta dispo ição é applicavel aos montepios, á sociedades de soc
corros mutuas, ás caixas economicas, e toda e qualquer sociedade sem
firma social, administrada por mandatarios, ainda que eja beneficente.
Aos presidentes das provincias, e na fôrma dos Regulamentos do
Governo, pertence a faculdade de autorizar e approvar os estatutos
dos montepios e das :5ociedade de SOCCOITOS mutuos ou de qualquer
outra a sociação de beneficencia, est.abelecidas nas província, salvo
adi po ição do art. 10 § 10 da Lei n. 16 de 12 de Ago to de 1834.•"

§ 2.° Emquanto por Lei não fôr regulada esta. materia fica depen
dente de autorização legislativa especial a creação e organização ou
incorporação: 1°, de bancos de circulação ou de suas caixas·filiaes e
agencias; 2°, de companhia que emprehenderem a constrncção de e 
tradas de ferro e canaes de navegação que servirem a mais de uma
província....

Esta cli posição é extensiva á approvação ou confirmação dos esta·
tutos ílU .escripturas de associação e prorogação do tempo de duração
das refendas companhias ou 'ociedades anouymas. .

§ 3.° Aautorização e approvação de que trata ° paragrapho ano
tecedente deverá ser solicitada por inte!'medio do Governo, o qual,

Nota 12
A obri$açã~ ou dependencia de prévia

311lonzaçao a companhias e sociedades
;.n?I~Ylna . n:lcionaes ou estrang iras, na
alxas fillao e agencia para e incorpo

:arem e que o Doer. 11. 2711 de 19 de Der bro de,1860 e~pedido para boa e -ecnção
e la, prOVidenCiOU ácerca dos banco

~~llras c~mpallhias e sociçd.ade anonymas
qll mogolra ,suas can,as ll11ae~ e alTencia
~ese eslabelecerem no Imperio,"não ê
~ am~llal' a um agente ou mandalaria
b~Je qoa quer ca~a commercial póde e ta:
illt~~~s~d~l'lhe convier, conforme seu
Rev a1 s. 142 e 162 do Cod. Comm. :
Ace: n. 7135 de <1 de Dezembro de 1 67 e
de i!eV,sOrdo Trib. do Comm. da Côrte
]lag qB~e JDunho de 1868.-J1W. Comln.,

. ~ .- ecr. n 2711 de 1 60, art. 17.

- Lei n. 3150 de 1 2, arl. 1; Deer.
TI. 21 de 18 72, art. 3.

- A companbias ou sociedades ano
nyma e t1'angeiras que funccionarem seUl
autorização do Governo ào ujeita li
multas de te para::trapho, admini 'lraliva
mente: Av. de 11 oe ovembrode1 5.

Nota 13
Decr. n. 271l de 1860, arls. 19, 21 e 27 e

Doer. n. 5591 de 1 74 j Lei n. 315U d 188l,
arLs. 1 § .2 e 34. Decr. n. 21 de 1 2,
arts. 13U e 131.

Nota i4
Decr. cit., arIs. 3 '1, ;, § 5, 27§ 1 e 48.-

Not. afit. .
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ouvida a respectiva secção do comelho ele Estado,·remetterááassem.
bléa geral os documentos e informações que julgar convenientes. I.

§ 4. 0 As disposições dos paragraphos' a.ntecedentes ficam exten·
sivas ás reformas e modificações ou alterações dos estatutos ou das
escripturas de associação. 16

.§ 5." Emquanto o Governo não declarar constituida uma compa·
nhia ou sociedade anonyma, não se poderá emittir, sob qualquer pre·
texto, titulo algum, cautela, promessa de acções, ou declaração de qual.
quer natureza, que possa certificar a qualidade de accionista; e ainda
depois de constituida, suas acções não serão negociaveis, nem poderão
ser cotadas, sem que esteja realizado um quarto de seu valor. l~

A infracção das disposições do presente paragrapho dará logara
imposição da multa de um a cinco contos de réis aos que emittirern,
transferirem, negociarem ou cotarem acções de taes companhias ou
sodedades, ou sob qualquer pretex~o tomarem parte em seus actos ou
transacções. Esta pena é applicavel aos que promoverem on se encaro
regarem: 10, de distribuir acções de companlúas ou sociedacles a1lOnT'

. mas fundadas em páizes estrangeiros; 20
, de promover em qualquer

praça do Imperio emprestimos a favor de governos estrangeiros ou de
companhias estabelecidas em outros paizes, sem autorização do Governo.
Imperial: e antes do registro dos respectivos estatutos ou contractos,
ou' servirem de intermediarios em transacções sob taes titulosoll
acções. 18

§ 6." A carta de autorização e os estatutos das companhias. e
sociedades anonymas, depois de competentemente approvados e regls,
trados, 'no prazo que o Governo determinar em seus B.egulament~s,

serão publicados nos periodicos de maior circuJação do logar· do regI'
tro, por ordem da autoridade competente, e á custa dos interessa·
dos. 19

Do registro dos contractos das demais sociedades a autoridade
competente mandará pelo mesmo modo publicar unicamente OS'D01ll68

Nota 1.5
Decr. ciL, al't. 10.

Nota 1.6
Decr. cit.,art.18.

Nota 1.""1
D\1cr. cit., arLs. 4 § 1 ~ 17.

Nota 18
Decr. n. 2711 de 1860, ar!. 17; Deer.

11. 2~3Edfal~~~u~~;\a ~;íO é applic,ml :1;
companbias de seguros: Lei n.1l77dclW,
art. 21. d "

_ O tomador de cautelas anles a!"
COTl?0l'aç,ao 1 gal da compaobi:l não}1:
pedu' o dinheiro que deu, na oeca JaO
I'eceb l-as como gUl'anlia das aeçàesl~~:'
cTiptas:'Rev. n.8879de17deMalOdo /.

-D'i'/'. voI. 10, pag. 755.

Nota 19
Decr. n. 2711 de 1 60, art. 13.
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dos associados ou dos seus gerentes, quer as sociedades sejam em nome
collecU,ro, quer em commandita, a razão social, o seu capital, objecto
ou fim. lO.

§ 7. 0 As di posições penaes do § 1" dste a rtigo ficam extensivas
ás companhías e sociedades referidas n mes mo paragl'apho, que,
estando legalmente incorporadas, ultrapassarem o circulo de suas ope
rações, traçado pelos seus estatutos, ou fôrem dirigidas de um modo
contrario ás condições e regras estabelecidas por elies on pela pre
sente Lei. U

§ 8. 0 As companhia ou sociedades anonymas, especificadas no
§l° do presente artigo, que actualmente funccionarem sem autorização
eapprovação dos seus estatutos ou escripturas de associação erão
obrigadas a solicitaI-a dentro do prazo e pela fôrma que o Governo
Ileterminar em eus Regulamentos.

As que o não fizerem incorrerão nas penas comminadas no
dito §1.o .."

§9. 0 Os gerentes e directores das companhias ou sociedades ano
nymas, de qne tra ta o § 10 deste artigo serão obrigados a publicar e
remetterao Governo, nos prazos e pelo modo estabelecidos nos seus Re
gulamentos, os balanços, demonstrações e documentos que por estes
fôrem determinados, sob pena de multa de 100~ a l:OOO~ por cada
falta ou omis..ão.

Nota 20
Dccr. cil., art. 13.

Nota 21.
18~7e~r. cil, al'ls. 12 () 35; Decr. n. 39B de

Nota 2~

Decr. n. QG86 de 1 66.

Nota 2~

DECilEra N. 2679 DE 3 DE NOVEMBRO DE 1860
JI1~põe (LOS bancos e OIl~r((S compcmhias e

SOCiedades anonymas a obrigarão ele
~emeUe)·.eln certas épocas ás cOllllietente,
ecr~tarlGs de Estado, sel/S ba anços e

OI1/,)os daCltl1lentos.

L~ara a boa execução do § 9 do art. 2 da
ann n. 1983 de 22 de Ago to do correute
A~i hel,pOl' bam de~relar o eguinte:

ou "er L A admllll lraçõe , directorias
liacs enClas d~ bancos, de uas caixas fi

ou agenCia, são obrigadas a publiéar

até o dia 8 de cada mez, nos Jogare em
que funccionarem, os balanços de na ope·
rações eITectuada no mez anteccuent, e
enviar dna cópia anlbenticas, a aber :
uma ao presideute da re pectiva provincia
e outra ao mini ·terio .da fazenda' e bem
a sim, nas époc<'l d,\ reunião geral do
accioni tas, os respe tivos relatarias de
ua administração e os dos liscaes ou corn

mi sões de xarne de conta e quaesquer
outros documentos impressos que fórem
nessa occasião apresentadu .
~ 1.0 As cópia ou exemplares erão re·

meltidos officialrnenle pelo correio, co
brando a pessoa intere ada recibo, que lhe
ser<\ fornecido, sob a pena do art. 7 da
Lei n. 1083 no caso de recusa;

§ 2. 0 Os balanços men aes serão orga
nizado na fórma do modelo anuexo ao
presente decrelo; (*)

§ 3.° Os ban o publicarão jaualmenle,
no lagar da éde da caixa malriz, o ba
lanços de la que tiverem rec billo da
l'e pecti 'la caixas filiae ou agencia..

Art. 2.' As demais companhia ou so
ciedades anonyma, a im civis como

• os modelos se enconl'ram na Col/cerão d. LBÜ
de 1860.
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§ la, Os bancos não poderão emprestar Eob penhor de suas
proprias acções.

§ n. Os directores ou membros da gereucia ou administt-ação dos
bancos serão sub~tituidos aunualmente na quinta parte. A antigui.
dade, e, no ca~o de igual antiguidade, a sorte regulará a sub.ti.
tuição. Z <I

§ 12. Não serão admittidos votos por procuração para a eleição
de directores ou membros da gerencia ou administração dos bancos'"

§ 13. Os directores e supplentes sub 'titllit1os não poderão er re·
eleitos dentro do primeiro anno, contado do dia da substituição."o

§ 14. As caixas economicas, como estabelecin'lentos de beneficencia l

serão dirigidas e administradas gratnitamente pordirectore nomeado
pelo Governo, e os bons serviços por estes prestados serão r'eputado
relevantes em qnalquer occasião e para qualquer fim. ZGV

Dlercanti publicarão pelos meno semes
Iralmente, ou na épocas marcada no
seus e tatulo , õs documentos de que trala.
o artigo antecedente, os remellerão aos
rospectivos presidentes e competentes e

.cretaria de Estado, na fórma do me mo
arti"o. **

Exceptuam,se : as as ocia~ões reli~io as e
corporações de mão-morta, que esLJverem
snjeitas á prestação de coutas, na fórma
da legi lação em vigor á autoridades ju
diciarias.

Art. 3.· Os bancus, caixa economica,
montes de piedade ou de SOCC01'ro, e D
ciedades mercantis, se dil'i"ião elll geral,
no cumprimento da' disposiçõe da cit. Lei
n. 1083 e do pre ente decreto, ao mini tI'O
dos negociu da fazenda. A demais COIO
panhias e sociedade anonymas, civi,
mercantis ou religio a , irmandades, con
frarias e corporações de mão-morta, pias,
beneficentes e outra de qualquer natur za,
ao mini teria a qu competir, na fórma da
legislação em vigor.

Art. 4.. • Pela omissão ou falta de cum
primento das obri"ações Í1npo ta pelo
presente decreto, os directore administra
dores ou gerente dos banco, companllia
e sociedade anonymas incorrerão na
multa de 100$ a l:OOO$ (art. 2 ~ 23 da L i
n. 1(83), a qual será impo ta adminislTa-'
li vamente pelo ministro resp ctivo U11 pelos
presidentes nas provincia com recurso
para o mesmo minislro, di tribuida na
fórma do art. 6 da mesma Lei, e cobrada
executivamente pelo mesmo modo que se
pratica com as dividas activas da fazenda
publica.

•• Av, D. 366 de 1861.

ParagraplJo muco. O prodl1clo das refe·
ridas l1lulta ,depoi de recolhido em de·
posito no lhesouro ou lhe ouraria de fa·
zenda rla respéctiva provincia, erá appli·
cado ob de. ignação do ministro de fazenda
ao capital dos montes de soeeorro, que se
crearem em virtude da dispo ição do arl.2,

19 da dila Lei na cidad em que fnu,c,
ciona!' o re p cti1'0 banco ou na povoaçao
que lhe ficar mais pro:;ima. .

Art. 5.· Ficam r vogada as dispo I(õe;
do Decr. n. 2457 de 5 de ctemlJro de
t 59, e quae quer outra em contrario.

Angelo ~loniz da Silva FelTaz, do meo
con olho, seBador' do 111l[JCl'io, presidente
do consolbo de mini tI'O , mini tro e ecre·
tario de Estado dos ne"o io da fazenda e
pre id lItedu tribunal do U1C 01ll'0naoiooal,
a im o t nha entendido faça exeeuL'll'.,

Palacio do Rio de Janei 1'0. em 3 de No
\' mbro de 1 60, 39" ela lndépendenoiaello
Imperio .-Com a rubr!ca de ? n. olJ~
p rador. -Angelo ,UOlll:: daSllra FerrlD.

- Av. n. 433 de 163 e Deer. n. 27J1~e
1860. art.. 53; Av. n. 133 de 163; A\.
U. 171 de 1866.

Nota 24
Avs. n. 438, e n..12do16t, ,\I'.lIeOO

de Janeiro rle 1 6il, ii. \'. n. 403 de 1 69.

Nota 25
Av. n. 68 de 1861.

Nota 26
Avs. n. 68 e n. 546 de 161.

Nota 26 a
Av. n. 55 de 1890.
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Nota 26 d
Deer. n. 2711 de 1 60. al't. 20.

. Nota 26 b
nOcer. n. 3313 de 1 86, al't. 6; Deer.
ST383d~187; Decl'. 11.161 de 1890, al'l. 1

n. ,Av. n. 55 de 1 90.

§15. As caixas economicas não poderão fazer outra operação que
não seja de rp,ceber a premio semanalmente valores não excedente
a50~ por cada depositante. As quantias depositadas na mesma, ou em
dilferente caixa, por um mesmo individuo, e que por accumulação ou por
qualquer outro motivo excederem ao computode 4:000:1/J, não vencerão
juros.~G b •

§16. Os dinheiros recebidos pelas caixas economicas serã.o en·
tregues, no prazo maximo de oito dias, á estáção de fazenda que o Go
verno designar em cada provincia ou municipio, e vencerão o juro de
6'/. desde o dia de sua entrada. Os juros serão accumulados semes
tralmente, ea retirarIa dos depositos s6 poderá ter logar com prévio
avi odo depositante, feito com antecedencia de oito dia, pelo menos.26

c

§17. As caixas economicas, que actualmente funccionam com au
torização do Governo, continuarã0 as operações conforme seus esta
tULOS, podendo os fundos que não estiverem empregados em titulos da
divida publica fundada ou f!.uctuante ter o destino determinado no para
grapho antecedente.

§ 18. A dispo ição do § 16 deste artigo fica extensiva aos ca
pitaes econtribuições do monte pios e' das sociedades de soccorros
mutuos que orequererem.

§ 19. Os montes de soccorro não poderão fazer outras operações
senão as de emprestimo de dinheiro sobre penhor, pela taxa de juro
que o Governo anuualmente fixar, e a prazo nunca maior de nove
mezes. Os fundos destes e tabelecimentos para tal fim poderão consi til'.
no producto de sub cripções, doações e legados de particulares, ou
poderão ser fornecidos por emprestimo do Governo, quando este o jul.
gar conveniente, pela importancia depositada nos cofres pnblicos, na
fórma do §§ 16, 17 e 18 deste artigo, on por particúlares a titulo be
uefico ou oneroso. 1'6 d

. § 20. Os lncros realizados pelos montes de soccorro, Cl'eados em
virtude ~a presente Lei, deduzidos os juros dos ÍLmdos fornecidos por
em~restlmos, na f6rma do paragrapho antecedente., farão parte do eu
capital ;. e, logo que este seja ufficiente para sua operaçõe , poderão
seI' apphcados annualmente ás despazas dos e tabelecimeuto pios que
oGoverno designar. .

. § 21. Os dinheiros recebidos em .virtude dos §§ 16, 17 e 18 de te
artigo, que não tiverem a applicação antorizada pelo § 19 serão em·
~gados nas operações de amortização da divida publica fuudada,

Nota 26 c
Av. n. 55 do 1890.
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ou nas despezas ordinarias do Estado, sendo escripturados como
deposito.

§ 22. As caixas economicas, ou monte pios ou de SOCCOl'l'O, e as
sociedades de soccorros mutuos, creadas em virtude da presente Lei
ficam isentos do impostodo sello, e terão a faculdade de aceita~
doações e legados. "O c

§ 23. As sociedades de qualquer especie, e os individuas que es.
tabelecerem casas de emprestimo sobre penhores em autorização, ou
que tendo-a obtido não tiv~rem escripturação regular, na fórma que
estabelecerem os regula.mentos do Governo, ficam sujeitos, além da
penas comminadas no § l° deste artigo, e das que incol'l'erem em vir
tude do Codigo Criminal, á de prisão imples de dous a seis mezes,
será imposta pela competente autoridade policial. 2.,-

I § 24. As transacções e transferencias de acções de companhia e
sociedades anonymas, e dos titulos da divida publica, e de quaesquer
outros que admittam cotação, s6 poderão ter logar por intermeilio dos
respectivos corretores, sob pena de nullidade, além das que fôrem
ap-plicaveis a taes actos, em virtude dos respectivos Regula,mentos,
salvo as di pOBições dos trataélos em vigor. 28

1 AI-t. 3.° O Governo fica. autorizado para fazer as despezas neces·
sarias para a substituição da actual moeda de cobre em circulação por
outra de nova especie, debaixo das seguintes bases:

l.a O valor nominal de cada peça não poderá exceder a 10 %
soore a importancia das despezas de sua liga e fabrico;

2. a S6 serãu obrigatorios os pagamentos na nova moeda·até o
valor da miniml:L moeda de prata a qual será de 500 rs. logo que o
Governo tenha desmonetizado a de 2001's., para o que fica autorizadoj

3. a O Governo não só marcará em seu Regulamentos os p;azo. e
modo da sub'tituição da moeda ele cobre, ma tambem deterrmnara a
qualidade da liga da nova moeda, seu peso, valor, diametro,. e typo i

4. a A moeda de cobre substituida será inlltilisada e vend1dacoII\o
cisalha;

5. a A actual moeda de cobre que não fôr levada ao troCO nos pra·
zos que o Governo desigual' ficará sujeita ás disposições do art. 10 da
Lein. 53 de 6 de Ontubro de 1835.

Al't. 4.° O Governo s6 poderá pel'mittrr o cnnho da pl'll.t:l.l1os
particulares, em caso de necessidaue, devendo a senhoriagem perten
cer á Fazenda. Publica.

Nota 26 e
mcl'.· fi. 80,16 de 1883~ al't. 13 n. g.

Nota 27
Decr. n. 2692 de 1860.

Nota 28
Â L i n. 173l de 1869 revogou esl~

%<)1 e reslabeleceu a disposiçii~ rl~l:j~~O
[[o Cod.Comm.- Vide Rel.dollll'
de 1873.
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Al't. 5. 0 O Governo fica igualmente autorizado não só para
conceder aos accionistas das estl'adas de ferro que gozam da ga
rantia rlo juro a permuta de suas acções por apoUces da divida pu
blica interna de 6 % ao par, ou por titulos da divida publica externa
de ±1/2D/ ao par, se o ditos accioni tas entrarem elfectivamente
no the ou;·o com a quantia necessaria para preencher o valor no
minal das mesmas acçõe, mas tambem para realizar a dita permuta
por qualquer outro meio que não seja menos favoravel aos interesse
do E'tado.

A somma proveniente da primeira das indicadas operações terá a
li applicação que lhe fôr dada na leis do orçamento, 28 ..

ll't. 6.° A multas de que trata a presente Lei, salvo a disposi
ção rlo § 23 art. 2, serão imposta admini trativamente. 29

Metade do seu prodllcto será applicado em beneficio do monte
do SOCCOITO do logar mais proximo, ou na sua falta, de qualquer
ontro estabelecimento pio; e a outra metade será dividida entre os

Nota 28 a
Decr, n. 1501 de 1867, arl. :31).

Nota 29
Av, n, 'l32de 5 de Ago lo d IRG .
_111m. e EXIIl. SI',-COl1l o oJlkio des a

rr, idencia, n. 36 de 9 de Junh ultimo,
101 pr ente ao Gorerno Imperial o re
quel'lmcnto documentarlo, no qual Eu
rbl'a l~ Lope de Araujo e oulros directore
Ja cxhncta companhia de "lIrOS E P _
ran,:a, da cidade do Hio·Grande allegam
lUc, tendo eutrado 0PIIl)!'lu namente [Jara
o' cofre da lho omar ia (kssa provincia
wm a quantia do 5:000a, importancia d;t
lIlull~ de 5 O/o. qu l!le fóra imposta
em vIrtude do varia' infra'ções dos e ta.
t~lo ,daqurlla. companhia, cujo capilal
;, cchvo devona, ]?oréln, servir de base ã
11lamullaj peloJl1lzo do fitos da fa·
1Oo(la, a I'equeriml}nlo do pl'oc1lI'aclor-fi cal
la Ihcso~lI'al'la. dessa provin ia, 'e expe
~Ira, enltelalllo, mandado ex cuti1'0 conlra
~ npphcante pela quantia de 50:000$:
~lcUlaa:t:\ multa obl'e o capital nOIlIinal
a111e'ma COll1panllla,

JadCOn1l'a expedição, do em lhante man
.' o reclamam, pOIS,OS peticionarios - e
;~I1.IO ~c aEbem sulTIcienl mente provada
O'i~lllgg~çue quo produzira.m, l?orquanto
~r.o d I~erlo ql.1e o ministel'lo a meu

• CC...rOll por À vjso n. 12 de 6 de

No\' mbro do anno passado que obre o
capital efiectivo, segundo os eslatuto,
esti ve se ou não realizado, esli vesse alI
não desfalcado, deveria ser aqueHa multa
calculada; mas tambem que, em virtude
de sua semelhante decisão, o caixa da
companbia entrou effectivamente para o
corres publtcos com a quanlia de 5:000$,
correspondente a 5 % sobre o capital ef
fectivo de 100:000 , realizado ate á data
em que foi exlincla a as,ociação. endo
ainda certo que o procurador-fi cat da
tbe olll'aria de a. provincia requerera I
expedi~o do executi\-o depois de ter sei
encia de baver- e verificado aqueLle [Ja
rramento; declaro a V, ILx. em otução ao
mesmo requerimento, e para que o fara
con tal' ao r ferido procurador-fi cal que,
devendo ser impo la admini tratinlmellt
na. forma do art. 6' da Lei n. 10 3 de 22 de
Ago to ele 1 GO, a multa em que incorrerem
a companbia anonYlDU, é obvio que, p l'
occa ião de executar e tas decisões admi
ni lrali\'as, não é licito ao pod r judiciario
ali I':li-as, devendo limitar- e ao implos
exercício de sua mi ão, que não púde cr
outra, ne se ca o, senão a d(! prestar á
admini lração o necessario concurso para
eITocl\vidadedaquella decisões;_porquanlC?,
importando m:tnifesta u U!paçao de altrl
bmçào emelhaute procedImento tenel l'la
á perlul'bal' oqllilibrio e a lJal'muIlia qUll
dovem reinar entre as dilIcreules jUl'is-
rlicç,ões, -

«Deus guarde a V. Ex.-loaq1~im Anl:ão
Feniandes Leão.-Sr. Pre ielente da pro
vincia. de S. Pedro».

Vide Á\'. de 11 de Novembro de 1885.
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empregados ou pessoas que promoverem a sua imposição ou derem
noticia da infracção. 3.

Art. 7.° O Governo, nos Regulamentos que expedir para aboa exe.
cução desta Lei, poderá impôr multas de 100:tP a 1 :000;t1>, e de accôl'do
com as presentes disposições j determinará as condições necessarias
para à organização e incorporação das companhias e sociedades anony,
mas e dos estabelecimentos de que trata o art. l°, e os §§ 1,14,18,
19 e 20 do art. 2° dessa Lei, sna inspecção e exames, os casos e a
forma da suspensão ou dissolução dellas, e o que fôr necessario pal'il
exercício das fllncções de corretor e regularidades de seus actos.al

.' Art. 8.° Ficam revogadas as disposições em contrario.
Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecI'

mento e execução da referida Lei pertencer) que a cumpram e fa~am

cumprir e guardar tão inteiramente como nella se cOlltéqJ. O secretario
de Est~do dos negocios da fazenda a faça imprimir, publicarr e correr,

Dada no Palacio do Rio de Janeiro, em 22 de Agost.o de 1860,
trigesimo·nono da Independencia e do ImperlO. - Imperador, com
rubrica e guarda.- Angelo Moniz ela Silva Ferraz.

Decreto n. 26R5 de 10 de Novembro 1860 1

Estabelece regras p:tt'a a boa execução do art. 1, §§ I, 3, 1e 8, e al'l. 2, §Q lO" II, 12 e
J3 da Lei n. 1083 de 22 Agosto de 1860, na parle relativa ao: bancos-úe CIl'cnlr.tàO
que actual men te (unccionam no Jmperio.

Hei por bem, para a boa execução do art. 1, §§ 1 3, 4 e 8 eart. 2,
§§ 10, 11, 1'2 e 13 ela Lei n. 1083 de 22 de Agosto do coneute
anno, decretayo seguinte:

Al't. f. o A emissão de notas, bilhetes, ou escriptos ao portador, dos
banco de circulação creados por Decreto do poder executivo,que actual·
mente funccionam, e suas caixas filiaeô ou agencias, emquanto .seu
pagamento ou troco efi'ectiyamellte se não realizar em moeda metalhca,
n~o poeleTá exceder elo computo marcado pela tabel1a n. 1.

Nota 30
Decr. 11. 2711 de 1860, art. 39; e Decr.

n. i!7J3 {Ie 1861, art. 4§§3!8, 9,11 eli.

Nota 31-
Df3ct'. n, 2733 de 1861, arl. 180; e Decr.

n. 3323 de 1864.l1rts. 4 e 7.

Nota i
AVS.11. 116 e n. 503 do 1861.



DEORETO N. 2685 DE 1860 945

§ 1.' Além da emissão marcada na mencionada tabella, os refe
ridos bancos, suas caixas filiaes on agencias, poderão ter outra addi·
cional equivalente á parte do seu capital realizado, que pos uirem em
moeda de ouro, em barras do referido metal do toque de 22 quilates.
eem barra de prata de 11 dinheiros.

§ 2.· A emis",ão addicional, a que se refere o paragrapho antece
dente, será fixada á vista do capital realizado, deduzindo-se deste:
I', o valor das apolices da divida publica fundada, a sim geral como
provincial, e da. acções das companhias das estradas de ferro que
gozam de garantia de juro , que os bancos possuirem na fórma dos
seus estatutos e do Decr. n. 2463 de 14 de Setembro de 1859· 2°, o
valaI' dos ediiicios, moveis e mais objectos do uso e serviço dos mes
mos estabelecimentos; 3°, a importancia da moeda que estiver appli
cada na fôrma de seus estatutos á garantia de sua emissão priucipal ;
4', o fundos que constituirem capitaes de suas caixas filiaes, ou tive
rem sido por ellas distribuidos por emprestimos em contas correutes
simples ou com juros. A differença entre o capital realizado do banco.
easomma desta quatro parcellas constituirá o maximo da referida
emissão addicional. Esta disposição fica exten iva ás caixas filiaes e
agencia dos me mos bancos, no que lhes ror applicavel.

§ 3.' Os valores de prata, de 'que trata o§ 1, e os de ouro de
22 quilates, deverão estar entre si na relação de 1 para 15 l/S, e a im
portancia daquelles nunca poderá exceder da quarta parte deste.

§ 4.· Se a emi são actual de cada um dos referidos bancos ou
de uas caixas filiaes e agencias exceder os limites marcados na
I:ef~rida tabella n. 1, serão estes obrigados a reduzil-a aos mesmos
limites, dentro do prazo de tres mezes, cQutados da data da publicação
(lo presente decreto nos periodicos que costumam publicar os actos do
Go~erno. Este prazo poderá ser pelo ministro da fazenda prorogado por
maIS 30 até 60 dias.

Ârt. 2. ° A emi são das notas do Banco do Brazil e de suas càixaR
filiaes, emquanto não fôr eífectivamente realizado o sen pagamento ou
t~oco ~m moeda metallica, não poderá exceder ao duplo do seu fundo
(liSPOlllvel, e, se a emissão actual fôr superior ao referido limite, o
mesmo banco e suas caixas tiliaes serão obrigados a reduzil-a no prazo
e pelo modo marcado no § 4 do artigo antecedente.

§ 1.0 Exoeptua-se da regra. estabelecida no pre ente artigo a
SObroma da emi são autorizada pelo art. 18 dos estatutos do mesmo
anca.

di §?. A faculdade de elevar a emissão além do duplo do sen fundo
lSsponlVel, cOD,cedida pelo art. 1 § 7 da Lei n. 683 de 5 de Julho de
d 53, e pelo art. 63 de seus estatutos, emquanto. o pagamento on troco
eSuas notas nao fôr eífectivamente realizavel em moeda metallica,

ao CODIGO COM?oTEHCIAL

r
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s6 poderá ser exercida, reconhecida a utilidade de seu augmento, para
o preenchimento da somma fixada pela tabella n. 2.

Art. 3.° Para computar-se o fundo disponiveldo Bauco do Brazil
deduzir-se-ha do capital realizado: 1°, as quantias que ene tiver effe~
ctivamente distribuido ás c-aixas filiaes para lhes servirem de capital,
ou por emprestimo em conta corrente simples ou cornjuros; 20

, aimpor.
tancia do resgate das notaS do Governo que tiver sido realizado na
forma dos arts. 18 e 56 § 1 de seus estatutos; 30, ovalor dos edificio ,
moveis, e mais objectos do serviço e uso do e tabeleeimento. A dilfe
rença entre o capital realizado e a somma destas quatro parcel1n
coustitue o fundo di ponivel do banco. Esta disposição fica exten il'a
ás caixas filiaes do mesmo banco, no que lhes fôr applicavel.

Art. 4. ° O.Banco do Brazil e sua caixas filiaes não poderão con·
servar em circulação mais de 25 % de sua emissão total representada
por bilhetes menores de 50~ na côrte e provincia do Rio ele Janeiro
e de 25~ nas demais provincias, se no prazo de seis mezes, contado
de 22 de Agosto deste anno, não tiver ainda aberto o troco de snas

. notas por moeda metallica. Findo este prazo, e verificando-se a (lHa
hypothese, o mesmo banco e suas caixas filiaes retirarão todos o
.bilhetes do~. indicados valores que excederem o limite de 25 % da
emissão total pelos meios, sob as penas e para os fins prescripto no
Decr. n. 2664 de 10 de Outubro do corrente anno, cujas disposiçõe
lhes serão applicaveis, incumbindo ao presidente do me mo banco O"

deveres que ahi se impôem aos fi caes dos outros bancos decirculaçãr •
Art. 5. 0 E' permittido aos bancos de emis ão creaelos por Decreto

do Governo substituir integral ou parcialmente o valor das apolices, e
dos outros titulos que, na fôrma dos respectivos e tatutos, constituem
garantia de pagamento de suas notas ou bilhetes por moeda e barras de
onro de 22 quilates, e rle prata de 11 dinheiros, avaliadas estas com
parativamente com o ouro do dito quilate na relação de 1:15 l/a, com
tanto que o valor destas ultimas não exceda a quarta parte da sornrna
em barras e em moeda de outro metal j e em tal caso poderão os mesmo.
bancos, logo que abrirem o troco de notas por moeda metallica, elevar
a emissão ao duplo da quantia que assim tiverem em caixa e fizer parte
do proprio capital social.

Paragrapho unico. OGoverno alterará os e tatntos dos bancos que
optarem por esta disposição, e porá em harmonia com el\~ as re~ra
estabelecidas nos mesmos estatutos, a respeito da relaçao ~ntle a
emissão que a cada um delles foi concedida e o valor dos meuClonallos

titulos.
---------------~---

Nota 2
Av. n. 367 de 1861.
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Art. 6.° Até o nono mez do anno que decorrer da data da Lei
n. 1083, os bancos de circulação, suas caixas filiaes e agencias, não
eachando habilitados para trocar suas notas por moeilas de ouro, serão

obrigados, sob as penas do art. 7 da mesma Lei, a propôr ao Governo
asornma de suas nota~, ou bilhetes em ci.rculação, que devem retirar
no anno seguinte; e em igual época, em cada um dos annos posteriores,
dada a lllesma impossibilidade; as im o praticarão. ,.

Art. 7.· Só poderão fazer parte dos dividendos dos bancos de
qualquer natureza o lucros liquidas provenientes de operações efi'ecti·
vameute concluidas no respectivo semestre.

Art. 8.° Não poderão fazer parte do fundo dispmlivel ou da garan·
tia da emissão dos bancos de circulação, e de nas caixas filiaes, ou
agencias, as moeda de prata, nem as notas do Governo do valor de
l~ a 5~, nem notas de qualquer banco.

Art. 9.° Os bancos, suas caixas filiaes e agencias, qualquer que
seja a sua natureza, ou a quaUd-ade de suas operações, não poderão
~Illpre, tal' sob penhor de suas proprias acções. " "

Art. 10. O directores ou membros da gerencia, ou administração
dos banco e ele uas caixas filiaes, qualquer que seja a natureza
ou qualidade de suas operações, serãú substituidos annualmente pela
qUiutll parte do seu numero total, de modo que em cada quinquennio,
contado da data da Lei n. 1083, todos os directores, ou membros da
admini tração ou gerencia sejam renovado . A antigui.dade, e" no
ca ode ignal antiguidade, a sorte, regulará a sub tituição. ~

Pal'agrapho unico. Os directores é supplentes substituidos não
pOll~rão ser reeleitos, e sob qnalquer pretexto fazer parte de sua
adnlluistração, directoria ou gerencia, dentro elo primeiro anno~ con~
tado do dia da ubstituição. ~

Art. 11. A infracção de qualquer das di po ições do presente
pe~r~to sujeitará os actuaes bancos de circulação ao procedimento
JudiCIal estabelecido pelo § 5 do art. 1 e § 7 elo art. 2 da Lei n. 1083
de 22 (~e Agosto de 1860, que terá lagar pelo moeto e fõrma marcado
na legislação e regulamentos respectivos. G

Art. 12. As multas por infracção das disposições do presente
~eto serão impostas administrativamente pelo ministro da fazenda,

Nota 3
Av. n. 237 ele 1861.

Nota 3 a
Dccr. n. 8821 ele 1882, art·. 19 § 2.

Nota 4
Lei n. 1083 de 18GO, lU·t. 2 § 11.

,

Nota 5
Lei n. 1083 de 1 60, al't. 2 ~ 13.

Nota6
Decr. n. 2711 ele 18GO, art. 53.
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com os recursos já estabelecidos, distribuidas na fÓl'llla do art. 6
da Lei n. 1083 de 22 de Agosto do corrente anuo, e cobradas exe·
cutivamente pelo mesmo modo empre.;ado para com as dividas activas
da fazel).da publica.

Art. 13. Ficam revogadas as llisposi\-ões em contrario.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, do meu conselho, senador !lo

Imperio, presidente do conselho de ministros, ministro e secretario
de Estado dos neg'ocios <la fazenda, e presidente Llo tribunal !lo
thesouro nacional, assim otenha entendi<lo e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro, em 10 de Novembro de 1860, 39° da Iudepen·

I dencia e do Imperio.-Com a rubrica de Sua Magestalle o Impera!lol'.
-Angelo ~Mon1z elc~ Silva Fe1'?'az.

TABELLA N. 1 .,.

Banco Commercial e Ag?'icola-Limites clc~ emissão mensal

Caixa matriz , . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 6,337:900~OOO

» filial de Vassomas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . '600:000~ooo
» c1ita de Campos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300:000~OOO

Banco Rural e Hypothecario. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,992:300~OOO
» de Pernambuco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,486:000~OOO
» do Maranhiio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513:300~OOO
» da Bahia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2;832:760:000
» lIa Rio-Grande do Sul. . .. 250~OOO

Rio de Janeiro, 10 de Novembro de 18GO,-Angelo Moniz da
Sill'a Fe?-raz.

TABELLA N. 2

Banco elo B?'c~zil. - Limites clc~ emissão mensal

Caixa matriz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,481:055~97~
» filial de Ouro-Preto.... . . .. . . . . . . . .. . . . 1,338:384~1~~
» » de S. Paulo.. .. . . . . . . . . . . .. . .. ... 2,44:0:919~Oio

d R · G d ~ S I 890:002lP01
» » o 10- ran e CIO u. . . . . . . . . . . . . 5 384:433~913

:: :: ~a ~ahia. b" ,,~ .. '" .. . 5,' 397: 653~69D

d
e Mernamh_ llCO . • • . . . • • . . . . . • . • • . • 94:1'360~869

~ » o aran ao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 079:4:13~111

» » do Pará.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,'. da
Rio de Janeiro, 10 de Novembro de 1860.-Angelo MOnlZ

Silve~ Fe'l'·'taz.

---------------~-----~---
. ..

AV. TI. 238 de 1861.
Nota 7



Decreto n. ~602 do 14 ue Novembro de 1860

Regula ° eslabelecimento de escriptorios ou casas de empreslimos sob penhores

Hei por bem, para a boa execução do § 23 do art. 2 da Lei n. 1083
de 22 de Agosto do corrente anno, decretar o seguinte:

Art. 1". Nenhuma pessoa de qualquer condição que seja, ou socie
dade de qualquer qualidade ou deno))li.naçâo, poderá estabelecer, ou
conservar casa ou escriptorios em que habitualmente se façam empres
timo sob penhores sem auturização legal, sob pena de 2 a 6 mezes
depri ão simples, multa de 1:000 a 5:000 , e de ser cassada a auto:
rização, se a sociedade fÔt, anonyma. (Art. 2° § 23 da Lei n. 1083 de
22 de Agosto de 1860). •

Al't. 2. oA autorização de qne trata o artigo antecedente será con·
cedida pelo ministerio da just,iça na côrte, e pelos presidentes nas
pro\'incia , precedendo: 10, as precisas informações das autoridades
policiaes competentes, e quaesquer outras que fôrem de mister sobre a
capacidade moral do impetrante, e sufticiencia dos meios para a em·
preza em relação ao desenvolvimento que este lhe pretende dar;
~o, fiança idonea correspondente ás forças da empreza.

Paragrapho unico. Exceptuam- e os montes de soccorro ou piedade
e.as companhias e sociedades anonymas approvadas na fórma da le·
g~sla~o em vigor, a respeito de cuja autorização se observarão as
di posições que lhes fôrem concernentes. lO

Al't. 3." Nos estabelecimentos de que tratam os artigos ant ece
(lentes haverá, além do Dia1'io e Razão, os seguintes livros a saber:
do Penho1'es, Caixa, de Reformas, de Resgates e de Leilões, os quaes
;,erão escripturados em devida fórma e nso do commercio, e nelles se lan
çarão com individuação e clareza, por ordem chronologica, seguidamente
e~em entrelinhas, borraduras, emendas ou razuras, as sommas, ou
objectos emprestados, o juro estipulado, os prazos e condições do

Nota i
CGd., I'en., art. 375.

Nota 2
caA. Oanr,a deve cone ponder a 15 'I. do
II!bli~~ da emprcza,. cumprindo eÁpõr ao
tabalol no respect!vo. e criptorio ullla
taneia ~ cm qu.e eleJa lllscripla a impor
pre tadao. Acapltal realizado e -a da fiança

E' . v. u. 52 de 18118
n-'2 manlida a reara fixada no Av.
. ~ Supra llC,Uldo ao chefe de policia.

conferido o direito de lixar a lotaç.ão : Av.
n.74 de 1889.

-Seja qual fOr a pc soa ou sociedade de
qnalquer qualidade ou denominação que
eja, de de que reune á suas operações

a de empre tal' obre penhores, em ca a'
ou escriptorios estabelecidos para e se fim,
fica, quanto a !aes emprestimo, ujeila
ao cumprimento das obrigações legaes
relativa á especialidade de negocios a taes
e tabelecimentos, regulada pelo Decr.
n. 2692 de 1 60, em vigor-Av. de 14 de Ou·
tubro de ltl91.-Di9·., vol. 5'7, pag.145.

Confirma e ta. doutrina o Av. de7 de
Novembro de 1891-Dir., vol. 58, pago 65].
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•

pagamento e quaesquer outras do contracto; e pelo mesmo modo se
mencionarão a natureza, qualidade, valor do penhor e seu peso, sendo
metaes preciosos, os nomes, condição, profissão, domicilio dos mutua·
rios e todos os mais requisitos e declaraçõe que fôrem necessaria
ou exigidas nos modelãs ns. 1, 2, 3, 4 e 5.:<

Paragrapho unico. Estes livros devem ser encadernados eabertos,
numerados, rubricados em todas as suas folhas e encerrados na fôrma
do Codigo CommerciaJ. ..

Art. 4. 0 A falta de um ou mais livros designados no artigo ante·
cedente, ou de escripturação total ou parcial, dará logar á imposição da
penas do art. 1. (Art. 2 § 23 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto de 1860).

Paragrapho unico. Na reincidencia, além da penas marcadas
neste artigo, será cassada a autorização.

Art. 5. 0 No caso de simples irregularidade de escripturação,oll
de falta de menção dos juros, natureza e valor do penhor, e outras con·
diçõe do contracto, terá logar a pena de multa de 100 até 1:000~,

na conformidade do art. 7 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto de 1860.
Art. 6. o Da divida contrallida passará o devedor uma cautela,

segundo o modelo u. 6, que será extrabida de um livro de talão aberto,
encerrado, numerado e rubricado pela autoridade competente, e rece·
berá do credor outra na fórma do modelo n. 7, sob as mesmas penas
do art. 7 da citada Lei n. 1083.

Paragrapllo unico. As cautelas- do penhor não poderão er ao por·
tador. (Art. 1 § 10 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto de lS60).

Art. 7. 0 O objecto em que consistir o penhor só poderá ser sob as
penas do artigo antecedente, recebido como tal, sendo avaliado pelo
menos por um avaliador publico lia materia respectiva, onde ohouver
ou por um oflicial, ou pessoa que goze do conceito dentre os que pam
este fim fôrem escolhidos pelo chefe de policia, e, nos logares em que
não houver esta autoridade, pelo delegado competente. Oavalia~or ou
avaliadore~ declararão por escripto a natureza e qua-lidade do objecto,
seu valor e peso, sendo metaes preciosos, e o nome da pe soa que o
apresentou para a avaliação. .

Esta declaração será datada e assignada, e pela sua vera.cldade
ficará responsavelo avaliador, devendo a ella referir-se a .escnptura
ção do estabelecimento, onde serão archivadas para a todo o tempo
constar.

Parag-rapho unico. Exceptuam-se os objectos de valor m~nor de
20$, que poderão er recebidos em penhor pela avaliação aJu ,tllda
entre o credor e devedor, e constante de declaração por este eSCl'1pta,
<:t qual supprirá a do avaliador.

Nota 3 I
Os modelos seacham nas Collecções deLeis.

/

Nota 4
DecI'. n. 596 de 1890, al't. 12 § J n. 3.
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Art. 8: Os livros e documentos de que tratam os artigos autece
dentes serão examinados pela autoridade policial competente, ou por
commissarios de sua escolha, ordinariamente nas épocas fixadas por
editaes, e extraordinariaménte quando o Governo ou a mesma autori
dade ojulgar conveniente.

Os llonos, administradores e guarda-livros de taes estabeleci
mentos serão obrigadu , sob as -penas do art. 7 da citada IJei n. 1083,
aentregar para o exame os livros, documentos e valores, a prestar
informações, e a franquear tudo o que fôr necessario para sua fisca
lisação. li

Art. 9.· A venda extrajudicial do penhor só poderá ser feita depois
evencido o prazo do pagamento, por mutuo accordo, em leilão, sob
as penas do art. 7 da Lei n. 1083, além de qualquer outra em que
incorrerem os vendedores, na fórma da legislação em vigor, ficando
em todo ocaso ao devedor o direito salvo de remil-o até o momento da
venda, observando-se em qualquer hypothese as dispo içóes do Codigo
Commercial, na parte que fôr applicavel a taes estabelecimentos
(Arts. 3,119 e 120 do Codigo Commercial, e art.19 § 2 do Regulamento
de 25 de Jovembro de 1850). ;

§1.. Ficª, igualmente alvo ao devedor requerer e proceder á sua
cu ta a venda judicial do penhor em qualquer época, ainda antes do
vencimento da divida.

§ 2.· O producto da venda, depois de pago o credor do capital e
juros até então vencido" e deduzidas as re pectivas despezas de venda,
elá entregue ao devedor, e, não comparecendo este, ficará depositado

em qualquer caixa economica do logar, e na sua falta, nos cofres de
depositos publicos, para ser levantado por quem de direito fôr.

Ârt. lO. As disposiçóe deste Regulamento com prehendem, na
parte relativa a escripturação. penhores e sua fiscalização, os montes
de SOCcorro ou de piedade, e outras sociedades anonymas, que fizerem
operações de emprestimo sob penhores.

Âl't. 11. Os estabelecimentos de que trata o al't. I, serão obrigados
aapreseutar o titulo de autorização e a matricular-se na secretaria de
p~cia da cidáde em que funccionarern, ou ante a autoridade policial

IDecr. n. 2692 de ]4. de Novembro de 1860,
na e cl'ipluração da casas de empre limos

Nota 5 obre penhores ~e cobrirem falta '. iI:rega-
_ lal'ldades ou VICIO que dêm logar a lmpo-

. 3.~ seC~.I~. - Mini lerio do negocio da sição de multa on pena, poderrl' antes
!~.~ça·ERIO de Janeiro, 2 de elembro de de fazei-as eJIecUva procederá diligencias
1."- m solução á. con alta feita pelo einvestigaçõesl]ueentenderemnecessarias,
jun1~lega(lli de pai icia e constante da copia inclusive a nom ação de peritos; sendo as
decl~l~o 0y CIO n. 352 de 23 do mez findo: de p za indemnLadas pelo producto da
C() oa . . que as autoridades policiae multas, como é expres o no art. 22 do
Perpe~entes ou seu commis arios. quando citado dccrelo.7'"" Deus guarde a ·v. 13.

oexame, que lhes faculta o art. 8.' do Diogo Velho Ccwalcanti de AlblLq1Lerq1ce.
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competente nos logares em que não exi til' essa repartição, antes de
sua installação, e a levar ao conhecimento das mesmas autoridades
qualquer mudança ou alteração de sua matricula, para serem averbadas
no livro competente, sob as penas do art. 7 da Lei n. 1083.

Paragrapho uuico. Ta matricula deverá mencipnar-se o nOllle da
pe soa, ou dos socios que compuzerem a sociedade, ua naturalidade,
profissão, morada ou domicilio, e o numero da ca a em que flluccionar
o e tabelecimento.

Art. 12. A fiança de que trata o art. 2 será pre tada uafórma da
legislação em vigor ante a autoridade policial competente para a
matricula, na fôrma do art.. 11.

Art. 13. Os estabelecimentos, casa ou escriptorios de que trata
o art. 1, que actualmente funccionam, sob as penas do art. 2 §23 da
Lei n. 1083 ele 22 de Agosto de 1860, no prazo de 60 dia, contado da
data da publicação do presente Decreto, feita na folha em que se imo
primam os actos do Governo, são obrigados: I', a impetrar autori·
zação legal; 2', a preencher os mais reqnisitos e formalidades exigidas
pelo presente Decreto.

Art. 14. As autoridades a quem incumbir a execução do presente
Decreto incorrerão, em caso de omissão, negligencia, e falta de cum
primento das obrigações que lhes 'ão impostas, na multa do art. 7 da
Lei n. 1083, além das em que incorrerem na conformidade da legis
lação criminal do Imperio.

Art. 15. As multa por infracção do presente Decreto serão im
postas administrativamente na fôrma do art. 4 da Lei n. 10 3 e
arts. 484 e 485 do Regulamento de 31 de Janeiro de 1842,pelas autori·
dades policiaes competentes, dando-se recurso no prazo de dez dias,
com eifeito snspensivo para o chefe de policia, e deste para o ministro
da justiça na côrte, e para os presidentes nas provincias.

Paragrapho unico. Exceptuam- e as de que trata o art. 1, e que,
na conformidade do art. 2 § 23 da citada Lei n. 10 3 serão impo tas
mediante o processo marcado no art. 128 do Regulamento de 31 de Ja·
neiro de 1842 pela autoridade policial com os recursos admittidos pela
legislação criminal em vigor.

Art. 16. Além das penas estabelecidas pelos al'ts. antecedente,
os seus infra.ctores ficam sujeitos a quaesquer outras em que incorrerem
na forma da legislação em vigor, por quaesquer actos de fraude, ou
deliGtos que commetterem. CArt. 2 § 23 daLei n. 1083 ne 22 de Agosto
de 1860).

Art. 17. As disposições do pTeSel1te Decreto e sua sallc~ão peDal
são applicaveis: 10

, aos que habitualmente fizeTem emprestlJll?S s~b
penhores, sem autol ização legal, ainda quando se não tenha eS~l'Ipt~I10
ou outra casa aberta ao Pllblico, ou ainda que as casas nao sejam
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I

àenominadas taes por annuncíos ou ontras indicações publicas; 2°, aos
qne habitnalmente fizerem os emprestimos sob penllore por cou
venções simuladas espec ialmente com a clau ula a 1·etro.

Art. 18. As penas a que se refere o presente Decreto serão im
po tas pela simples omissão da condição ou da formalidade e)Çigidas
para oexercicio da profissão, sem attenção á boa fé do iufractor;
todavia se considerará circulllstancia attelluallte para os effeitos
legaes.

Art. 19. As disposições do art. 9 ter:ão Jogar ainda mesmo quando
odevedor seja fa1lido; alvo a quem ele direito fõr o resgate do penhores
para todos os effeitos legaes.

Art. 20. Os objectos dados em penllor não poderão, sob as penas
do art. 7 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto elo corrente, e quaesquer
ontras disposições penaes em vigor e applicaveis a enta materia, ser
di trahidos, transferidos ou empenllados pelo credor sem con enso do
devedor.

Art. 21. No caso de suspeita de não ser o pbjecto offerecido em
penhor proprio daquelle que o empenha, a pessoa ou sociedade a quem
tal objecto fôr offerecido será obrigada a dar immediatamente parte
disso á autoridade policial competente, sob as penas do artigo antece
dente, além daquellas em que incorrer em virtude do art. 6 § 1 do
Codigo Penal.

Art. 22. O producto das multas de que trata o presente Decreto,
depoi de deduzida a parte pertencente aos empregados ou pes oas.
que promoverem a sua imposição ou derem noticia de sua infracção,
será applicado em beneficio dos montes de sO.ccorro ou de pieuade cre
ados em virtude da referida Lei n. 1083, e na falta destes, do estabe
l~c~ento pio que o Governo designar; sendo para esse fim, depois da
l~q\Udação, recolhidos aos cofres publicos ou entregues ás e tações
fi caes competentes do logar em qne fôrt3m as multas impostas, onde
Será escriptUTada como deposito.

João Lllstoza da Ounha Paranaguá, do meu con elho, mini tro e
secretario de Estauo dos negocios da justiça, assim o tenha entendido
efaça executar.

Palacio do Rio de Janeiro, em 14 de Novembro de 1860, 39° da
IIl~epelldencia e do Imperio. Oom a rubrica de S. M. o Imperador.
JoaiJ Lustoza da GUinha Pamnctgztá.
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Decreto n. 2711 de 19 de Dezembro de 1860

Conl6m diversas dispo ições obre a creaçiio e Ol'ganização dos Iancos companhias
oeiedades anonymas e oulTas, o proroga JJor mais qualro meze o prato marc.1dO

polo arL. 1 doDcer. D. 2686 del0de 'ovowlJro do eorr nleanDo.

Hei por bem para a boa execução do art. 1 § 8, art. 2, §§ 1, 2,
?, 4, 5, 6,7,10,11, 12,13,14,15, 16,17,18,19,20 e 22, e arts. 6
e 7 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto de 1860. decretar o seguinte:

CAPITULO I

Da creação e organização dos bancos

Art. 1.0 A creação, organização ou incorporação de companhias ou
sociedades anonymas, que tenham por fim operações, chamadas de
bancos não poderão realizár-se, sob pena do arf., 2, § 1 da Lei n. 1083
de 22 de Agosto de 1860, senão em virtude de lei ou de Decr. do poder
executivo (Alvará de 30 de Março de J 818, Decreto de 22 de Ago t~

de 1825, § 5, art. 295 do Codigo do Commercio, e art. 2 da Lei
n. 1083 de 22 de Agosto de 1860). •

§ 1. 0 Fica dependente de autorização legislativa emquanto por
lei não fôr regulada esta materia, a creação, organização ou incorpo,
ração: 1", de quaesquer bancos de circulação; 2", de caixas fiJiae e
agencias dos bancos que pretendam emittir notas, bilhetes, letras,
vales, papeis ou titulos de qualquer natureza @u denominação ao por·
tador, exceptuados todavia desta disposição os mandatos e recibos de
que tratam a 2~ e 3." partes do § 10 do art. 1 da Lei n. 1083 de 22
de Agosto de 1860. jt

§ 2. 0 Compete ao Governo a concessão e autorização para 8
creação, organização ~u incorporação de quaesquer outros bancos!
não comprehendidos na regra do paragrapho antecedente. ".

Nota i
Doer. n. 1f471 de 1865, art. 5' Itom'.

n.4346, arls. 2 e 3 e Decr. n. 4354. de 1869.
art. 19 § 10.- Vide Deer. n. 434. de 18P1,
consolidando as disposiÇÕes legislativas e
regulamentares sobre sociedades anony
mas.

Nota 2
Art. 27 § 1, Deer. n. 434, eH., art. 460.1.

Nota 2 a
Deer. n. '134eit., art. 46 n. 2.
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I § 3.° Reputar-se·hão bancos as companhias, ou sociedades ano
nymas sem firma social, e administrados 1101' mandatarios. (Art. 29ó
do Codigo Commercial), que tenham por objecto:

1.° O commercio por conta propria ou de terceiros: 10, de
ouro ou prata, em moeda ou em barras; 20

, de titulos da divida
publica nacional ou estrangeira, e de acções de emprezas de qual
quer natureza; 30, de effeitos do commercio e outros valores negocia
veis ou transmissiveis por via de endosso, ou por simples tradição;

2.° Emprestimo de qualquer especie ou natureza
3.0 Operações de cambio;
4." Depositos de valores de qualquer natureza j

5.° Abertura de contas correntes;
6.° Em geral quaesquer operações chamadas de banco, on que

tendam ao desenvolvimento do credito publico.
Art. 2.° A autorização de que trata o al't. 1o. pôde ser conce·

dida em separado á pessoa ou pessoas que pretenderem a creação,
organização ou incorporação de taes companhias sob bases definidas,
ou conjunctamente com a approvação dos estatutos ou escri·
pturas de associação.

Art. 3. ° Na primeira hypothese do artigo autecedente ao regis
tro da carta de autorização precederá a incorporação, ou organiza.
ção da companhia, e será feita na forma e tabelecida no cap. 20

•

§ 1.0 O que impetrar carta de autorização deverá em seu re
querimento expôr: 10, o fim e objecto da companhia; 20, o logar
em que deve funcciQnar; 3°, as probabilidades de seu bom exito;
4°, otemllo dentro do qual deve ser organizado. ,. b

§ 2: Orequerimento deve ser datado e assignado, e as assi-.
g.naturas reconhecidas, e nelle se mencionará o logar da residen
Cla clus impetl'antes. ,. o

Ârt. 4. ° Na segunda hypothese do art. 20
, e na de simples ap

provação dos estatutos ou escriptura de a sociação ao requerimento
de que trata o§ ]° do artig'o antecedeu te, deverá acompanhar:

§1.0 Escriptura, ou escripto partiCular, donde conste que os
estatutos foram aceitos ou approvados por um numero de subscri
ptores de acções que representem pelo menos metade do capital social.

§ 2: A relação dos subscriptores, na qnal se deverá mencionar
os seus nomes, profissões, domicilios on residencia. ,. d

Nota 2 b
Decr. n. 434 cil.. <l.l't. 56.

Nota 2 c
Decr. n. 434 cit., .not. 57.

Nota 2 d

Deer. n.43-1 cit., al't. 58 § 2.
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§ 3. 0 Os pedidos por escl'ipto dos subscriptores que não tiverem
assigllado as escripturas, ou escl'ipto de que trata o § l° com
as declarações exigidas no § 2°.

Art. 5. o Na escriptura de associação, ou nos estatutos, se
deverão mencionar:

1.o O nome, naturalidal'l.e, profissão e domicilio dos autor·
gantes e subscriptores de acções;

2. 0 O logar onde deve fUllcciollar a companhia j

3. o Seu fim, obj ecto, 011 operações i
4: Sua denominação j

5. o O tempo de sua duração;
6. o O capital social;
7. o O numero de acçõeE, ou de suas fracções ( art. 297 do Corligo

do Commercio), em que se deve dividir o capital, e a imp0l'tancia
de cada uma j

8: A fôrma e prazos em que devem os accionistas fazer
effectiva a importancia de suas acções;

9: O regímen administrativo da companlJia, a organização
e escolha de seus membros; 3

10. As attribuições de seus administradores, e dos que te·
nham a seu cargo a inspecção das operações da admilli trll.ção i

11. Os poderes reservados á assemblélL geral dos accioni ta I

e a época de sua convocação, não podendo deixar de verificar·se
pelo menos uma vez cada anno;

12. A formação do fundo de reserva, e a parte que annua!
mente ha de separar-se dos lucros liquidos da companhia paTa
constituil-o i

13. A porção do capital social cuja perda deva nece sariamente
operar adis olução da companhia ou sociedade anonyma, na fórma do
art. 35 n. 3 ; . ;'

14. As épocas em que se devem organizar e apresentar o inven·
tarios e balanços da companhia, não podendo deixar de ,erific8r·se
pelo menos uma vez em cada anno, e as formalidades com que tem de
ser revistos e approvados pela a sembléa dos accionistas;

15. A fôrma e tempo em que tem .de fazer-se a distribuição d~
dividendo aos accionistas, g'uardada a disposição do art. 1 § 8 da 1.el
n. 1083 de 22 de Agosto de 1860.

16. Expressa menção das disposições dos §§ 10,11, 12 e13do
art. 2 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto de 18'60 i ..
--------------_--:...._------

Nota 3
Decr. n. 3471 de 1865, art. 8.

Nota 4
Decr. n. 3471 do 1875, art. 8.
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Nota 4 a
Decr. n. -ia.! eit., ad. 55.

17. Expres a condição de que: 1°, o fundo de reservà é exclusi
vamente destinado para fazer face ás perdas do capital social, ou para
snb tituil-o i 2°, não se poderá fazer di tribuição de dividendo em
quanto o capi tal .social, desfalcado em virtude de perdas, não fôr in te
gralmente restabelecido i 3°, os accionistas são responsaveis pelo valor
das acções que lhes fôrem distribuidas i

18. O modo da liquidação.
Art. 6. o E' DUUO e de nenhum effeito todo o accôrdo ou contracto,

clausula ou condição occulta, contraria ás clausulas ou condiçõe
coutidas nos estatutos ou escriptura da a socíação, approvados, 011

artigo addicionn.l, que não tiver sido approvado (art. 302 do Codigo
do Commercio). Os infractores incorrerão nas penas do art. 2 §§ 1 e
4 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto de 1860.

Art. 7:° A.~ cartas de pedido de acções obrigam os subscriptores
afazer ef!ectiva a importancia das mesmas acções na fôrma prescripta
ua e criptllra de a sociação, ou nos estatutos, se estes fôrem approva
dos, e conterão os requisitos exigidos pelo art. 3 § 2.

Os promotores ou fundadores de compallhias serão. responsavei
pela autllenticidade das sllbscripções, para considerar-se preenchido o
numero de acçôes que se requerem, afim ue que possam constituir-se
as mesmas cumpn,nhias.

Art. 8.° Os requerimentos para concessão de autorização on appro
VlIçãO dos estatutos, ou escriptnra de associação de que tratam os
~rts. 3 e'4, serão dirigidos ao Governo ou ao corpo legislativo, por
mtermedio do pre idente da respectiva provincia, onde a creação deve
ter lagar, ou directa,meute apresentados na secretaria de K tado dos
uegocios da fazenda. .
. No primeiro caso o presidente da provincia, depois dos exames e
mf?rmações que julgar conveniente~, os remetterá á respectiva secre
tana, acompanhados das informações e esclarecimento que tiver co
lhido ou puder fornecer .

. Recebidos na competente secretaria os referidos requerimento,
serllO em todo o caso snbmettitlos:to exame e con ulta da secção de

i
fazenda ~o conselho de E tauo, e a qualquer outra que o ministro da
azenda Julgar cunvenien te .....
. Art. 9.° O exame de que trata o artigo antecedente versará pda.

crpalmente sobre os seguintes pon to : G

r 't 1. o Se oobjecto ou fim da companhia, ou sociedaue anonyma, é
ICI oe de utilidade publica'
_ 2. o Se a creação pec1id~ é opportuna, e de exito provavel i

I .Nota 5
Lei n. 1086 de 1 60, art. 7,
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3,.° Se o capital marcado nos estatutos é bastante para o objecto
da empreza; se está convenientemente garantida a sua realização, e
se as épocas estabelecidas para as suas entradas estão combinadas de
maneira que a caixa social se ache suffi cientem ente provida paraaomlir
as suas obrigações;

4. • Se os estatutos, ou a escriptura de associação (no caso desua
apresentação), ou as bases sobre quese fundar opec1idode autorização,
estão de accôrdo com o presente Decreto e mais disposições eni vigor,
e se são convenientes e razoaveis;

5. °Se o regimen administrativo da companhia offerece as garalF
tias moraes, indispensaveis para o credito da empreza, e segllrança dos
accionistas e do publico;

6. ° Se as disposições relativas á prestação de contas, divisão dos
lucros, formação do fundo de reserva, e aos direitos e interesses dos
accionistas, e em geral ás suas operações, são sufficientes para inspirar
confiança aos interessados e ao publico. I

§ 1. t A secção, ou secções do conselho de E::;tado, depois dos
exames e informações que julgarem necessarias darão seu parecersoQrc
os pontos consultados, e quae quer outros que lhes parecerem convo·
nientes, indicando as alterações e additamentos que convém fazer aos
estatutos, on escriptura, ou bases de associação.

§ 2.° Resolvida a consulta, se dará della conhecimento ás partes
interessadas.

Art. 10. Se a autorização elos estatutos depender do corpo legis·
lativ01 será a consulta com todos os documentos remettida á cama)':\
dos deputados na fôrma do art. 2 § 3 da Lei de 22 de Ago to de
1860.

Art. 11. Concedida a autorização soHcitada, ou a approvação dos
e~tatutos ou escriptura de associação, na fôrma dos artigos ant~ce'
dentes e adoptados pelas partes interessadas as alterações ou addIta·
mentos eXIgidos (se os houver), á vista do competente Decre~o de
approvação se passarão as cartas de autorização ou cle'apPl'ovaçao,ov
conjunctamente de autorização e approvação elos estatutos, conforme
as hypotl1eses do art. 2..... "

Art. 12. No decreto de approvação se marcará, caso nos res·
pectivos estatutos ou e criptura se não tiver determin~do: ." d

1.0 Os prazos em que: 1°, se deverá concluir a (lIstnblllçao a
acções que restarem por emittir' 2° os accionistas devem fazer a
primei~a entrada do valor nominai de' cada acção, ou fracção de acçáoj
3°, as operações devem começar;
--------------------------~

Nota 5 a
Decr. n. 434 cito, arts. 59 á 61.
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2.' O quantitativo das entradas do capital. e o minimo necessario
proa que as operaçõês tenham começo;

3.' Aclausula de se julgar caduca a autorização, se nos prazos
marcados se não effectuar a distribuiçã.o das acções restan tes, se não
efizer ala entrada do seu valor, e não começarem as operações, e a

de ser cassada a autorização em todos os'casos de infracção do art. ~o,

§7da Lei n. 1083 de 22 de Agosto de 1860, e quaesquer outros que
fôrem convenientes para garantir os intel'esses dos accioni tas e do
publico.

CAPITULO II

Do registro clcL ccwteL ele autorização e elos estatzdos elos bancos
e 8ZLa pZLblicação

Art. 13. A carta de approvação' dos estatutos assim como os
mesmos est.atutos ou e criptnra de associação, serão regi trados e
publicados pelo meno 60 dias antes do começo das operações sob as
penas elo art. 7 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto ele 1860.

§ 1.' O regi tI'O terá logar no rrribunal ou na Conservatoria do
Commercio de catla provincia, ou districto em ·que se houver de
etabelecel' o banco, suas caixas frIiaes, ou agendas (Art. 301 dtl
Corl. do Commercio e Regulamento n. 1597 do 10 de Maio de 1855,
art. 12 § 3). o .

§2.' A publicaçA,o será feita pelos interessados e á sua custa
1I0S periollicos em que se publicam os actos oEticiaes, e, na falta desteR
uo de maior circulação da séde do Tribunal ou da Conservatoria em que
oregistl'? tiver loo·ar. Além desta publicação, por annuncios insertos
~os.tlemals periodicos, se dará aviso ao pnblico da exi teneia do banco,
I1Idi.cando.se a data e o numero do periodico que honver feito a publi
caç~o ele que trata o prese'nte artigo, e bem a sim o numero e folha
do Imo (le registro, em que tiver sido lançaclo, ou o numero e data
do. eu deposito, na fórma do artigo seguin te.

. Art. 14. O reg'istro poderá ser sub tituitlo, se os presidentes dos
Trlbun~es do Oommercio ou conservadores o julgarem conveniente para.
econolUla da respectiva secretaria e rapidez de seu expediente, pela
~ntrega?u deposito de um exemplar, ou cópia authentica das cartas
~utOl'lzação e approvação de estatutos....

Nota 6
~;;'d33, Decr. n. 1507.- Not. 18.

I e Av. 11. 65 de 1886.

Nota 7
. Decr. n. 4394 de 1869, arls. 1 e 2.
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Para e~te fim o empregado competente, depois de verificar Queo
exemplar ou instrumento merece fé, numerará e mbricará suas folhas
e lauçará a competente nota na ultima deli as da conferencia do numero
das mesmas, e de estarem rubricada, e do numero da entrega, Que
será determinado pela ordem de antiguidade de ua apresenta~ãoJ cuja
data se mencionará..

Estas cópias ou exemplares serão emassados por sua ordem, e
no fini de cada semestre ou anno encadernados, precediaos de um in·
dice que facilite a sua busca.

Feita a entrega ou deposito nestes termos, se dar{\ á parte
certidão da mesma, mencionando-~e seu numero e data para o fiu'
requeridos no presente Decreto. 8

Art. 15. A' vista da certidão do registro, da entrega ou depo·
sito e da publicação dos estatutos, e de documentos que prove a rea·
lização da parte do capital de que trata o art. 12, o mini tI'O da
fazenda na côrte, e os respectivos presidentes nas provincias, de
clararão constit\lido o banco, e o commu,nicarão ao presidente do
rrribunal do Oommercio, ou conservador da provincia da séde
da companbiâ ou de suas caixas filiaes, para que este o faça Illl'
blico. Depois do que, os accionistas, na fórma dos estatuto, se
reunirão para a nomeação da administração ou directoria da com,
panhia.

Art. 16. Os membros 'da aílministração não poderão entrar, em
exercicio sem que tenham prestado a caução marcada nos re pectl\'o
estãtutos.

Art. 17. Emquanto o Governo não decla.rar constituido nm
banco, caixa filial ou agencia deste, não se po<1ení. emittir, sob qn~l.
quer pretexto, titulo algum, cautela, promessà de acções ou de?laJ:açao
de qualquer natureza, que possa certificar a qualirl.ade de .acCl.olll til'
e ainda depois de constitl1ida, suas acções não serão negoclavelR, nem
poderão ser cotadas, sem que esteja realizado um qua.rto do eo
-valor. 9

• '

A infracção das di posições do presente artigo dará log~,r ~ Im
posição da multa ele 1:000 a 5:000:t/J aos que emittirem, transfenreiDJ

negociarem ou cotarem acções de taes companhias ou sociedades~ o."
sob qualquer pretexto tomarem parte em seus actos ou tr~u a~çoe,:
além âas mais penas em que incorrerem em virtude da legls1açao e~
vigor.
-----------------=-----

Nota 8 Nota 9
Decr. n. 43()·11:le l~():l.-Cou., Not. 3D7. .-\I't. 1; Lei n. 10 3de lSd60'1~!~' 2§ 5,J

Cou., Not. ~9i; Av. n. 707 e 01.
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CAPITULO III

D(I prorogação ou 1'enovação do P?"CIZO ele d~wação ?'eforrnas e altera
ções dos estatutos, ou escripturas ele associação de bancos

Art. 18. Na prorogação ou renovação do prazo de duração dos
bancos, e nas reformas ou alterações de seus estatutos se observarão
as disposições dos capitulos antE'cedentes, no que lhes fôrem appli
caveis, sob as mesmas pens,s do art. 2 § 1 da Lei n. 10 3 de 22
de Agosto de 1860; ficando dependentes da approvação do poder legis
lativo a prorogação ou renovação do prazo dos bancos de circulação
existentes, ou de suas caixas filiaes que estiverem nas circumstancias
do art. 1 § 1, n. 2 , e as alterações ou reformas de seus estatutos. tO

CAPITULO IV

Dos montes de piedade ou de SOCC01"rO

Art. 19. As 'disposições dos arts. 1, '2, 3, §§ 1 e 2, arts. 4,
5,6,7, 8,9, 11, 12,13, 14,15, 17,18; do presente Decreto
ficam extensivas aos montes de socco1'1'o, ou de piedade no que lhes
fôrelll applicaveis • t

Art. 20. Os montes de soccorro Cl'eados em virtude da Lei
n. 1083 de 22 rle Ago to do 00rrente anno, não poderão fazer outras
operações senão a de emprestimo de dinheiro sob penhores, pela
taxa de juro que o Governo annualmente fixar, e a prazo nunca maior
de n?v~ mezes. Os fundos de tes estabelecimentos para tal fim poderão
conSistIr no produeto de subscripções, doações e legado de particu
lares, ?u poderão ser fornecidos por emprestimo do Governo, quando
~li~e oJulgar conveniente, pela importancia depositada nos cofres pu-

cos, ou por particulares a titulo benefico ou oneroso.
~rt. 21. Os lucros realizados pelos referidos montes desoccorro,

d~l1zldos os juros dos fundos fornecidos por emprestimo na fôrma do
artlg? antecedente, farão parte de seu capital; e logo que este seja
~ufficlente para suas operações, poderão ser applicados annua1mente ás
espezas dos estabelecimentos pios que o Governo designar.
------------:----------

Nota ii

61

Nota 10
l .

NOle\~6.1083 de 1860, art: 2 § 4; Cad., Decl'. n. 5594 de 1877 . Lei n. 3150 de
, Av. n. 403 de 1869. . 1882, art. 1 § 2; Decl'. n. 821 de 1288,

art.130; Decr. n. 434 cit.,al't, 46, n. 3.
CODIGO COMMEROL\.L
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Art. 22. Os montes de soccorro, Cl'eados em virtude da referida
Lei n, 1083 de 22 de Agosto de 1860, poderão aceitar doações e
legados.

Art. 23. No caso de dissolução de um monte de piedade ou de
soccorro, a parte de seu capital, proveniente de doações, legados ede
imposto das loterias, na fórma do art. 8 § 45 da Lei n. 1114 de 27 de

.Setembro de corrente anno, será recolhida aos cofres publicas até
que o Governo lhe dê outro destino de conformidade com a referida Lei
n. 1083.

CAPITULO V

Das caixas economicas

Art. 24. As disposições dos arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 'S, 9, 111

12,13, 14,15,17 e 18, do presente Decreto ficam igualmenteexteusiva
ás caixas economicas que fôrem Cl'eadas em virtude da Lei n. 1083 de
22 de Agosto do corrente anno, no que lhes fõrem applicaveis. "'

§ 10. As referidas caixas economicas, como estabelecimentos de
beneficencia, serão dirigidas e admiIlisLradas gratuita.mente por dire·
ctores nomeados pelo Gov:erno; e os bons serviços por estes prestado
serão reputados relevantes em qualquer occasião, e para qualquerfimj

§ 20
• Os directores poderão er propostos pelos instituidor~s ~n

depositantes, e além desses funccionarios poderá haver uma commI 'o
fiscal escolhida pelos mesmo depositantes.

Art, 25. As caixas economicas não l?oderão fazer outra op.e·
ração que não seja a de receber a premio semanalmente valore Dao
excedentes a 50~ por cada depositante. A quantias depositadas na
mesma ou em' differente caixa por um mesmo individuo, e que por
accumulação ou por qualquer outro motivo excederem o computo de
4:000~ não vencerão juros. ~z.. .

Art. 26. A importancia dos dinheiros recebidos ou deposilados
na~ caixas economicas, será semanariamente entregue aos co~e~ do
thesouro, on aos da estação fiscal, ou estabelecimento que o ~l tro
da fagenda designar, sem distincção de depo itantes, e escl'lP~urad~
em conta corrente, devendo a sua retirada operar-se pela SIIDples
requisição dos respectivos directores ou administradores.

Nota 12 Nota 12 a

Not. ant.; Decr. n. 9737 de 1887; Cir. Decr. n. 9138 de 1887.
n. 55 (l<'azenda) de 1890; Decr. n. 434 cit.,
3ort, 46, n. 3.



DECRETO N. 2711 DE 1860 963
._ ..----------------------

Os juros serão semestrH.lmente accumnlados, na fórma do § 16 do
.art.2 da referida Lei n. 1083.

Esta disposição é extensiva ás caix~s economicas que actualmente
funccionam com autorização do Governo, aos montepios e sociedades
.de soccorros mutuos, Que o requererem.

OAPITULO VI

.Da creação e organização de cOlnpanh~as e sociedades de toda e qual
qttet· qualidade, sem fi1'ma social, ctdministradas por mandata?'ios,
ainda que sejam beneficentes, não cOlnprehendidas nas disposições
dos capitulos antece~entes.

Art, 27. As disposições dos Caps. 1, 2 e 3 do presente Decreto
ilcam extensivas no que lhes fôrem applicaveis, ás companhias ou
sociedades de toda e qualquer qualidaB.e, sem firma social, adminis·
tradas por mandatarios, observando-se todavia as seguintes regras:

L" A autorização e approvação dos e tatutos das companhias
qne emprehenderem a construcção de estradas de ferro e canaes de
navegação que servirem a mais de uma provincia, suas reformas, mo
dificações ou alterações e prorogação de prazo de dLU'ação ficam depeno
dentes do poder legislati170, e serão impetrados nos termos prescriptos
pelos arbr. 2, 3 e seguintes, t.3

2," O exame de que tratam os arts. 8 e g se estenclerá' aos
seguintes pontos:

1." I:je o fim social é contrario aos bons cQstumes ;
2,° Se a compauhia tem por .fim, ou tende monopolisar os ge

neros de primeira nece sidade, ou qualquer ramo de cOI)lmercio ;
, 3.° Se, no caso de constituir parte no capital bens moveis, ou de

TaIZ, ovalor real destes se acha devida e legitimamente avaliado.
, §1." A aut,orização e approvação do montepios das sociedades

l1e,soccorros mutuo, e de qualquer outra sociedade de beneficenaia sob
a,forma anonyma, será concedida nas provincias pelos respectivos pre
slllentes1 mediante as formulas requeridas pelos capitulos anteceden
tese observadas as disposições e peciaes dos seo-uintes e quaesquer
outlras que no futuro fôrem estabelecidas em re~ulame~tos expedidos
pe oGoverno. o

n § 2.° ~~. sociedades scieutificas e litteranas, sob a fó ma ano
ym~ poderao lmpetl'ar autorização directamente do Governo, ou dos
]l~Hlentes nas províncias. .3 ..

Nota 13 I dota 13 aLe'
11. Meiios: ~e481860, art. 2 § 5; Décl'. Lei n, 3150 de 1 82, art. 34; Decr.

" r, . n, 8821 de 1 '2, a:t. 167,
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§ 3.0 As associações e ordens religiosas a impetrarão do Governo
na côrte, ou dos presidentes nas provincias, na fôrma dos Caps. 9
e 13. t.3b

'§ 4. 0 Os requerimento's em qualquer caso serão dirigidos ácom.
petente secretaria de Estado, ou do Governo da respectiva provincia
nos casos previstos pelos artigos antecedentes. '

CAPITULO Vil

Dos montepios

Art. 28. Os montepios terão por fim a creação de capitaes, on
de pensões em beneficio dos seus contribuintes ou socios, durante ave·
lhice, ou inhabilidade de serviço em virtude de molestia, ou de sellS
ascendentes ou descendentes, filhos adoptivos, ou dos conjuges entre
si, e pessoas de familia, no caso de seu fallecimento.

Art. 29. Além dos requisitos exigidos pelos arts. 1, 2, 3, 4, 5,
6,7, 8, 9, 11, 12,13 e § 2, e art. 18, na parte que lhes fôr appli~·

vel, os estatutos de um montepio deverão conter os seguintes reqUl'
sitos:

1.o As condições de admissão dos contribuintes e dos benefi·
ciados, sua exclusão ou eliminação; .

2. o O quantitativo da contribuição, que será sempre proporCIonal
ao computo da pensão ou capital, e a probabilidade de dura9ão. ~os
contribuintes, segundo sua idade, o tempo da duração da contnbmçao,
o modo e prazos de sua realização ou percepção, e as penas em qne
devem incorrer os remissos ou omissos;

3 .o A importancia da pensão ou capital, e os casos em que esta
deve cessar;

4. o O emprego do fundo do montepio ; -
5. o' O modo e condições da nomeação ou elegibilidade dos sens

membros, devendo a nomeação de seu presidente ser feita pelo Governo
na côrte, e pelos presidentes nas provincias, e recahir em um dOl

membros da administração . •4

Al't. 30. Não poderão ser reputados montepios: as sociedades
de seguros de vida de qualquer especie ; as tontinas e outras quae~'
quer sociedades que tenham por fim a. repartição dos lucros por meIO
---------.....,..-----------

Nota i 3 b Nota 14
Lei n. 31;;0 de 1882, ~l't. 1 § 2; Decr. Decr. n. 5112 de 1872; Decl' n.434Cil.,

n. 8821 de 1882. art. 130. art. 40.
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-<Ia sorte, e autorização para sua creação ou organização, e approvação
de seus estatutos serão impetradas do Governo Imperial, na fórma da
legislação em vigor. Ui

CAPITULO vnr
Das sociedades de soccorros mutuos

Art. 31. As sociedades de soccnrros mutuos terão unicamente
por objecto prestar auxilios temporarios aos seus respectivos socios
etrectivos, nos casos de enfermidade ou inutilisação de serviço. e
llCCOl'rer, no caso de seu fal1ecimento, ás despezas de seu funeral.

art. 32. Os estatutos de uma sociedade de soccorros mutuos
devem conter e mencionar, além do qne requer oart. 19 na parte qne
lhes for applicavel : _ _

fI." As condições de admissão, exclusão ou eliminação dos socios,
e numero destes j

2.' Os casos em que os soccorros devem ser prestados, o modo da
sua prestação, o respectivo quantitativo e sua fiscalisação;

3.· A importancia de cada contribuição, ou cotização, as épocas
em que deverão ter logar, o modo de sua percepção ou arrecadação,
e as penas em que devem incorrer os remi sos ou morosos;

4.· Oemprego do fundo social j .

5.· Omodo de sua administração, e as condições da nomeação ou
elegibilidade de seus membros, devendo o presidente ser nomeado pelo
{ioverno na côrte, e pelos presidentes nas provincias. ~G

CAPITULO IX

Das associações ?'eligiosas, politicas e outms

~rt~ 33. A's irmandades, corporações de mão-morta, e outras
assoclaçoes religiosits ou pias ficam extensivas as dispo ições dos
arts.l, 2, 3,4, 5, 6, S, 9, 11, 12, 13, §§ 1, 18 e 27, n. 2, na parte
~ue lhes fôr applicavel, precedendo approvação do ordinario na parte-

Not.a 15
Decr. n. 2723 de 1861, art. 12.-l\Tot. lS b.

Nota 16
Decl'. n. 511 de 18'i.2; Lei n. 3150 de

188.2, lUt. 34; Decl'. n. 8821 de 1882, arl. 167,
Decr. n. 434 cit., art. 49.
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espiritual, conforme o art. 11 da Lei de 22 de Setembro de 1828
salvo a disposição da Lei de 12 de Agosto de 1834, art. 10 §10. 10 ' '

§ 1. o A respeito das que se crearem ou organizarem nas pro
vincias, para autorização ou approvaçãa dos seus estatutos ou com.
promissos: se observará o que estiver ou lor regulado na legislaçã~

'pec uliar de cadl-l provincia, dentro dos limites marcados pela Lei de 12
de Agosto de 1834, art. 10 § 10, e mais legislação em vigor.

§ 2. o O registro exigido pelo art. 13 § 1 será feito no competente
juizo da provedoria.

§ 3. o A disposição do § 1 comprehende as associações politicas,
nos termos do art. 10 § 10 da LeI de 12 de Agosto de 1834.

Art. 34. Em toda e qualquer hypothese as autoridades policiaes
observarão o disposto nos arts. 282, 283 e 284 do Codigo Penal, a
re speito das sociedades secretas, na parte que não fôr opposta ás.
dispo içóes da Lei n. 1083 de 22 de Agosto de 1860, e do presente
Decreto

JAPITULO X

Da dissol~bção dos bancos e outras cornpanhws e sociedades mwnymat

Art. 35. A dissolução dos bancos e outras companhias e socie·
dãdes anonymas, suas caixas filiaes, e agencias autorizadas e com
estatutos approvados pelo Governo, terá logar : tO b

1.0 Expirando o prazo de sua duração, se não fór renovado
ou prorogado, ou o de sua prorogação ou renovação; 10.

2. o Por fal1encia ou quebra;· ...
3. o Mostrando-se que a companhia não pôde preencher o seu

fim (art. 295 do Codigo do Commercio ), ou por perda inteira, ou

Nota i6 a
Lei n. 3150 cit., arls. 1 § 2 e 34; Decr.

. n. 8821 cit., arl .130 e 167.
-Ás associações que se fundarem para

fins religiosos, moraes, scientificos, !Lltis·
licos, politicos ou de simples recreio, po
derão adquirir indi vidualidade juridica,
inscrevendo o contracto no regislro civil
da circumscripção onde estabelecerem sua
sede.

Â inscripçào far-se-ba á vista do con
tracto social, compromissos ou estatutos
devidamente aulbenticados, os quaes fica
rão archivados noregistrocivjJ' necr n.173
de 1893, al'ts. 1 e 2.

Nota i6 b
D~cr. n. 434 rit., arts. 148 e sego

Nota i6 c
Cod., Not. 39.1

Nota i7
Decr. n. 2691 de 1860; Cod " Not. 39&.
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de dons terços do seu capital se meuor limite não tiver sido mar·
cado pelos respectivos estatutos, e o seu fundo de reserva não
cobrir ou indemnisar a mesma perda; t8

4.° Provada a impossibilidade de ser preenchido, ou por in
sufficiencia do capital, ou por qualquer outra causa, o intento e fim
social; 19

5.° No caso de ultrapassar o circulo de suas operações, traçado
pelos seus estatutos, on de serem dirigidos de um modo contrario ás
condições e regras por elles estabelecidas, ou pela Lei n. 1083 de 22
de Ago to de 1860."·

Art.36. A dissolução se pôde operar em qualquer época e em qual
qner hypothese, antes da expiração do prazo de duração marcado pelos
respectivos estatutos, por deliberação da assembléa geral dos accionis
tas na fórma dos mesmos e.statutos, ou por mutuo consenso dos socios,
observando-se as disposições do art. 338 do Codigo do Commercioe do
IIrt.58 n. 5, do Regulamento n. 738 de 25 de Novembro de 1850 ou
judicialmente nos casos previstos pelo artigo an tecedente arts. 2,3 e 4,
II requerimento de qualquer dos accionistas, e finalmente por ser
cassatla a autorização, no caso de violação dos estatutos, e da citada
Lei n. 1083.". a

Art. 37. Para ser ca sada a autorização, na fôrma do artigo an
tecedente é mister: 1°, audiencia dó respectivo banco, caixa filial,
ou agencia no prazo que o Governo marcar; 2°, exame e inquerito
obre o ponto, ou artigos que fôrem objecto de infracção, por pessoas

da escolha e confiança do Governo.
§ l.0 No caso de violação ou inobservancia dos estatuto, e escri·

ptm'a de a ocíação, ou da Lei n. 1083 de 22 de Agosto de 1860, ser
exclu ivamente :filha de actos dos directores, gerentes ou admini tra
dore , só poderá ser cassada a autorização se os actos contrarios aos
estatutos ou á lei fôrem approvados, ou não corrigidos, annullados ou
cas~ado~ pela assembléa geral dos accioni tas, que para isso será extra
ordinanamente convocada dentro do termo de 15 dias para dia certo,
que não poderá exceder do prazo de 20 dias, contados da data da con
vocação, pelos administradores, directores ou gerentes, sob as penas
do art. 7 da referida Lei n. 1083 de 22 de Agosto de 1860, ou de sua
recusa, ou não reunião depois da convocação.

Nota i8 Nota 20
Decr. n.1223de 1853, art.10; Cad.,Not.396. Lei n. 1083 de 1860, art. 2 § 7: Av n.168-

de 1877.
Nota 1.9

DArl. 44; Lei n. 3150 de 1882, art. 17 El 6,
ecr. n. 8821 de 1882, art. 77 § 7.

Nota 20 a
Art. 39; DecI'. 0.'8821 de 1882,art. 78.



%8 APPENDICE

§ 2.° A convocação no caso de recusa dos administradores, ou de
qualquer accionista, poderá ter lagar officialmente pelo ministro da
fazenda na côrte, ou pelos presidentes nas provincias, ou pessoas
para este fim por êstes especialmente autorizadas.

Art _ 38. Em todo o caso em que a dissolução se deva operar, em
vIrtude do art. 2 § 7 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto de 1860, e na
forma do art. 35 n. 5, do presente Decreto, poderá o Governo prévia
mente marcar um prazo dentro do qual um banco, sua caixa filial, ou
agencia, entre dentro do circulo traçado pelos seus estatutos, e pela
citada lei, e repare quaesquer damnos que da sua infracção tenham
dimanado, ou suspen~' alguma ou algumas faculdades que se \lle
tenham concedido, ou a pratica e exercicio das operações sobre que
se tenha dado falta, infracção ou abuso.

Art. 39. A dissolução no caso previsto na ultima parte do art.36
de recllsa, de não convocaçãõ ou de falta de reunião, se operará por
Decreto do Governo.

. Para este fim os presidentes das provincias, e sob as peuas do
art. 7 da Lei n. 1083, quaesquer autoridades judiciarias e allmini .
trativas, assim fiscaes como policiaes, remetterão á competente secre
taria de Estado os documentos e informações que fôrem necessaria,
e sob as mesmas penas participarão a existencia de quaesquer banco J

caixas economicas, montes de soccorro e outras companhias.e socie
dades anonymas que funccionarem seni autorização e appl'ovação de
seus estatutos, e qualquer infracção do presente Decreto, ou da refe
rida Lei n. 1083.

Art.40. As attribuições do presente canitulo relativas á dissolu
ção das companhias ou sociedades nos casos do art. 37 §§ 1 e 2,e art.38,
poderão ser exercidas pelos presidentes das provincias 110 que toca
as sociedades por elles co~petentemente autorizadas.

CAPITULP XI

Da responsctbilidade dos promotores e socios das companhias e sociedades
anonymas não autorizadas e de seus mandatctrioS.

Art. 41. Respondem pessoal e solidariamen te a terceiros. com
quem tratarem, e emquanto uma companhia ou sociedade n~o for de
clarada consti tuida na fôrma do art. 15. ou não fôr autol'lzada, e
seus estatutos ou e'Scriptura de associaç~o approvados, registrados
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epublicados nos casos em qne na forma do presente Decreto, não é
necessaria semelhante declaração :20 b

1. oOs seus promo ores,organizadores, empreiteiros ou quàesqner
individuos que directa u indirectamente promoverem, agenciarem ou
tomarem por qualquer titulo a seu cargo, &. creação ou organização de
companhias, ou sociedades anonymas, assim civi como mercantis, suas
caixas filiaes ou agencias, e em geral a de qualquer sociedade sem
firma social administrada por mandatarias, ainda que !?eja beneficente,
ou eutrarem em operações antes da approvação de seus estatutos, nos
termos da Lei n. 1083 de 22 de Ago to de 1860 ;

2.° Os socios que autorizarem ou approvarem os actos dos indi
viduos de que trata o paragrapho autecedente, ou tomarem parte na
deliberações, direeções ou gerencia das companhias ou sociedades em
taes cil'culllstancias, os quaes serão neste ponto e para tal fim equi-
parados aos socios de sociedades em nome col1ectivo. .

§ 1.0 Esta responsabilidade comprehende as obrigações:' 1°, d13
pagamento da multas que fôrem impostas na conformidade do artr. 2
§§ 1, 4, 7 e 8 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto de 186Q, e do presente
Decret~ na parte que fôl' correspondente' 2°, de restituição de quaes
quer quantias, premios, e quaesquer interesses recebido por promessas
de acções,; outra qualquer transacção, ou contracto a que dê logar o,
projecto de creação, ou de organização de companhia, sociedades,
caixas filiaes ou ageucias não autorizad'aS nos termos da citada lei.

§ 2." Depois de declarada pela autoridade competente, na formct
art. 15, constituida uma companhia ou sociedade anonyma, ou

<Iepois de autorizada, e approvado , regi tl'ados ou publicado' o seus
estatutos, nos casos em que essa declaração, na fórma do presente
Decreto, não é necessaria, erão unicamente respon aveis o socios pelo'
valO1:desuas acções, ou pelo interesse por que se houverem compro.
met.tido, e os seus administradores, directores ou g'erentes peja exe·
cllçao do mandato. (Arts. 298 e 299 do COtligo do Commel'cio).

CAPITULO xII
Disposições commtms CtOS /)cmco e out?'as companhias e

sociedades .

Art. 42. Só poderão fazer parte dos dividendos dos bancos e
~as companhias, ou sociedades anonymas, de qualquer natureza, os

Nota 20 b
til L:~l~'13215806de 1882, al'ts. 4 e 5; Decl'. n. 8821 de 18 2, al'ts. 36 e 37; Decr. li 434

" . , e sego
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lucros liquidos provenientes de operações e1fectivamente concluidasno
re pectivo semestre.

E ta disposição comprehende as companhias e sociedades ano.
nymas que .actualmente funcciona. ~l .

Art. 43. E' nuUa a sociedade ou companhja em que se estipular
que a totalidade dos lucros pel~tença a um só dos associado, Oll em
que algum seja excluido, e a que desonerar de toda a coutribuiçãonas

. perdas as sommas ou e1feitos entrados por um ou mais socius para o
fundo socia:l. (ArL 288 do Codigo do Commercio).

Art. 44. Os socios devem entrar para o fundo social com as
quotas e conting~ntes a que se obrigarem, nos prazos e pela fórma qne
se estipular no contracto.~~

O que deixar de fazer responderá á sociedade ou companhia pelo
damno emerg'ente da mora, se o conting'ente não consistir em di·
nheiro.: consistindo em dinheiro, pagará por indemnização o juro legal
sómente (art. 289 do Codigo Commercial), se outra cousa não fôr es·
tipulada nos estatutos ou escriptura de associação. 23

Art, 45. As companhias ou sociedades anonymas serão adimini·
tradas .por mandatarios (socio . ou não socios), revogaveis pela ré pe·
ctivas assembléa.s geraes dos accioni tas; não podendo admittir· e
qne seus administradores sejam perpetúos e substituidos por succes·
são, ou por outro ql]á.lquer m~io que não seja a livre escolha dos accio·
nistas (Art. 295 do Codigo do Commercio).

CAPITULO XIII

Dos bancos e Qutms compc(nhias e socieçlacles anonymas, suas caiXílS
filiaes ou agencia, Ott associações civis, me1'cantis ou religiosas
est'YCtngeira.s, que vie'rem estabelecer-se no ImlJerio .

.Art. 46 . .As disposições do presente Decreto são applicaveis aos
bancos e outras companhias e sociedades anonymas e'trangeiras, suas
caixas filiaes e agencias, que se estabelecerem no Imperio, com a
seguintes restricções " ,

. 1," Não se poderão fazer alterações nos estatutos ou esc~'lptura
de associação approvados por governos estrangeiros, devendo slll1plea·

\mente conceder-se ou negar-se a a.utorização ;

Nota 2:1
Lei n. 1083 de 1860, art. 1 § 8; Decr.

n. 434 ci t., art. 116.

Nota 22
~rt. 35 § 4; Cod., Not. 289.

Nota 23
«Si outra' cousa não fôI' e tipula~A ~os

estatuto, ou escriptura de assoclaçaO)
addito1t..se ao Cad. . Dir

-Decl'. D. 434 cit., art. 33. - Vld.
vol. 45, pag. 32 L. .
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2,' As referidas caixas filiaes, agencias de bancos, de compa·
nhias ou sociedades anonymas, nos casos em que o Governo julga.
conveniente, á vista do seu objecto, ou da natureza de suas opera~

ções, deverão ter um fundo de garantia no Imperio, não obstante a
responsabilidade das caixas matrizes. "4

Art. 47. As associações estrangeiras beneficentes ou religiosas,
esuas filiaes, que se estabelecerem no Imperio, ficam dependentes, sob
as penas do art. 2 § 10 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto de 1860, de
autorização e approvação de seus estatutos, compromissos, ou regras
que impetrarão elo Governo Imperial nos termos da mesma Lei e o
presente Decreto. 26

CAPITULO XIV

Dos en~prestimos de govenws est1'ange'lros} e distribuição de acções de
companhias estrangeims. -

Art. 48. Nenhuma subscripção, distribuição ou transfereneia de
acções de companhias estabelecidas ou que se, estabelecerem em paiz
estrangeiro, sua cot.ação e transferencia, poderá ter logar no Imperio,
sob as penas do § 5 do art. 2 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto de 1860,
sem prévia autorização do Govemo Imperial, que será solicitada nos
termo do Cap, 10 do presente decreto.

Paragl'apho uníco. Esta disposição fica extensiva á promoção dos
emprestimos em favor de governos ou companhia estrangeiras, e com
prehellde o acto da ubscripção, distribuição, cotação ou tran ferencia
de tituiôs de divida. 2ti. -

Art. 49. A carta de autorização, os estatutos, os contractos
ou condições de emprestimos, serão registrados e publicados antes
da ~bertura dasub cripção, de qualquer acto de distribuição de acções
~u tItulo de sua cotação ou transferencia, na fôrma elo Cap. 2°,
sob as penas do citado art.2§5 da Lei n. 1083.

Art. 50. Incorrerá nas venas dos artigos antecedentes todo 6'
q~al~ue~' individuo que em qualquer Praça ou logar elo Imperio : 1Q,
distnbuu' acções de semelhantes companhias e de suas caixas filiae ;- ~~-----------------------

Nota 24 Nota 25
!of~~pet~ ã presidencia da provjncia re- Not. ant.
loeleda~~sre ~ approvação de estatuto de Nota 25 a
10 I . es rangeu'a , que se organizam
n. ~P3r'o: Av. n.426 de 1876-Decr. Lei n. 3150 de 1 2, art.l §2 n. 4; Decr.
lrls, 47 ees~~82, 3ort. 131; Decr. n. 434 <ii t.. n:

t
8821 de 1882, art. 130 § 1: Decr. n 434

O' • Cl .. arts. 7, 41, 47, 65.
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2° promover emprestimo a favor de governos ou de companhias'es
trangeiras; 3°, servir de intermediario em transacções sobre titulosde
g.overnos ou companhias estrang'eiras, ou de acções de taes companhiall.

CAPITULO XV

Disposições gemes.

Art. 51. Os ministros competentes e os presidentes das provin·
cias, por meio dos fiscaes do bancos, de commissões e peciaes ou de
outros agentes de sua escolha, poderão ·proceder ordinariamente em
épocas certa, ou extraordinariamente quando o erviço publico o
exigir, a qnaesquer exames nos livro e estabelecimentos dos banco,
companhias, ou sociedades de que trata a Lei n. 1083 de 22 de Ago to
de 1860, e as suas adçliuistrações, directorias ou gerencias ão obri·
gadas a franquear e facilitar tudo o que fõr necessat'io para os refe·
ridos exames, sob as penas do art. 7 da mesma Lei, e de lhes ser
cassada a autonzação. l>O

Art. 52. As disposições do Decr. n. 2680 de 3 de Novembro
do corrente anno comprehendem os fiscaes dos ba.ncos em geral,
qualquer qne seja sua denominação e 8. natureza de uas operações.

Art. 53. As directorias ou agencias de toda e qualquer compa·
nhia ou sociedade anonyma, suas caixas filiaes, Oll agencias ficam
sujeitas' ás disposições do Decr. n. 2679 de 3 de Novembro do
corrente anno.

Art. 54. As multas por ~nfracção das disposições do presente
Decreto se1'ão impostas administrativamente pelo ministro compe·
tente, distribuidas na fórma do art. 6 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto
dt> corrente anno, e cobradas executivamente pelo mesmo modo empre·
gaM para com as divida!3 activas da fazenda publica. I>~

Al't. 55. Fica prorogado por mais quatro mezes o prazo marcado
pelo art. 1 do Decr. D. 2686 de 10 de Novembro do corrente auno,
cujas disposições com}'rehendem todas as companhias on sociedades il

que se referem o Alv'ará de 30 de Março de 1818, Decr. de 12 de
Agosto de 1825 § 5°, a.rt. 295 do Oodigo do Oommercio, e art. 2§1dl\
Lei n. 1083 de 22 dI') Agosto do corrente anno, qualquer que tenha
sido a época da sua üreação ou o~anização.

Nota 26
N. 598 de 1861, Cud., Nob. 2flO -Vid.

Not. 7 á Lei n. 1083 di! 1860.

Nota 27
Decr. n. 434 cit., art. 209.
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Ârt. 56. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, do meu conselho, senador do 1m

perio, presidente do conselho de ministros, ministro e secretario de
Estado dos negocios da fazenda e presidente do tribunal do thesouro
nacional, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro, em 19 de Dezembro de 1860, 390 da Independencia e do 1m·
perio.-Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.-Angelo Moniz
da Silva Fen·az.

Decreto n. 2733 de 23 de Janeiro de 1861

Marc.1o modo de se verificarem as transacções e transferencias de acções de compa·
nhias ou sociedade anonyma, dos titulo da divida publica e de quaesquer
outros que admittam colação.

Hei por bem, para a boa execução do art. 2 § 24 da Lei n. 1083
de 22 de Agosto do anno pa sado, decretar o seguinte: •

Art. 1.0 As transacções sobre acções de companhias ou sociedades
anonYlllas, fundos publicos estrangeiros ou nacionaes, geraes ou pro
vinciaes, metaes preciosos, cambios, emprestimos commerr,iae e des
contos, papeis de credito que possam estabelecer no mercado um preço
ecnrso regular, e sobre quaesquer outros titulos que admittam co
tação, por conta de quaesquer individuos, ainda que commerciantes
não .sejam, só terão logar por intermedio de corretores de fundos
publlcos competentemente nomeados sob pena de nllllidade, além
das que fôrem applicaveis a taes actos, na fórma da legi lação vi
gente, "

At:t. 2. o As transacções sobre fundos publicos e acções poderão.
ser á VIsta ou a prazos, comtanto que ao tempo em que fôrem ~eitas,

Nota 1.
VI~e DecI'. n. 1359 de 1893.

Nota 2
I A, e.xpre são - por conta' de quaesquer
.ndl\~duos, amda que commel'ciantes não
~~a~1eria escusada e opposta ao pensa
r fi O. o Governo, si fos e sua intenção

~õohlbJr absolutamente que taes transac.
nã8S s~ elIectuem por ou tras pe soas que
la? sejam os corretores da classe desi"na
lua podem, portanto, os intere sados e'frec-

r as lransacções a que se refere este

art. 1, sem dependencia de corretore.
salvo, todavia, as jimitaçõe do art. 2 2.1
da Lei n. 1083 de 22 de A"o to de 1860, e

do art. 3 do Decr. de 2S de Janeiro, relati
va á traI] acções obre fundo publicas e
acções; e por con egllinte o bancos s6 po
dem tratar com corretores de fundos pu·
bli os, exceptuando os casos de ser a ope
ração negociada com o interessado: A.v.
n. 76 de 1861.

- Vide Not. 27 da Lei n. 1083-se bem
que o art. 2 § 24 esteja "evogado, com
tudo parecen-nos indispensa\Tel que este
Decreto fizesse parte do Append., por ter
outras disposicães ainda em vigor: Decr.
n. 6132 ele 1876: Decr. n. 6635 de 1877.
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os titulos que fizerem objecto dellas, pertençam legitimamente aos
vendedores, do que os corretores préviamente se certificarão, sob as
penai!! impostas pelo Oodigo Oommercial, pelo presente Decreto e
pelos demais Regulamentos ou Regimentos internos das respecti;'as
.Juntas. 3

Art. 3. o As transferencias dos titulas e acções de que trata o
artigo antecedente só terão logar, sob as penas do art. 2 da Lei
n. 1083 de 22 de Agosto de 1860 e mais legislação vigente, por iuter.
media dos referidos corretores

§ 1.0 Exceptuam-se da regn estabelecida neste artigo e no L':
1. o As estipulações especiaes dos Tratados;
2. o As transferencias feitas por ordem e por conta do Governo

geral ou provincial, que o poderão ser por empregados ou agente
especiaes ;

3. o As que se realizarem, não em virtude de transacções propria·
mente ditas, mas de disposição de Lei, on de contracto anterior ou
quasi contracto, e nos seguintes casos;

1.0 De communicação consequente de matrimonio, por força da
qual as acções ou titulos pertencences á mulher que casar sob ore·
gímen da communhão de bens devam ser in criptos em nome de seu
marido j

2. 0 De devolução por herança ou legado, quando em virtude de
partilha judicial ou amigavel, julgada por sentença, tenham de ser
inscriptos no nome do conjuge superstite, herdeiro ou legatario ;
. 3.0 De transmissão para composição de fundo social, se fizerem

parte do patrimonio particular do socio ou socios, ou em virtude .de
partilha do dito fLllldo entre os socios; no caso de dissolução de ome·
dade;

4. o De alienação de qualquer natureza por titulo gratuito;
5. o De arrematação ou adjudicação solemnemente feita ou de·

Cl'etada em gráo de execução j

6.0 De pagamento ordenado judicialmente em liquidação de mas'
sas fallidas, ou sociedades dissolvidas;

7.o De reluctancia de devedor, nos termos do art. 7;
8.' De venda em leilão de acções e titulos apenhados para ex·

cussão do penhor, quando assim as partes o tenham convencionado;
9.0 Em geral quando as transferencias fÔ~'em ol'clenadas por de·

cisão do poder judiciaria;
10. Quando em virtude de disposições de estatutos dos. estabele·

<lÍmentos bancarios e de montes de soccorro as transferencms fôrem, --
Nota 3

Decr. n. 917 de 1890, art. 2 g.



DEORETO N. 2733 DE 1861 975

necessarias para que taes titulas ou acções sej~m recebidos como
peuhor ou em caução.

§ 2.° Nas praças ou lagares em que não houver corretor de fundos,
observar-se-hão as disposições do art. 45 ao Codigo Commercial, e do
art. 29 do Regulamento n. 806 de 26 de Junho de 1851.

Art. 4.° Nos casos exceptuados no artigo antecedente, as compa
nhias ou sociedades anonymas, e as repa'rtições fiscaes competentes,
se regularão pelas seguintes disposições;

§1.0 Na hypothese do § 1 n. 1 do art. 3, e quando su citarem-se
duvidas sobre os Tratados existentes, representarão immediatamente ao
ministro fia fazenda para resolver sobre a legalidade das transferendas.

§ 2.° Nas hypotheses do § 1 n. 3 do mesmo artigo as transferencias
erealizarão em virtude de precatarias ou mandados dos respectivos

juizos, expedidos sob sua re. ponsabilidade, se os interessados o re
quererem justificando (quando is o 10r ab olutltmente preciso), a isen
ção da intervenção do agente auxiliar do commercio com certidão de
casamento, certidão negativa de registro de escripturas de bens dotaes
ou paraphernaes, forrnaes de partilhas, cartas de arrematações ou
adjudicações, certidões de agentes de leilões, sentenças ou decisõe
sobre pagamentos ou outra quae quer competentemente proferida ,
escripturas de doação insinuada, qnando o devam ser) escripturas de
sociedades anonymas registradas, e mais documentos respectivos.

§ 3.° Sempre que as tran ferencias e effectuarem nos caso
exceptuados, de que trata o art. 3, os directores OÚ gerentes das
companhias ou sociedades anonymas, sob as penas do art. 7 da Lei
n. 1083 de 22 de Ag'osto do anno passado, enviarão immediatamente
U1~arelação circumstanciada dellas ájunta dos corretores da respe
ctIVa Praça, para que esta as contemple em nota>; especiae dos boletin .
se:u~naes das cotações, e as envie sob a mencionada comminação, ao
mInI tro da fazeuda e ao Tribunal do Cominercio; identicas relações,
epara omesmo fim, serão enviada á Junta dos Corretores existentes
na provincia, ou á mais proxima que houver, pelos directores ou ge·
I:ellt~s das companhias ou sociedades anonymas, em que as tran fe
leuclas se eJfectnarem sem intermedio do corretor por não havel·o na
pl'açaou na .éde das companhias. '

Art. 5. o E' permittido aos interessado, nos casos exceptuados no
ar~. 3, preferir a intervenção do. con:etor quando a ingerencia d43ste
seja possivel.

A~'t. 6.° as estações pllblicas e nos escriptorios das companJúas
ou socIedades anonymas, não será admis ivel transferencias de titulas
ou acções, senão á vista da nota do corretor de.fundos publicas em
qUe declare haver sido pago o devido se110 observando-se o disposto
nos respectivos regulamentos fiscaes. '
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Art. 7. O comprador tem direito de exigir transferencia do ti
tulo, tres dias depois que, effectuada a transacção, lhe fôr entregue
a respecti va nota, salvo a estipulação em contrario sobre oprazo da
transferencia, o que será declarado no contracto; em caso de reluctan.
cia do vendedor, será este compellido a fazeI-o pelos meios judiciaeE
ficando responsavel por perdas e damnos, quando illidir a intençãod;
comprador. •

Art. 8. o;Emquanto sobre o officio de corretor de todas as tre!
classes, e de outras que se crearem, não fôr expedido regulamento
especial, providenciando sobre o exercicio de suas funcções eregulari
dade de seus actos, os de fundos publicos, sob as penas do art. 7da
Lei n.] 083 de 22 de Agosto do anno-passado, se regerão pelas di po
sições do Codigo Commercial, dos respectivos regulamentos e regi
mento interno, do presente Decreto, e de quaesquer outras em vigor,

Art. 9. 0 Todas as transacções de que trata o art. 1 deste Decrew
serão realizadas sómente dentro das Praças de Commercio, em logar,
ou em mesa separada, ou para esse fim exclusivamente destiuada, e
até meia hora antes da marcada nos respec"tivos regimentos para a
'reunião da tarde; em que os corretores de todas as ela ses devem
exhibir as competentes notas e quaesquer documentos, livrosoua·
sentos que fôrem necessarios para Se coordenarem as cotações do dia
na fórma do seu regimento. O que se reunirem em qualquer outro
logar para o exercicio de taes funcções, eifectuarem semelhantestrans
acções fóra do logar ou mesa das Praças de Commercio, para esse fim
designados, antes ou além das horas marcada, não exltibirema nota
para as cotaçõe , ou occultarem transacções .que tenham feito, ~ ~ão
derem as notas com a necessaria exactidão, além das penas em que JD

correrem na fórma da legislação em vig-or, lhes será imposta a multa
de 100:fti até 1:000t/J, na fórma do art. 7 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto
do anno passado, por cada falta, ou transgressão deste preceito.

Art. 10. Não serão negociaveis, nem a Junta poderá co~a~ as
acções de companhias ou sociedades anonymas, e ainda menos títülos,
cautelas, promessas de acções, ou declaração de qualquer natureza
que possa certificar a qualidade de accionista, emquanto o.Governo
não declarar as sociedades constituic1as e não estiver reahzatlo um
quarto do valor das acções. Os correto{'es .que infringirem e~e pre·
ceito além c1as mais penas em que incorrerem perante os Trlbnnae.l
do Commercio, e as justiças ordinarias, sotfrel'ão a multa de l:OO~'
a 5:000t/J, imposta administi'ativamente pelo Tribunal do CoromerclO,
ou pelos Oonservadores do Commercio nas provincias. L '

Art. 11. Os corretores não poderão, sob as penas do art. 1 da ~
n. 1083 de 22 de Agosto c1e 1860, encarregar-se de transacção algum
sem ordem escripta doscommittentes. O que autorizar um corretor para
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vender á vista ou a prazos titulo~ ou acções que não possúa valida
mente fica sujeito, além das penas em que incorrer na conformidade da
legislação em vigor, ámulta do referido artigo, e nas mesmas penas e
multa tambem incorrerá o corretor que não proceder nos termos
do art. 2."

Art. 12. Ejfectuada qualquer transacção, os corretores trocarão
em acto consecutivo a nota do contracto, que conterá todos os requi
itose formalidades exigidos pelo Codigo Commercial, e pelo art. 30

do Regulamento n. 2713 de Dezembro de 1860. l'i

Art. 13. Os corretores deverão guardar inteiro segredo ácerca
das operações de que fôrem encarregados, emquanto estas se não
concluirem, quer em relação aos contractantes, quer a respeito das
tran acções emquanto pendentes i realizadas, porém, que sejam e pago
osell0 que fôr devido na fórma dos Regulamentos fiscaes em vigor,
farão a devida declaração na nota diaria, que são obrigados a apre
sentar para a cotação. G

Art. 14. Os corretores não poderão servir de intermediarias na.
venda de dividendos de acções, quando o vendedor não mostrar que
é legitimo proprietario dos titulos a que corresponderem os lucros
futuros que fizerem o objecto das transacções, sob as penas do
art. 58 do Codigo do Commercio.

Art. 15. Os corretores de fundos publicos que assignarem notas
~e tl'an. acções de que trata este regulamento, ou outras que não ha
~am effectuad(l, ou que, lI.bendo que as promovem Rem ser por seu
m.termedio pessoas sem titulo competente,oucorretores de outra classe,
Dao as deuunciarem á Junt~ para os procedimentos legaes serão
suspensos pela mesma Junta, e incorrerão na multa de 100~ a 1:000 ,
qu~ será imposta pelo Tribunal do ommercio na fõrma do art. 7 da
~el n. 1083 de 22 de Agosto de 1860, além das mais penas que lhes
forem applicaveis em virtude da legislação vigente.

~rt. 16. A commis ão dos corretores nas transacções ou trans
ferenClas. de ac~ões de companhias ou sociedades anonymas, e fun
dos pubh.cos de qualquer origem, será a mesma que estiver ou fôr
estabeleCIda para as de apolices da divida publica, calculada sobre
ovalor real da transacção.

P~las transfel'encias de fundos publicos, e acções de companhias
OD SOCIedades anonymas, não poderão os corretores levar nova ou

Nota 4
Av. n. 166 de 1872.

Nota 5
COd" art. ôS.

62

Cad., aI't. 56.
Nota 6

CODIGa COMMERCur.
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outra commissão, além da que tiverem percebido pela transacç~o

que as originar.
-Art. 17. As autoridades administrativas ou policiaes, a Jnnta

dos Corretores e os corretore que tiverem noticia de alguma infrac·
ção do presente Decr., ou da existencia de reuniões fóra da Pra·
ças do Commercio, de que trata o art. 9, serão obrigados, sob as
penas do art. 7 da Lei n. 1083, a dar parte ás autoridades compe
tentes, para procederem na fórma da lei, sendo con ideradas taes re
uniões como ajuntamentos illjcitos para os effeito legaes. '"

Art. 18. As multas em que incorrerem os corretores e a Junta
dos Corretores, em virtude do pre ente Decreto, serão impo tas admi·
nistrativamente pelo Tribunal do Commercio, ou pelos con ervadores
do commercio com os recursos estabelecidos no Regulamento n, 159;
ele 1 de Maio de 1855, e mais legislação em vigor. Em todos os caso,
em que houverem incorrido em multa quaesquer outras autoridades
ou funccionarios, em virtude do presente Decreto, será esta adminis·
trativamente imposta pelo ministro da fazenda na côrte, com recurso
para o consell.lo do Estado, e pelos presidentes nas provincias, com re·
curso para o ministro da fazenda, e deste para o mesmo conselho.

Estas multas serão cobradas executivamente pelo mesmo modo
empregado para com as dividas activas da fazelllla publica, e terão a
applicação marcada no art. 6 da Lei n. 1083 de 22 de Ago to do
corrente anno.

Art, 19. Ficam revogadas as disposições em cont,rario.
João Lustoza da Cunha Paranaguá, do meu con elho, ministro e e·

cretario de Estado dos negocios da justiça, assim o tenha entendido e
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 23 de Janeiro de 1 61,
40° da Independencia e do Imperio.-Com a rubrica deSlla i\Iagestade
o Imperador. - João Dustoza da C~mhct Pa1·anagná.

Decreto n. 2923 de 14 de Maio de 1862
Revoga o al't. 26 do Deer. n. 863 ele 17 de Noyombro de 1851

Hei por bem, de conformidade çom a minha imperial e illlme~liat~
Resolução de 12 de Abril ultimo, tomada sobre consnlta da secçao d
justiça do conselho de Estado decretar o seg'uinte: R'o

.Art. 1. Cada um dos interpretes do COIDIDel'cio da Praça do I

de Janeiro co1Jrará de emolumentos, pelas certidões que passar, pel~
-----------------------

Nota 7
Av n 166eleJIl72
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tradncções que fizer, e pelos actos que praticar, nos termos do art. la
§§ 1, 2,3 e 4 do Decr. n. 863 de 17 de Novembro de 1851, o se·
glúnte :

L' De cada meia folha de traducção ou certidão (art. 10, § 1 do
DeCl:. n. 863), 2~, pagos pelo interessado no acto da entrega da
traducção ;*

Esta quantia é devida, ainda que a traducção on certidão não
preencha nma lauda ;

Se a traducçã,o ou certidão tiver mais que meia folha, cada lauda
conterá pelo menos 25 liuhas, e cada linha pelo menos 30 letras;

Se a tl'aducção fôr ordenada em consequencia de procedimento
official, estes emolumentos só serão cobrados afinal, se houver condem
nação;

2.' Por exame, paTa verificação da exactidão de outras traducções
(artigo citado, § 2), 6~ de cada exame, pagos no fim delles; para o que
ointeressado preparará o juizo;

Se oexame durar mais de um dia, o juiz no fim delle decretará aos
interpretes uma diaria, que não será menor de 4 500;

3.° Por verbalmente verterem em lingult nacional respostas, ou
depoimentos (artigo citado, § 3), 1~800 de cada interroga.torio, e pela
inquirição de cada testemunha, ou informante;

4.° Por examinarem a exactidão das traducções dos corretores de
navios (artigo citado, § 4), o mesmo que vencem no caso do n. 2, sendo _
oexame judicial.

Sendo a avengnação ex.g·ajudicial, e por ordem do inspector da
alfandega, o mesmo que vencem no caso do 1l. L

Â.J:t. 2.° Fica revogado o art. 26 do Decr. n. 863 de 17 de
Novembro de 1851.
. ,Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato, do men conselho,

numstl:o e secretario de Estado dos negocios da justiça, assim o tenha
eutendIdo e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 14 de Maio
de 1862,41° da Independencia e do Imperio.
p Oom a rubrica de Sua Magestade o Imperador.-Francisco de

auln de Neg1'ei1'os Sayão Lobato.

--
• 3~ooo. Decl'. n. 153 de 1893.
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Aviso n. 311 do 10 uo Julho do 1863

Eslatuc que, no caso de rallencia ca ual, seguida de concordala legalmenle homologana,
póde o rallido COIlcordalario er eleHo a exercer o cargo de direclor de Companhia
ou Sociedade anonyroas.

Directoria Central.-P Secção.-Rio de Janeiro.-Mini teriodo
Negocios da Agricultura, ommercio e Obras Publicas em 10 de Julho
de 1863.

Foram presentes á Sua Magestade o Imperador não só orequeri·
mento em que Luiz Antonio da Silva Peixoto, 2° supplente da dire·
ctoria da companhia de seguros Fidelidade, desta côrte, se queixou da
deliberação tomada pela mesma directoria, de chamar para supprir a
falta de um dos seus membros, com preterição do queixoso, o l' BUP'
plente Ricardo Antonio Mendes Gonçalves, que não podia exercer o
logar de director por ter sido nullamente eleito, em consequencill de
já estar fallido na época da eleição, e ainda sujeito a uma concordata
na occasião em que entrou no exercicio daquelle logar, mas tambem a
petição em que a referida directoria procurou justificar seu procedi·
mento pesta emergencia .

. E, sendo ouvidas as secções reunidas dos negocios do imperio e
da justiça do conselho de Estado, o mesmo Augusto Senhor, confor·
mando-se, por sua immediata Resolução de 19 do mezproximo pas .ado,
com o parecer da maioria exarado em consulta de 22 de Janeiro ultIQlO,
houve por bem mandar declarar que, no caso de fallencia .casu~l,
seguida de concordata legalmente homologada, o concorda~al'1o, nllO

estando comprehendido na exclusão geral do al't. 2° do Codigo. Com·
mercial do Imperio, tambem não incorre no interdicto estabeleCido na
disposição n. 4 do citado artigo; e que, port.anto, a directoria .da .c~m·
panbia de seguros Fidelidade não violou a lei nem infringio prlllclPIOS,
se, admittindo votos dados a Ricardo Antonio Mendes Gonçalves, antes
da abertura da fallencia, ou depois de legalmente homologada ~ con·
cordata, que nestas circumstancias rehabilita o negociante falhdo, o
chamou para exercer o cargo de director.

O que tudo communico a Vms. para seu conhecimento, e para~ue
o façam constar á assembléa geral dos accionistas dessa compaD~Ia,

Deus guarde a Vms.-Pedro de AlcClntcwa Bellegarde.-Sl'S. dlre·
ctores da companhia de segnros Fidelidade.
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Aviso n. 520' ele ovembro ue 1863
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Corno podem intenrir nas massas falUela os procuradores da fazenda,' quando esta
fÓr in lcressada.

Ministerio dos ::Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro, em 20 de
NOl'embro de 1863.

OMarquez de Abrantes, presidente interino do Trilmnal do The·
ouro Nacional, transmitte aos 81's. inspectores das thesourarias de

fazenda, para sua intellig'encia e execução, e para que façam constar a
quem convier, a instrucções juntas, regtllando a maneira. por que os
procuradores da fazenda poderã.o intervir nas massas fallidas, quando
amesma fazenda fór nellas interessada por di vida activa da nação.

Reconhecida a neces idade de conciliar, quanto ser possa, a
liquidação das massas fallidas, ua fórma do Codigo do Commercio, com
aprompta arrecadação e privilegios da divida activa da nação, deve
rão os mesmos 81's. inspectores, visto serem meramente facultativas
as disposições das referidas instrucções, quando e tratar de cobranças,
obretudo de sommas avultadas, por semelhante titulo, proceder com

toda a prudencia, examinando e resolvendo ·sempre, de accordo com
o procuradores fiscaes das thesourarias, se convirá ou. não, segundo
as circumstancias especiaes de cada fallencia, intentar no juizo dos
feitos os sequestros e acçõe~ executivas, proseguindo nelles até real
embolso, ou tomar as medidas conservatorias que permitte o art. 830
do citado Codigo, promovendo então no mesmo juizo um simples seqnes
tro para segurança da fazenda, ou finalmente deixar de recorrer ás
medidas conservatorias.

Tomadas ou não estas, nada obsta a que os procuradores da fa
~enda se apresentem no juizo da fallencia, nos termos das referidas
~u~trucções, para administrativamente, segundo a natureza desse
JUIZO, cobrarem a diviüa activa da nação, constante de contas cor
r~ntes, certidões, letras de mOI'atoria, bilhetes da alfandega, ou outros
tltulos, sem perturbar as operações regulares da liquidação, e onerar
~smassas faUidas com despezas inuteis, desde que odireito da fazenda
ecerto e incontestavel.
. Em taes circumstancias, os administradores das referidas massas

hão de sem duvida evitar litigios e despezas, satisfazendo logo a divida
ou re~ervando na caixa a importancia integral da mesma, se alguma
qUestão se mover sobre preferencia entre a fazenda e outro credor
tac'tmbdem privilegiado, como previnem os arts. /),6 e 7 das instrucções
I a as.
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Em todo o caso, os mesmos 81's. inspectores ordenarão <Lue se
promovam, e os procuradores fiscaes deverão promover no juizo do
feitos as acções com petentes, ainda mesmo depois de se terem apre.
sentado no juizo da fallencia, se os intere ses da fazenda perigarem
em consequencia de fundada suspeita de extravio de bens ou de outros
factos.

Quanto, porém, ás <lividas provenientes de letras mercanti ,uego·
ciadas em differentes praças do Imperio para remessas de fundos para
o interior ou exterior, attentas ás duvidas suscitadas sobre oprivile·
gio da fazenda publica e consequente preferencia, e havendo-se levan·
tado os seques tros effectuados nos referidos logares, deverão os procu·
radores da fazenda apresentar-se no juizo da fallencia para os elieitos
deterID.Ínados no art. 7 das citadas instrucções, os quaes, sendo auto,
rizados pelo Codigo do Commercio, salvam, sem prejuizos das massas
fallidas e seus interessados, o direito da fazenda e dos outros credores
qualquer que seja a solução de taes duvidas pelo poder co~etante,

isto é, pela assembléa geral, ou pelo poder judicial, se a tal respeito
alguma que stão existir pendente dos tribunaes de justiça civil do
Imperio.

Mcwquez de Abrantes.

Instrucções a que se ;efeI'e a Circular n. 520 desta dala

Art. • 1. Nos casos em que a fazenda publica fôr interessada nas
, quebras por divida proveniente de letras, notas promissorias e cre·

ditos mercantis, os seus procuradores, depois de feitos os protesto
necessarios na fórma da legislação em vigor, poderão comparecer no
juizo da fallencia, afim de promover o embolso da mesma fazenda, na
fórma do Codigo do Commercio e das pre entes instrucções.

Paragrapho unico. Estas instrucções são extensivas a ql1~lqoer
outra divida activa da Nação, que não fôr de origem mercantil, em
tudo quanto possam ser appHcaveis.

Art. 2.· Os ditos procuradores tomarão parte nas deliberações dos
credores da fallencia no respectivo processo, como os demaiscredoresl

excepto, sob pena de responsabili<lade, naquella em que e tratar da
concorda ta e quitação. . .

Art. 3.· As disposições do art. 8.30 do Codigo do Commel'CIO sao
extensivas á fazenda publica, nos casos 'de que trata o art. 1, salvo
todavia o privilegio do fôro. da

Art. 4. 0 A concordata não é obrigatoria I,Jara com a fazen
publica (Cod. do Comm., art. 852).
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Art. 5." A jurisdicção contenciosa do juizo dos feitos continuará
em seu inteiro vigor para as questões respectivas, quando não se possa
obter administrativamente no juizo da fallencia o embolso ou cumpri
mento das obrigações activas da Nação.

Art. 6." Levantando-se questão no juizo da fallencia sobre a di·
vida ou sna classificação a fazenda' será todavia contemplada como
credora privilegiada nos termos da Lei 'de 22 de Dezembro de 1761,
m.3 § 14, Alv. de 12 de Maio de 1758 §§ 10 e 11, Lei de 20 de
Junho de 1774 §§ 34,37, 39 e 41, Alv. de 24 de Julho de 1793 § 1 e
mais ui posições vigentes.

Art.7r" Na conformidade dos arts. 886 e 890 do Codigo do ·Com
mercio, deduzir-se-ha do producto dos bens hypothecados a quantia
sufficiente para satisfação por inteiro da divida á fazenda publica, si
lJara tanto der esse productoj ficando, porém, consignada na caixa até
que o poder competente declare si a me ma fazenda tem direito de
preferencia como credora privilegiada.

Paragl'apho unico. Não obstante a disposição deste artIgo, a
quota que caberia á fazenda publica, si fosse contemplêi.da na qualidade
de credora chirographaria, será satisfeita no caso de proceder-se a
algl1m rateio, ficando em reserva na caixa a differença nos termos do
alto 888 do Codigo do Commercio.

Art. 8.° A quitação plena dada ao fallido em virtude do art. 870
do Codigo do Commercio, não o desobriga da responsabilidade para
com a fazenda publica; o que todavia não obsta a sua rehabilitação, a
qual não será extensiva á mesma fazenda.

Art. 9.° A moratoria, á vista do art. 903 do Codigo do Commer·
cio, ó poderá ser concedida pejo Tribunal do Thesouro Nacional pelo
que respeita á divida activa da Jação, na conformidade do art. 2 § 9
do Decr. n. 736 de 20 do Novembro de 1850; mas esta disposição não
o~ ta a concessão da moratoria de que trata o art. 898 e seguintes do
clta(10 Cod igo. .-
" Art. 10. Os pagamentos serão realizados por guia do escrivão do
1~IZO da fallencia, e da respectiva cobrança se abonará nas reparti
çoe~ competentes aos empregados do juizo dos feitos a porcentagem
dev~da segundo as disposições em vigor, conforme as diligencias effec·
tuadas.

Rio de Janeiro, em 20 de Novembro de 1863.

Ma'r(jHez de Abrantes
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Aviso de 26 de Setembro de 1864

Declara que o inventario e balanço do bancos e ca as bancaria faJlidas devem ser
f'lHos pela a.dministl'ação com audiencia do fallido.

Ministerio dos Negocios da Justiça. -Rio de Janeiro, 26 de
Setembro de 1864.

Sua Magestade o Imperador ha por bem declarar que o inven·
tario e balanço dos bancos e casas bancarias a que se abrir fallencia,
ele conformidade llom as disposições do Decr. n. 3309 de 20 do cor·
rente mez, devem ser feitos pela administração com audiencia do fal·
lido, independentemente de qualquer intervenção do juizo. O que
communico a V. S. para sua intelligencia e devida execução.

Deus guarde a V. S.- Francisco José FUiltado. - Sr. Juiz de
Direito interino da 1.& vara commercial da Côrte.

Aviso de 27 de SeLembro de 1864
Su pensão de pagamentos.

Ministerio dos Negocios da Justiça. -Rio de Janeiro, 27 de
Setembro de 1864.

Illm. Sr.-.B'oi presente á Sua Magestade o Imperador a petJ~o

elos tabelliães de protestos desta côrte, remettida por V. S. com OffiClO
de 21 uo corrente, em a qual duvidam se, á vista do Decr. n. 330
de 17 do corrente, estão suspensos e prorogados os prote tos das
letras, notas promissorias e outros·titulos commerciaes, ou sómente os
efi'eitos dos ditos protestos. .

E omesmo Augusto Senhor manda declarar a V. S. que a referIda
duvida é improcedente, porquanto o dito decreto, suspendendo epro·
rogando os vencimentos dos referidos titulos, determinou expressa·
mente, como consequencia, que tambem ficassem suspensos e proro·
gados os protestos respectivos, pelo que os mesmos tabelliães s~ devem
abster de tomar os. protestos de não pagamento dos titulos, cUJOs ven·

. cimentos estão suspensos e prorogados pelo citado Decreto, pod~ndo e
devendo tomar, porém, os protestos de não aceito, e os demaIS cnu·
servatorios, que o Codigo Commercial pei'mítte. (Arts. 374, 390,
395,395, etc.)' _ s

Deus guarde a V. S.-lJlrancisco José Furtado.-Sr. Joao Lope
da Silva Coito.
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Ministerio dos Negocios da Jnstiça.- Rio de Janeiro, 30 de
Setembro de ]864.

I' Sendo presente a Sua Magestade o Imperador o oftlcio de Vme. de
27 do corrente, em oqual pondera que, dependendo o processo crime de
bancarrota do processo commercial, onde se instauram em commum as
duas acções, achando-se o juizo commercial no caso da fallencia das ca. as
bancarias sómente de posse das attribuições que lhe são conferidas
pelos arts. 2, 3 e 7 do Decr. n. 3309 de 20 do referido mez, e con
sequentemente privado das que lhe competiam pelos aits. 788 e se
guintes do Codigo Commercial, não descobre Vmc. o meio jurídico pelo
qual a justiça publica pos~a verificar se nas fallencias da casas bano
carias houve culpa ou fraude : manda o mesmo Augusto Senhor declarar
aVmc., para sua intelligencia e execução, que, sendo por virtude do
citado Decreto absolutamente independente a jurisdicção criminal da
jurisdiCção commercial, deve a acção da justiça publica ser installada
e proseguir por si só, sem attenção aos interesses privados, sendo
processada por via de summal'Ío e julgada como era até o IOde Janeiro
de 1851, mediante a fórma estabelecida no Decr. n. 707 de 9 de
Outubro de 1850 para os crimes especiaes de que trata o mesmo de
~reto i cumprindo a Vmc. proceder nesse caso como procede nos outros
ca os crimes, requisitando cópia do balanço e documentos convenientes,
requerendo os exames necessarios e intentando denuncia, na suppo
ição de ser a bancarrota culposa ou fraudulenta, nos termos dos arts.

800 .a 803 do Codigo Oommercial, sendo certo queJ como elemento es·
senClaldo crime, aqualificação da bancarrota, segundo osditos artigos,
COr~~ete ao juiz da culpar e do julgamento; que, outrosim, e para se
~cihta~'em os meios de acção publica, nesta data se ordena ás admi
Illstraçoes das massas fallidas que, oito dias depois de sua installação,
remettam a Vme. cópia dos balanços com um relatario summario sobre
afallencia .

P bli
peus guarde a Vmc.-Ijhmcisco José Fttl'tado.-Sr. 2" Promotor

u co da. Côrte.
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Aviso do 5 de Outubro do 1864

Resolveu o Governo, sob consulta das secções de jLlstiça efazenda
do conselho de Estado, declarar pelo ministerio da fazenda o seguinte:
10, que a apprehensão de notas, valeR ou bilhetes ao portador, emito
tidos pelas casas bancarias desta côrte, até o (lia 9 de Setembro, não
devia continuar a praticar-se nas estaçõ'es fiscae competentes; 2°, que
não só os negociantes, mas outra qualquer pe soa que o não fôsse, podia
emittir o~ recibos ou mandatos de que falia a Lei de 2., de Agosto de
1860 no § 10 do art. 1; 3°, que o seno só era necessarioquando se hou·
vesse de ajuizar a nota, bilhete, recibo ou mandato de que se trata
naquella Lei; 4° que nas circumstancil1 dadas era inexequivel a impo·
sição e pagamento da multa de que falia a dita Lei, pela emi ão das
referidas notas, vales ou bilhetes ao portador, e que mais dI) que em
nenhuma outra occasião a liquidação de tão enormes massas e tão DU'
merosos interesses, como osque se prendem ás casas bancari~ em
liquidação devia ser feita ex cequo et bano.

Aviso de 10 de Outubro de 1864

Ministerio dos Negocios ~da Justiça.-Rio de Janeiro, 10 de
Outubro de 1864. .

Sua Magestade o Imperador, a quem foi presente a represeJlIa\~o
da administração liquidadora da casa fallida de Gomes & Filhos .data~1
de 30 do mez passado, em a qual, ponderando que na actual sl~uaçao
da praça é d"e grande risco proceder-se á venda em leilão dos tJtulo~1
apolices, acções de companhias e outros valores, propõe paJ'a e e
eifeito a alienação administrativa, assim como a tramacção com o. cre:
dores sobre os ditos titulos e bens, sendo que estas medidas vantaJos~
posto ql,l~ contrarias ao art. 862 do Codigo CommerciaJ, s.ão confor~el
á disposição do DecI'. n. 3309 de 20 de Setembro ultimo: maD ~J
pela secretaria de Estado dos negocias dajustiça, declarar a,e~sa~l:
nistração que o citado Decr. n. 3309, conferindo ás admllllstrcl:'
das casas bancarias os poderes de vender e transigir, marcados P"tl
arts. 862 e 864 do Codigo Commercial, todavia não tem em VI5
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sujeitar esses poderes ao modo estabelecido nos ditos artigos para as
fallencias ordinarias, porque este modo não é conselltaneo com o fim do
Dlesmo Decreto, qual é uma liquidação pausada, amigavel e di cricio
naria: pelo que :

1.. Podem e as administrações proceder á venda dos .bens
da massa pelo modo que julgarem mais conveniente nas actuaes
circum tancias ;

2.· Podem essas administrações, ouvido o fallielo, trausigir sobre
as dividas activas, e fazer sobre ellas qualquer convenio, e, por
consequencia, reformai-as, naval-as, rebatel-a e transferil-as ; rece
bendo em pagamento della quae quer bens, e praticando todos os
acto comprehendido na generalidade dos ditos poderes, e essenciaes
áliqnidação ;

3. 0 Podem, finalmente, e sas admini trações arrenda.r ou admi
nistrar os predios da massa fallida emquanto não ão vendidos, ou se
a venda fôr actualmente prejudicial; porque estas e outras provi
dencias cabem naturalmente no poder de qualquer administrador.

Palacio do Rio de Janeiro, em 10 de Outubro de 1864.
Francisco José Ftwtaclo.

Aviso de 10 de Outubro de 1864

Ministerio dos Negocias da Justiça. -Rio de Janeiro, em 10 de
Outubro de 1864.

Sua Magestade oImperador,a cuja alta consideração foi nbmettida
a .re~resentação de alguns negociantes desta praça, pedindo a am
phaçao ou explicação das disposições do Decr. n. 3309 de 20 de
Setem~ro do corrente anno, manda, pela "ecretaria de Estado dos
negoclOs da jnstiça, declarar á commissão da Praça do Commercio para
tl'ansmittir aos ditos negociante, as seguintes soluçõe :

, 1.- Que o sobredito Decreto não carece de explicação quanto ao
pode.r de transigir que compete ás admini trações,das casas bancaria,
por ISSO que, á vista do art. 864 do Codigo Commercial, combinado
com os motivosqlle determinaram as disposições do precitado Decr.
n. 3309 d.e 2~ de Setembro, é evidente que e as administrações podem,
com audienCIa do fallido, transigir sobre as divida activa e fazer
obre ellas qualquer convenio, e, por consequencia, reformai-a,
~oval-as, tr~nsferil-as'erebatel.as, recebendo em pagamento quaesquer
d~:s, e pratIcando todos os actos comprebendidos na generalidade dos
1 os pocleres essenciaes á liquidação ;

/
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2. 3 Que não póde ser deferida a representação, quando pede que
os banqueiros façam parte das commissões liqtúdadoras, porquanto
seria repugnante e contradictorio que o fallido, não tendo obtidoa
concordata dos seus credores, como a podiam conceder pelo art, 2
do DecI'. n. 3308 de 17 do mez passado, e constituido por esse facto o
estado de união, fosse elle, não obstante a sua incapacidade \ell'al
investido pela autoridade publica da administração e posse da m~~
faUida. Ião obsta, porém, que as administrações con ultem ofallido,
e sob a responsabilidade dellas o encarreguem dos trabalhos eopera·
ções da liquidação;

3.3 Que, outrosim, não é possivel, em violação dos principiosda
ordem publica e dos direitos indivldnaes, impôr como unico, ordinarioe
necessario, sem prévio compromisso, o juizo arbitral, independente
do reclU'SO, e para todas a" causas além daquella que fôr excepção
mtione mcttm'ú;e-o Oodigo Commercial admitte ;

4. a Que, :finalmente, não ha motivo imperioso e de força maior
que obrigue o Governo a derogar o Codigo Commercial, prorogando o
espaço das moratorias ; sendo que o corpo legislativo providenciará
sobre essa prorogação, se a influencia da crise actual perdurar durante
tres annos marcados pelo art. 901 do dito Codigo.

Palacio do Rio de Janeiro, em 10 de Outubro de 186±.-FrancislO
José Furtctdo

Avi:so n. 301 de 14 de OuLnbro de 1864

Condições que devem reunir as embarcaçãe brazilciras

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-R.io de Janeiro, em 14da
Outubro de 1864.

Illm. e Exm. ,Sr.-Em resposta ao Aviso elo Miuisterio a sen
cargo de 6 de Abril ultimo, tenho de declarar a V. Ex. que as.co.u·
dições que, pela nossa legislação, deve reunir a embarcação brazl\e1l3
são as seguintes: e

1. a Ser propriedade de brazileiro, e sem que nella tenha pa~
algum estrangeiro (Tratado com a França de 6 de Junho de 182 I

art. 13, Cod. do Comm., art. 457) ; . 'da
2. a O proprietario deve residir no Brazil; e quando nao,resJnodeve ter parte na embarcação alguma casa brazileira estabelecida

Imperio (Cit. art. 457 do Codigo) i
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3.' Ser commandada por capitão ou mestre brazileiro (Tratado com
aFrançaloc. cito Cod. Comm., art. 496);

Sendo o capitão ou mestre brazileiro adoptivo ou naturalisado,
deve provai-o com justificações (Instr. de 23 de Dezembro de 1840,
Decr. de 18 de Agosto de 1831) ;

E' preciso tambem que tenha domicilio no Imperio e capacidade
civil para contractar (Cod. do Comm., art. 496);

4" Tres quartos dos homens da tripolação devem ser brazileiros
(Tratado com a França, cito art., AIv. de 4 de Fevereiro de 1861).

Além disto} são sujeitas ao imposto de 15 % as embarcações estran
geiras que passam a nacionaes .

Deus guarde a V, Ex.-Ca1'Zos CClmei1'o de Call11JOs.-Sr. João
Pedro Dia Vieira.

Decreto n. 33~3 de ~~ de Outubro de 1864

Regula novamente a emi fio de bilhetes e outl'OS escl'iplo ao pOltador

. Con iderando quanto importa reprimir o abuso da emi são dos
tltnlos ao portador, não permittidos pela legi lação em vigor:

Vista minha Imperial Resolução de 5 do corrente, proferida sobre
consulta das secções de fazenda e justiçado COD elho de Estado; e u ando
da attribuição que me conf re o art. 102 § 12 da Con tituição do
Imperio:

Rei por bem decretar o seguinte:
Art. 1.. Aemissão de letras, notas promissol'ia ,creditos bilhetes,

vales, fichas e quaesquer outros titulos, papeis ou escriptos que conti
verem promessa ou obrigação de valor recebido, ou de pagamento por
qualquer causa, com prazo on sem e11e, á pessoa indeterminada ou ao
p?rta~or, ou com o nome deste em branco, não pôde ter logar sem auto
nzaçao do poder legislativo. (Lei n. 1083 de 22 de Ago to de 1860,
art. 1 § lO),
t' Art, 2.·, A emissão ou conservação em circulação de qualquer dos
It~o~, p~pels ou escriptos mencionados no artigo antecedente, sem

au nzaçao do poder legislativo, será punida com a pena de multa do
qU~druPlo do valor de ca(ia um, que fôr emittido, a qual recàhirá inte
:~~etn)te tanto sobre o que emittir como sobre o portador. (Lei cit.,

,C\ ,
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Paragrapho unico. Exceptuam-se das disposições deste artigo:
1.o A emissão dos bancos de circulação autorizada pelos seus esta.

tutos approvados pelo poder competente na fórma da legislação em
vigor.
. 2." Os recibos e mandados ao portador de quantia superior a
50'?/J, passados para serem pagos ua mesma praça em virtude de
contas correntes. (Lei cit., art. 1 § 10, 2" parte).

Art. 3. o Os titulos ao portador, a que se refere o n. 2 do para·
gTapho uuico do artigo antecedente, permitticlos pelo art. 1 § 10,2'
parte, da Lei de 22 de Agosto de 1860, deverã.o ser passados no. termo
do modelo annexo ao presente Decreto, e apresentados ao banqueiro pelo
portador no pi-azo de tres dia, contados das re pectivas datas, sob pena
de perder o portador o direito regressivo contra o pa sado\'. (Lei cit.,
art. cit). 1

Ârt. 4." As autoridades judiciarias e administrativas, assim poli·
ciaes como fiscaes, são obrigadas, sob as penas do art. 7 da Lei
n. 1083 de 22 de Agosto de 1860, a participar ás autoridades superiores,
e estas ao ministro da fazenda e aos presidentes de provincias, opre·
paro e tentativa de emissão, a emissão ou a existencia em circulação
dos titulos, papeis e escriptos, com prazo ou sem elle, a pessoa indeter·
minada, ao portador, ou com o nome deste em branco, não comprehen·
uidos na excepção do art. 2, paragrapho unico do presente Decreto, ell
apprehender ex-officio os referidos titulos, papeis e e crip~os, lavrando
de tudo auto, que será remettido com as competentes informaçõ&3 â
respectiva autoridade para a imposição da multa.

Art. 5. 0 As multas, de que tratam os al·tigos antecedentes, serão
administrativamente imposta pelo delegado de policia do termo em
que tiver logar a tentativa, emissão ou circulação, ou pelo competenw
chefe de policia, com recurso daquella autoridade para esta, e. d~ ta
para o mini. tro da fazenda na côrte, para os presidente nas provIllClas,
e finalmente dos presidentes para o ministro da fazenda.

/ § 1 .o Os' recursos, de que trata este artig'o, serão interpostol
ex-ofticio, quando a decisão fôr favoravel á parte. , .

§ 2. o Na interposição dos recursos tanto necessarios ou ex·officlo,
como voluntarios, observar-se-hão as disposições dos arts. 767 s. m
uo Regulamento de 19 de Setembro de 1860. 2

Art. 6. o Estas multas serão cobradas executivamente pelo meSlllO

modo por que se cobrar a divida activa da fazenda publica, e o~en
producto, depois de recolhidQ em deposito no thesouro e thesourar1r
das provincias, será applicado, por designação do ministro da fazen 8

--------------------------
1 Decr. n. 2694 de 1860, art. 1 § unico j Decr. n. 33'l3 de 1861, art. 3.

I Consolo das Leis das ALI" al'ts. 666 á 678.
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ao capital dos montes de soccorro, Cl'eados em virtude da disposição do
art. 2§19 da dita Lei, deduzida a parte, que na forma da mesma Lei,
compete ás pessoas ou empregados que promoverem a sua imposição,
ou derem noticia da respectiva infracção.

Art. 7.° Os titulos a pessoa indeterminada, ao portador, ou com °
nome deste em branco, emittidos em contravenção do art. 1 § 1 da Lei
I\. 1083 citada, até a data de 14 de Setembro do corrente anno, não
estando fallido o emissor, serão retirados da circulação no prazo de tres
mezes, contados da pnblicação do presente Decreto, ficando dahi em
diaute os emissores e portadores sujeitos áspenascomminadas no art. 2,
se os conservarem na circulação.

Paragrapho unico. A respeito dos titulo. a pessoa indeterminada,
ao portador ou com o nOIDe deste em branco, emittidos contra a di po
siçõe' legaes depoi da referida data, as autoridades judiciarias e
administrativas, assim policiaes como fiscaes, sob as penas do art. 7 da
Lei u.l083 de 22 ele Ago to de 1860, procederã.o á apprehen ão ex-officio,
seguindo·se os ulteriores termos do processo na forma dos arts. 4 e
seglúutes do presente Decreto.

Art. 8.° Os titulos a que se refere o art. 3 deste Decreto podem
ser emittidos simplesmente com a clausula-ao pO?iadO?'-ou designau
do· e o nome da pessoa a favor de qnem se emittirem, e annexando-se
aclausula-ou ao portador.

Poderão tambem ser passaclos a pessoa determinaua com a clau·
sula-á orelem-ou sem ella.· mas em tal caso não serão considerados
titulos ao portador. 1 •

Ârt. 9.° A formula dos mencionados titulos poderá ser diversa da
do modelo annexo j eq:l todo caso, porém, o que tiver a clausula - ((O

portador- deverá conter, sob a penas da Lei, o seguinte:
1.0 Declaração do logar onde é pa ado o titulo, e data da emissão .

• • ~.o Designação elo banco ou banqueiro do mesmo logar a quem fôr
d1l'1gldo para o pagamento e com quem o passador tenha conta corrente.

3.° Declaração por extenso, no corpo do titulo, da quantia cujo
pagamento se ordenar a qual será superior a 50~000.

4,° A signatura do passador.
Art. 10. Fica revogado o Decr. n. 2694 de 17 ele ovembro' de

1860 e qualquer oútra disposição em contrario.
, .Carlos Carneiro de Campos, do meu conselho senador do Imperio,

~Tls~'o e secretario de Estado dos negocias da fazenda, e presidente
o l'lbunal do Thesonro Nacional, assim o tenha entendido, e faça

~~ecnt~r. Palacio do Rio de Janeiro, em 22 de Outubro de 1864, qua·
lageslmo·terceiro da Independencia e do Impedo.

d flCom a rubrica de Sua Magestade o Imperador.-Oarlos Oarnei?"o
evel1npos.
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.....

IUodclo a que se refere o aI'!;. 3 do Decrelo 11. 3323 de 22
de Oulubro de 1.S64

N.

Data

Nome

(quaudo fõr designad.o no titulo)

ou

Ao poI'tador

~ I
~

~
~
U
;.! ~...
~
~

~
[/J
~
U
;>
O ~

<:l

O I":;

U
~
~
~

N.

.. " de de 1 G (I)

Ao Banco ....•

ou

A' Ca a bancaria do.. . . .• (2)

Pague ... (3) a quantia ele ... (41
que levará ao debito de minhn
conta.

Rs.

As ignatul'a do pns ndor

f (1) Lugar onde é pa ado o titlllo, o data da omi slto.

(2) Nomo do Banco ou Ca a bancaria.

(3) Vide o al't. 8 {lo D creta.

(4) Por o:h'tonso.

Aviso ue 5 de Novembro ue 1864

2. a Secção.~Ministerio dos Negocias da~Justiça.-Rio de Janeiro,
5 de Novembro de 1864.-Foi presente a S. M. o Imperadol'1 s re~re'
sentação que fizeram os tabelliães dos protestos de letras desta co~e
sobre o modo de contar o prazo marcado pelo Decr. n. 3308 de 17 :
Setembro ultimo; e o mesmo Augusto Senhor manda declarar que1d
vista da expressa disposição do art. 1 do referido Decreto, o prazo ~
60 dias; para o vencimento das letras, notas promissorias ou qnaesque
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outros titulos commerciaes, contado de 9 daquelle mez, expira a 8 do
corrente, devendo ter logar no dia 9 os respectivos protestos.

Oque communico a V. S. para seu conhecimento e devidos eJfeitos.
Deus guarde a V. S.-Francisco José Ftwtado.-Sr. presidente

do Tribuual do Commercio da capital do Imperio.

Aviso de 14 de ovembro de 18H4

Ministerio dos Negocios da Fazenda. - Rio de Janeiro, em 14 de
Novembro de 1864.-llim. e Exm, Sr.-Sendo de imperiosa neces i
flade reduzir as emi sões do Banco do Brazil ao limite prescripto no
Decr. n. 3306 de 13 de Setembro ultimo,' assim o recommendo muito
particularmente a V. Ex., e declaro·lhe que, entre outras providencias
quea respectiva directoria deve ir adoptando para semelhante fim,
convém que desde já applique as quantias que o banco receber das
massa das casas bancarias fallidas em pagamento de seus debitos ao
mesmo banco a annullar um quantitativo correspondente da emissão,
cumprindo que V. Ex. envie a este ministerio, diariamente, uma nota
explicativa do estado da referida emissão, pela qual se conheça a exe·
cução que se for dando não 6 ao que fica indicado, como ao que dispõe
oDecr. n. 3339 desta data .
. Deus gnarde a V. Ex. -Gados Gm'1UYÍ?'O de CmnlJos.-Sr. Can

l1ulo Baptista de Oliveira

Avi O de 27 Je Dezembro de 1864

D Ministerio dos .r egocios da Justiça - Rio de Janeiro, 27 de
ezembro de 1864.

vid Tendo. sido presente aSna Magestade oImperador a seguintes du·
as suscItadas sobre o Decr. n, 3309 dê 20 de Setembro deste anno:

c . 1. a Não ~ncontrando as commissões liquidadoras cousa que faça

P~lg~ aos falhdos, podem estes, sem prévia qualificação da fallencia,
opor concordatas aos credores?

mentadPara as concordatas dos banqueiros que suspenderam os paga·
os entro dos 60 dias do Decr. de 17 de Setembro ultimo viO"oraa ' o

CODlGO COMMEROIAL
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o principio ue não ser necessaria a maioria dos credores, porém sómente
os dous terços do passivo?

3." r ão vigorando, qual o meio de se reunirem credores em numero
superior a 12,000? Aquella disposição do Decreto subsiste até are
união do corpo legislativo, ou cessou?

4. 3 O Aviso de 30 de Setembro autoriza o que estão fazendo
os promotores, isto é, um processo de informação, sem precedencia de
denuncia? Tem base legitima no nosso direito criminal?

5." O juiz municipal pelo Aviso citado substituio o do commercio,
incumbiudo-Ihe a qualificação das fallencias, ou s6mente oconhecer do
delictos já descobertos e denunciados?

6.a Em qualquer estado da liquidação podem os credores transigir
com os banqueiros, mediante concordatas, afim de que estes liquidem
o resto da massa?

Houve por bem o me mo Augusto Senhor mandar declarar:
1.0 Que sendo, conforme o regimen excepcional adoptado pelo

citado Decreto, absoluta e reciprocamente independente a acção crimi·
nal e acção commercial, devendo aquella proseguir s6 em attenção ao'
interesses da justiça publica, e esta só em razão do interesse privado)
é evidente que, independentemente da qualificação da quebra, a qual
só importa a criminalidade, podem os banqueiros fallidos propôrconcor·
datas aos seus credores i

2. o Que para os banqtlelros que su peúderam os pagamentos dentro
dos 60 dias do Decr. n. 3308 de 17 de Setembro, ainda vigora; enão
póde deixar de vigorar, a disposição do art. 2 do mesmo Decreto j por·
quanto, sendo o principal fundamento do processo excepcional dessa
fallencias a impossibilidade do concur.o do infinito numero de credore
das ca as bancarias, e esse me mo, tambem o fundamento da conco:·
datas concedidas em razão do peso e não do numero dos votos,.é ~IIVlO
que subsistindo aqnellas fallencias excepciouaes devem sub I tIl' as
concordatas excepcionaes e todas as medidas connexas e tendentes a
resolver ou modificar a ditas fallellcias, que ainda sub istem j s~ndo
que fôra illiquo o negar-se a e~.'eg banqueiros, ainda sujeitos ao regllnen
excepcional dos Decretos citados, o recurso e pecial que elles facul,tam,
quando aliás os mesmos banqueiros não podem recorrer ao reglmen
commum em razão da falta de formalidades que elle exige e que oexce·
pcional dispensou i " .

3. o Que assim e por consequencia os sobreditos Decretos allldasao
applicaveis aos banqueiros que falliram nos 60 dias i . t . ar

4.o Que o Ayiso de 30 de Setembro ultimo, bemlo~ge d~ au orl~o
os processos de mformação que os promotores estao pIOlllOv~n I

mandou que elies procedes em como proeedem nos outros casoS crImes,
por via de denuncia, Iluando SllpPllzessem que a bancarrota era culposa

•
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I

ou fraudulenta, como tal considerada conforme os arts. 800 a 803 do
Codigo Commercial, sendo certo que nem o Codigo do Processo, nem.
oDecr. n. 707 de 9 de Outubro de 1850 admitte essas informações
judlciaes, e não é licita outra fórma de processo, além dafluella que a
Lei tem estabelecido;

5. o Que, outro im, ojuiz municipal, pelo citado Aviso, nãosub ti
tulo ao juiz do comm8rcio na formação do processo especial para a
qualificação da fallencia ; e, pois, esta qualificação, mediante a fórma
e tabelecida no Decr. n. 707 de 9 de Outubro de 1850, deve ser
declarada no despacho de pronuncia como fundamento do mesmo de 
pacho. Tendo cessado, em razão da impossibilidade proveniente das
cil'cumstancias imperiosa, nas quaes se fundou o Decr. n. 3309 de
20 de Setembro, a jurisdicÇão especial do juiz do commercio para
[ármar oprocesso da instmcção da fallencia na parte criminal, é con
seqllente que o juiz municipal, que é o juizo competente pelo Decr.·
n. 707 de 9 de Outubro de 1850, reassumis e a jurisdicção criminal
para exercêl-a conforme o citado Decreto, e nunca pela fôrma do pro
ces ocommercial que nenhuma àisposição lhe attribue, e que só é pri
vativo do juiz commercial ;

6. o Que nada obsta a que em qualquer estado da liquidação po!>
sam os credores transigir com os banqueiros mediante concordatas, afim
de que estes liquidem oresto da mas a; porquanto, quando mesmo fos e
certo que ono so Codigo ommercial exclue a concordata depois de
constituido ocontracto de união, que aliás não é senão uma presumpção,
amesma razão não se dá no caso excepcional de que se trata, porque
nemo Decr. n. 33b~ de 20 de Setembro marcou um termo no qual
se tratasse da concordata, nem houve o facto de ter sido recusada al
guma proposta por esses banqueiros.

O que communico a Vmc. para seu conhecimento e execução na
parte que lhe toca.

Den~gllardea Vmc. -FranC'iscoJo éFHl'tado.-Sr.l"P.romotor
Publico da Côrte.

Aviso n. 492 de 23 de Outubro de 1865
Ao Presidenledo Tribunal do Commercio da Côrte. Resolye duvida obre a execu~ão

de uma senlença de muHa impo ta a um 3 IJente de leilões.

J ?" Secçã.o. - Ministerio dos Negocios da Justiça. - Rio de
anell'O em 23 de Outubro de 1865.

ten E~ officio de 10 de Junho do corrente anno expàz V. S. que,
do Sido o agente de leilões desta praça Antonlo de Momes e Si! va,
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condemnado por sentença do Tribunal do Commercio de 14 de Setembro
de 1863 a pagar uma multa corre pondente á quarta pa.rte da fiança
que prestara, e instando o mesmo Tribunal com o juiz municipal da
2" vara, para que prestasse informações ácerca da execução desta seno
tença, que para tal fim lhe fôra remettida,' .respondeu o referirIa juiz,
que, não tendo o réo pago a multa dentro do prazo marcado, fÔl'a ella
substitnida por cem dias de prisão, o que ainda.não tinha sido cumprido
por se achar o réo ausente.

Outrosim, consultou V. S. se a sentença do Tribunal do Com·
mercio, que condemnou esse agente de leilões, pôde ser pelo juiz da
execução substituida em prisão.

Sua Magestade o Imperador, a quem foi presente oreferido officio,
visto o parecer do conselheiro consultor dos negocio da justiça, visto
o parecer da secção de justiça do con elho de Estado de 11 do cor·
rente mez, houve por bem mandar declarar que posto o juiz não pro·
cedesse bem applicando a prisão sem uma lei expressa que litteralmente
a decretasse, e outrosimexecutando a multa administrativa pela fórma
estabelecida no Decr. n. 595 de 18 de Março de 1849 para as
multas criminaes, fôrma que só ás multas criminaes compete em face
dos arts. 57 e 310 do Codigo Criminal, todavia o proceder do juiz foi
causado pelo proceder desse Tribunal, requisitando a execnção de qa
sentença administrativa ao dito juiz, que o é das execuções cl'iminaes,
quando devia requisitar es a execução ao juiz especial do commercio,
que era neste caso a jurisdicção competente, combinado o art. 18do
'l'itulo unico do Codigo Commercial com os arts. 35, 258, 261 do
Codigo Commercial, 492 § 3', 496 do Regulamento n. 737 de 1850,
10 e 11 do Decr. n. 858 de 1851.

Com effeito, o principio estabelecido pelo art. 51 do Regulam~~to
n. 124 de 5 de Fevereiro de 1842, exactamente invocado pelo JU.IZ,
é que a sentença administrativa soja executada com as ente~çasJn'

diciarias, e pelo mesmo juiz, e fórma pela qual estas osão. Âsslm que,
a execução da sentença deve er requisitada ájurisdicção, qu.e pela
natureza do negocio e fõrma por que procede, é no caso a maIs com·
petente, isto é, a jurisdicção commercial, civil, criminal, fisca~, ~tci'
conforme o negocio por sua natureza é commercial, civil, Cl'lmma,
fiscal, etc.··· .

Ora, o juiz das execuções criminaes nem tinha jurisdicção para
excutir o deposito, de que trata o art. 10 do Decr. n. 858 de 1~51~
·nem para executar a fiança do art. 11 do mesmo Decreto, nem tJDh
outra f(>rma de processo para ex~cutar a multa, senão a do Decr.
n. 595 de 1849. - t fi
. No estado, por~m, em que o negocio está, esse Tribunal não ee

,outro .meio de remedia.r o mal senão extrahir outra sentençll,
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requisitar sua execução ao juiz especial do commercio, cumprindo.á
parte intel:pôr o habec(,S-c~rpus, ou. outr? recurso que lh.e competir
contra a pnsão, na qual fOI a multa mdevldameute convertIda .

Deus guarde a V. S. - José Thomaz Nabuco de Â.muJo. 
Sr. presidente do Tribunal do Commercio da Côrte.

A' ento XVIIl.-Codigo Commercial

Arts.154, 169, 176, 186, 199, 201,291 e outros; Reg. de 25 de
'1ovembrode 1 50, n. 737, arts. 218,219 e 220; Reg', da mesma
date" 1. 738, arts. 11, 12, 24, 25 e 26.

Sobre a pratica e usos cOl11ll1erciaes da Praça da cidafle do Rio Grande, da província
de S. Pedro do ui

oTribunal do Commercio da capital do Imperio manda publicar
oseguinte Assento por elle tomado, dos u os commerciaes da Praça da
cidade do Rio·Grande, da provincia de S. Pedro do uI.

Secretaria do Tribunal do Commercio da capital do Imperio, 18
de Dezembro de 1865.-0 secretario, Joaquim Antonio Fe1'1zancles
Pinheiro.

Aos 18 dias do mez de Dezembro do anno de 1865, em sessão do
Tribunal do Commercio da capital do Imperio, que se achava com
p~eto, sob a presidencia do conselheiro desembargador João Lopes da
Sl1~a Coito, tendo comparecido os deputados commerciantes abaixo
a slgnallos, e presente o desembargador Manoel Elisiario de Castro
Menezes, fiscal do mesmo Tribunal, foi unanimemente assentado que
na conformidade dos arts. 11 e 26 do Regulamen to de 25 de Novembro
~~ 1850, n. 738, fos em decla.rados verdadeiros na praça da cidade dO'

IO:Grande, da provincia de S. Peul'o do uI, os usos commerciaes
aqUI e pecificados, por ter terminado o prazo de seis mezes, mar
eado no edital de 9 de Fevereiro do corrente anno, impre~so nos jor
naes da côrte, depois de empregados os meios indicado no dito Regu
lamento, e por concorrerem em tae usos os dons requisitos exigidos
noart. 2~ do precitado Regulamento n. 738. Pelo que o Tribunal do
CommerClO da capital do Imperio manda publicar pela imprensa este
Assento, para por elle se fazer prova na referida praça em todos os
casos qU~, segundo o Codigo do Commercio, são regulados pelos usos
commerclaes; e seis mezes depois de sua publicação estabelecerá
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regra de direito para decisão da questões que para o futUl'o esus.
citarem a tal respeito, como ordenam os arts. 218, 219 e 220 do Rego·
lamento n. 737, e art.12do Regulamento n. 738.

usos E COSTUMES DA PRAÇA DO RIO·GRANDE) NA PROVINClA DE
S. PEDRO DO SOL

Ncwios e fretes

1. Sendo considerado como aous ancoradouro differentes o do
Rio-Grande e o de S. José do Norte os consignatarios terão a facul·
dade de ordenar a descarga ou carga dos navios em qualquer delie
ou em ambos, em conformidade com os Regulamentos fiscaes, sall'o
condição particular expressa na carta de fretamento ou conhecimento;

2. Os dias de estadia serão contados do seguinte ao em que onario
der sua entrada nas respectivas repartições, e estando já fundeado uo
Iogar que lhe fôr designado para a descarg'a ou carga;

3. Não serão contados DOS dias de estadia os que fôrem contados
em mudança de ancoradouro ou em desembaraçar o na.vio da alfandegai

-4. Quando dos conhecimentos ou carta de fretamento constar que
a carga tem de ser recebida do costado do navio, os capitães pagarão
o excedente das despezas da descarga a que der logar ocalado d'agua,
que obrigar os navios fretados para o Rio·Grande a seguir paraS. Jo é
do Norte, para ahi alliviarem j não se contarão porém, por (lias de
estadia senão aquelles em que estiverem effectivamente alliviados; .

5. Serão concedidos aos consignatarios ou fretadores trinta dIas
corridos, com excepção dos domingos e dias santos, para effectuarem a
descarga ou carga do navio, quando o cbntrario se não estipular na
carta de fretamento;

6. A descarga será effectuada de accôrdo com os Regulamento
fisca.es, por ordem do consignatario e conta do navio, se da carta de
fretamento ou conhecimento não constar algum outro ajuste; I

7. Os navios nacionae ou estrangeiros que ca.rreguem par~ qua·
quer porto, são obrigados a receber a carga em terra, sendo. °J'lSCO de
conta de quem pertencer, e a arrumação por conta do naVIO, perte~·
cendo a escolha do mestre estivador aos carregadores, salvo convençao
particular em contrario;

8. Os navios que vierem fretados e consignados a uma casa sem
clausula expressa de ser por entracla e sahida, depois de deS?arregadfs
e effectuado o pagamento da commissão de entrada, poderao ser p~ o
clono ou capitão consignados l outra casa para a sabida, se &SSt~
o jl,llgar conveniente. Se, porém, o capitão no acto da en 1'a a
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encarregar o consignatario de procurar-lhe um. frete de sabida, suben
tende·se que o navio fica obrigado ao pagamento da respectiva com
missão j

9. Onavio que vier consignado por entrada e sahida não poderá
ser fretado sem o consentimento do consignatario, porque este tem o
direito de preferir fretal-o de sua conta comtanto que o preço do freta
mento seja igual ao que der qualquer outra casa j

10. Quando o navio vier fretado por entrada para uma casa e por
ahida para a outra, terá de pagar-se a commissão de cobranças de

fretes de entrada á primeira e de fretes de sahida á segunda, de f6rma
que não se paguem duas commissões sobre o mesmo frete, salvo con
venções em contrario que constem das cartas de fretamento;

11. Os fretes estipulados aos conhecimentos em moeda estrangeira
erão pagos com o cambio do dia em que a ultima descarga se eífectuar

em qualquer moeda commercial da praça j

12. Os fretes de aI serão pagos á razão de 28 alqueires por urna
tonelada ingleza ;

13, Correrão por conta do navio, se não houver outro ajuste
escripto em contrario as despezas do despacho de entrada e sahida do
porto, ancoragem, todo os emolumentos devido á alfandega e mesa
ile rendas, traducção dos manifestos, lista de sobresalentes, praticagem
ere!)oques;

14. Os consignatarios em caso algum respondem pelas dividas dos
navios ou capitães i .

15. A palavra tonelada, quando se não <1eClarar a nação a que
pertence, será entendida por tonellada ingleza de 2 240 libras;

16. No caso do navio necessitar de lastro, quando receba s6 carga
leve, ocapitão é obrigado a suppril-o j

17. A palha, a lenha, os sabugos, as unhas, os chifres os ossos,
conros para forro, e sal para couros salgados e quaesquer outros artigos
empregados exclusivamente para a estiva e forro do carregamento,
nenhulp. freta pagarão, salvo convenção em contrario.

P1-0p01'çóes de fretes

d As pr?po~'ções de fretes entre couros salgado e outros productos
esta provIllcla são estabelecidos da seglúnte forma:

d
P Para lã em fardos e caballos em saccos, se onavio fôr s6 carre·

ga odestEls artigos mais 100 0/ .S/' o,
I e1 .4 parte do carregamento consistir de couros salgados e sebo,
ar que, Clllza e pedra mais 75 0/ .

Se 1/2 do carregamento 6o~~istir de ditos, mais 50 0,

"
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Se 3/4 do carregamento consistit' de ditos, mais 25 /.
Se 7/8 do carregamento consistir de ditos, mais 15 0/;

Se o carregamento consistir de mais de 7/8 parte~ destes ar.
tigos, o resto delle pagará o mesmo que para couros salgados, ba 6

do frete;
2. a Para couros seccos, cabellos em fardos, ganas em fardos:
Si o navio fór só carregado destes artigos, mais 50°/ ;
Se 1/4 do carregamento consistir de couros salgados o~ sebo, xar.

que, cinza e pedra, mais 40 "1.;
e 1/2 do carregamento consistir de ditos, m!1is 20 %;
e 3/4 partes do carregamento consistir de dito, o resto da carga

pagará o mesmo que couros salgados, base do frete;
3." As fracções de cargas reguladas nas respectivas proporções,

isto é, as fracções não mencionadas;
4. a Para sebo e graxa em pipas ou fracções de pipas sob o peso

bruto entregue, mais 10"/0;
ara sebo em caixas ou barrica.s e xarque, o mesmo frete que

couros salgados;
. Para cinza de ossos e ossos, menos 12 %;

Para pedra em granel ou em barricas, menos 12 %;

Commissões

Por venda de generos vindos dos portos do Imperio on de Por·
tugal, 3 %;

Por garantia das taes vendas, 2 %;
Por vendas de quaesquer generos do outro paiz, 5"1.;
Para negC'>ciação de letras sem endosso, 1 %;
Para endosso de letras, 2 1/2 %;
Para garantia sobre remessa de letras, 2 1/2 %;
Para cobrança de letras de cambio ou da terra, não sendo opro'

dueto para pagamento do proprio committente, 1 %;
Para remessa de dinheiro ou letras, não provenientes das venda

dos generos, 1 %;
Por compras de generos para portos do Imperio, 3 0

/ d ;

Por compras de generos para portos estrangeiros com fuudos do
committente, 2 1/2 %; . •

Sendo a compra feita com o producto de saques sobre o comDllt·
tente, ~nclusive a negociação de letras, 5 "I. ;

. Por cobrança de qualquer divida, que não fór proveniente deletl'as .
ou notas promissorias, 21/2 % ;

Por cobranças de dividendos; 1 % ,
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Por agenciar seguros de qualquer natureza, sobre o valor se
guro, 1/4 ·/0;

Por commissão de garantia sob a venda de generos de portos
estrangeiros, 2 1(2 %;

Idem, idem de ditos portos nacionaes, 2 %;
Idem sobre descarga e reembarque de carregamentos de navios

arribados, sobre o valor, 2 1/2°/.;
Idem sobre vendas de navios, 5 %;
Idem de entrada e cobrança de fretes de navios estrangeiros e

uacionaes vindos de qnalquer porto do Imperio ou do estrangeiro, sobre
o"alor do frete, 2 1/2 %;

Os navios nacionaes pagarão ao consignatario., por entrada ou
ahida, 100 000 :

Por agenciar fretes para navios estrangeiros para qualquer porto
do Imperio ou de fóra delIe, sobre o valor do frete, 5 %;

Por agenlliar fretes para navios nacionaes para qualquer dos
portos do Imperio, sobre o valor do frete, 21/2°/.;

Pelo custeio do navio feito CClm fundo do consignatario, perceberá
este uma commissão sobre a despeza feita de 5 %;

Do lIllesmo parecer foi o desembargador fiscal, que officiou por
escripto.

E, de como aSSIm se accordou, lavrou-se este Assento que
por todos vai assignado. -Coito, presidente. - Joctfjttim, Antonio
Fernandes Pinheiro, secretario. - Francisco José Gonçalves.
José. João da CUllha Telles.-José FerreÍ?'a Leal.-Theophilo Be
ned1Cto Ottoni.-.Francisco de A sis Vieira Bueno. -Fui presente,
Menezes.

Aviso n. 572 de ~2 de Drzcmbro de 1866

A' lllma. Gamara Municipal. -Declarando que a Lei de Iode Outubro de 1 2 em
n~nhuma da ua dispo içóes confere as Oamara Iunicipae a faculdade de
~arem o numero de caixeiro do e tabelecimentos indu triae ou commer·
~Iaes, e que portanto não pôde a Illma. Oamara Itmicipal intervir na fixação
o numero de caix~iros da banca da praça do mercado.

3"Secção.-Rio de Janeiro. -Ministerio dos ...-egocios do Impel'io,
em 22 d~ Dezembro de 1855.
Ilt' FOI presente' á Sua Magestade oImperador o officio dê 5'de Junho
I Imo! em que a Illma. Oamar~ Municipal, dando cumprimento á
portana deste ministerio de 4 de Maio antecedente, informa sQbre a
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representação que ao Governo Imperial dirigem alguns dos alTenda.
tarios de bancas e consignatarios de pescadores da praça do mercado

. pedindo a revogação do § 70 do edital da mesma Illma. Gamara de 4d;
J ulhg do anno passado, no qual se urdena que os pescadores indiquem
a.o fi cal, por cartas reconh!3cidas por tabellião, qual o nome de seus
consignatarios, devendo tambem estes declarar quaes os seus caixeiros
autorizados para venderem, sendo o numero delles determinados pela
commissão, e não podendo os que são designados para negociodeutro
das bancas fazer a venda fóra, ou vice-ver.a.

E o Illesmo Augusto Senhor, tendo-se conformado por sua
immediata Resolução de 19 do corrente mez, com o parecer da
maioria da secção dos negocios do Imperio do con elho de Estado
exarado em Consulta de 15 de Outubro ultimo, ba por bem mandar
ueclarar á lllma. Gamara Municipal que póde subsistir a parte do refe
rido paragrapbo, relatiyamente ao reconbecimento das cartas por
tabellião; mas não a que diz respeito á intervenção da Dlma. Camara
Municipal na fixação do numero de caixeiros de cada banca, aqual
nã,o pód~ deixar de ser considerada illegal, não só porque essa fixação
depeude' de circumstancias especiaes que s6 podem ser devidameute
apreciadas pelo dono do estabelecimento, como tambem perque seme·
lhante medida excede as faculdades outorgadas ás Gamaras MuuicipaeB
pelo Regimento de 1 de Outubro de 1828, cujo art. 66, que éoque
especifica as attribuições municipaes, no que diz respeito á policiae
economia das povoações, em nenbum dos seus paragrapho confere~

Camaras o direito de fixarem o numero dos caixeiros dos estabeleCI'
mentos industriaes ou commerciaes.

J.osé Joaq~bim Fernandes Torres.

Decreto n. 3900 de 26 de Junho de 1867

Regula o juizo arbitral do commercio

Hei por bem, de conformidade com a autorização conceditla
pelo art. 3 da Lei n. 1350 de 14 de Setembro de 1866, decrelJlro
seguinte: . 'do

Art. 10. Fica derogado o juizo arbitral necessano estabelecI
pelo art. 20, Tit. ullico do Codigo Commercial.
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Art. 2.° O juizo arbitral será sempre voluntario, e pôde ser
instituído antes ou na pendencia de qualquer causa; em 1" ou
2' ínstancia e até mesmo depois de interposta ou concedida are·
vi ta. (1)

Art. 3.° O juizo arbitral só póde ser instituido mediante o com·
promí so da partes.

Art. 4." Podem fazer compromisso todos os que podem transigir.
Art. 5.° O compromisso ou é judicial ou extrajudicial.
Art. 6." O compromis o judicial párIe ser feito na conciliação,

ou durante a demanda perante o juiz ou Tribunal onde pender, e
por termos nos autos.

Art. 7." Ocompromisso extrajudicial pôde ser feito por escriptnra
publica, ou por escripto particular assignado pelas partes e duas
testemunhas. .

Art. 8.° O compromisso deve conter, sob pena de nulJidade:
§ 1.0 O nomes, prenomes, e domicilio dos arbitros..
§ 2,° O objecto da contestação sujeita á decisão dos arbitros.
Art. 9.° A clausula de compromisso, sem a nomeação dos arbitros,

ou relativa a questões eventuaes não vale senão :como promessa e fica
dependente para sua perfeição e execução de novo e especial accôrdo
das partes, não só sobre os requi itos do art, 8°, senão tambem sobre
as declarações elo art. 10.

Paragrapho unico. Esta disposição é exten lva aos estatutos das
companhias ou sociedades anonymas.

Ârt. 10. Além elos requisitos essenciaes do art. 8°, ponem as
partes accrescentar no compromi so as seguintes declarações:

§ 1.0 O prazo em que os arbitros devem dar a sua decisão.
§ 2.° Se a decisão dos arbitros erá executada sem recurso.
§ 3." A pena convencional que pagará á outra parte aquella que

recorrer da decisão arbitral) não obstante a clausula sem recurso.
A pena convencional nunca será maior que o terço do valor

da demanda.
, § 4,° Autorização para os arbitro julgarem por equidade,
mdependente das regras e fórmas do direi to

§ 5.° Autorização para nomeação de terceiro arbitro.

d
Art. 11. A pena convencional estipulada no compromi o será

emandada quando e como determinam os arts. 66 e 7O.
, . Art. 12, As partes devem no compromisso nomear um ou dous

~tros e tambem os respectivos substitutos, se isto lhes aprouver.

pe\n~!zo arbibral necessal'io foi dero"ado
CÔa· 1 D. 1350 de 1866 que só pel'miltio a
dell~~~~~o d0

7
s processos começado autes

1869':'Gaz .t 345 de 2,1, de Fevereiro de
. l~r., Y01. 1, pag. 164.

- Ojuizo arbitral é admittido no termos
do Decr. 11. 3900 de 1867 j DecI'. u. 1334
de 1893, art. 4.



'1001 APPENDICE

Art. 13. E' tambem livre ás partes nomear o terceiro arbitro pal'a
o caso de 'divergencia, ou autorizar aos dous arbitros para' essa
nomeação.

Art, 14, Se as partes não tiverem nomeado o terceiro arbitro nem
autorizado a sua nomeação, a divergencia dos dous arbitros extingue
o compromisso . '

Art. 15. Podem ser arbitros todas as pessoas qne merecerem a
confiança das partes.

Exceptuam-se:
§ 1. o Os surdos e mudos.
§ 2.° Os cegos.
§ 3. o Os menores.
§ 4, o As mulheres:
§ 5." Os interdictos-.
§ 6. 0 Os analpbabetos.
§ 7. 0 Os estrangeiros que não sOLlberem a lingua nacional.
'§ 8." Os inimigos capitaes.
§ 9." Os amigos intimos.
§ 10 Os parentes por consang'l1inidade ou aftinidade até 02' gráo

contado por direito canonico.
§ 11.0s que tiverem particular interesse na decisão dacausa,como

o socio,o advogado, oprocurador e o dependente de qualquer das partes,
Art. 1,6. Todavia, podem ser arbitros as péssoas designadas nos

paragraphos seguintes, não obstante a razão de suspeição, sendo
esta razão conhecida pelas partes e expressamente declarada no com·
promisso:

§ 1.0 O amigo commum.
§ 2." O parente entre os parentes.
Art. 17. Podem tambem ser nomeados arbitros:
§ 1. o O juiz de paz no acto da conciliação.
~ 2.° O juiz da ra instancia.
§ 3' o Qualquer membro dos Tribunaes superiores. ,
Art. 18. Tem logar a disposição do artigo autecedente alUda que

pelo compromisso os arbitros tenham poder para julgar independente
das regras e fórmas do direito:

Art. 19. Instituido o juizo arbitral por compromisso judicial ou
extrajudicial começará a causa perante os arbitros nomeados.

Art. 20. Se já a lide estiver pendente, junto aos autos ocompl:o
misso judicial ou extrajudicial, ou assignado o termo pelos compromlt·
tentes, o juiz'do feito ordenará ao escrivão que devolva os autos ao
juizo arbitral sem dependencia da intimação das partes.. t

Art. 21. Se a causa se achar na 2" instancia, ou lDterp~s a
ou já concedida a revista, será a petição para a.ínntar o compromISSO
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dirigida no primeiro caso ao presidente elo Tribuual uo Commercio; no
se!!:undo caso ao mesmo presidente ou ao do Supremo Tribunal de Jus
tiça se já o rFlcurSO tiver sido ahi apresentado; e no terceiro ao pre·
side~te do Supremo Tribunal ou ao do Tribunal revisor se já ah
estiverem os autos da revista.

.t1rt. 22 Em qualquer dos casos do artigo antecedente os respe·
ctivos presidentes mandarão autuar o compromisso e mais papeis que
acompanharem a petição, ordenando liue os autos sejam devolvidos
ao .juiz competente, para ter logar o juizo arbitral.

Art. 23. Não havendo tempo marcauo para os arbitros darem a
SUi\ deci ão, será este de dous mezes a contar da aceitação expressa
ou tacita dos mesmos arbitro .

Art. 24. O prazo legal on convencional para decisão aruitral
póde ser prorogado por expresso consentimento das partes, comtanto
que a prorogação tenha logar antes de expirado o primeiro prazo,
sendo junto aos autos o documento respectivo.

Art. 25. Os arbitros nomenclos aceitarão ou se recusarão dentro
de oito dias, depois que lhes fôr notificada a nomeação, e se nesse
prazo nada disserem, julgar-se-ha teTem'aceitado .

Art. 26. Fica extincto o compromisso:
§1.o Divergindo o arbitro , e no compromi o as partes não t.ive

rem nomeado terceiro arbitro ou autorizado a . ua nomeação (Art. 14).
§ 2." Escusando-se qualquer dos arbitro antes de aceitar, não

havendo no compromisso substituto nomeado.
§ 3." Fallecenclo on impos ibilitando-se por qualquer modo ante

lladeci~ão algum dos arbitros, se no compromisso não houver snbsti
tuto nomeaclo .
. §4. o Sendo julgada procedente a Tecusação de algum dos arbitro ,

nno havendo no compromisso substituto nomeado.
§5.

0 Tendo expirado o prazo convencional, ou le.gal (Art. 10 § 10
eal't. 24).

§ 6. ó Fallecendo alguma das partes, sendo algum dos herueil'os
menor.

Art. 27. Em qualquer elos ca os do artigo antecedente reverterão
os antos ao juizo orclinario, se já houver cau a P!3nàente para proseguir
no' ter~os ulteriores, ou proporão ás partes as acçõe que julgarem
competll·-lhes.

, A::t. ~8. Depois de aceita a nomeação expressa on tacitamente
(art. 2b) nao poderão os arbitros escusar-se ao encargo que receberam.
( t Al't. 29. rrerminado o prazo marcado para a decisão da causa
cal. 26 § ?o~ poderá o juiz punir com a multa de 1 a 5 "/0 do valor ua
aUsa e pl'lsao de 8 a 20 dias, o arbitro que fÔT convencido d,e conluio

com uma das partes para demorar a deci ão ou fnlstrar o compromisso.
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Art. 30. Este julgamento será summario: ouvido o accu ado por
escripto sobre a petição e documentos da parte, dentro de tl'es diM
improrogaveis, inquiridas verbalmente as te temunhas, se as houver
o juiz proferirá a sua sentença por escripto, como de direito fôr I

Desta sentença compete aggravo de petição ou de instrumento.
Art. 31. Feita, a nomeação dos arbitros, só por commum accôrdo

das partes poderá ser revogada.
Art. 32. Só poderão os arbitros ser recu ados pelas partes por

'causa legal posterior ao compromisso, salvo se della não tinham conhe·
cimento, e jurarem ter chegado á sua noticia depois da nomeação.

Art. 33. São causas legaes de recllsação dos arbitros, todas as
enumeradas no art. 15; e proposta por escripto será julgada nafórmR
do art. 196 do Regulamanto n. 737 de 1850.

Art. 34. Aceita a nomeação (art. 25) os arbitros nomeados orde·
narão por despacho, que as partes deduzam sua intenção nos termos,
que serão marcados segundo a difficuldade e complicação do negocio, e
não poderão exceder de 10 dias para cada uma.

Art. 35. O escrivão fará os autos c0ll! vista ao advogado de cadl\
uma das pltltes, e, findo o termo os cobrará com rzõaes ou sem eUas.

Art. 36. Quando algumlt das partes não tenha advogado, podení
no prazo marcado apresentar assignadas as suas allegações com o'
documentos respectivos, independente de vista dos autos.

Art. 37. Se alguma das partes não allegar ou não ajuntar o~ sen
documentos nos prazos marcados, irá por diante a cau aj e lião e
ajuntarão depois, salvo se nLso convier a outra parte. .

Art. 38. Quando a causa precisar de maior discussão ou o r~o
com a sua contestação ajuntar novos documentos, de que o a~tor lIRO
tenha feito menção, poderá conceder-se ao autor para replicar eao
réo para treplicar novo prazo, que nunca excederá de cinco dias.

Art. ·39. Terminados os prazos, se as partes, ou alguma della.
protestou por prova testemunhal, será marcada para i o U~ll ~
dilação que não poderá ser maior da 10 dias .

. Art. 40. As testemunhas serão inquiridas pelas partes q~eas
produzirem, seus advogados ou procuradores na presença dos arbItros,
no dia, lagar e hora marcados pelo escrivão, com intimação daspllrte
ou sens procura.dores.

Art. 41. No juizo arbitral serão admittidas todas as prova
admissiveis no juizo ordinario .

Al't. 42. Findo o termo probatorio, serão os autos confiados aos
arbitros em commum por cinco dias para os examinar; findos os quae

declararão por cota se os acham e~ estado de ser J·ulgauos. .
t" oaoArt. 43. Se qualquer dos arbitras entender que a qnes ao

está sufficientemente esclarecida, poden'í. mandar proceder ao exame
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ou diligencia que julgar conveniente, e mesmo ao juramento de alguma
das partes para ajuda de prova.

Art. 44. Qualquer destas diligencias pôde tambem ser feita a
requerimento das partes, se alguma dellas o requerer até encerrar-se
otermo probatorio.

Art. 45, Se os arbitros entenderem que a causa se acha em ter·
mos de ser julgada, assim o declararão por de pacho, mandando que,
sella(los os autos, se lhes façam conclusos para sentença fiual.

Art.46. Os arbitros julgarão de facto e de direito, conforme a
Lei eas clausulas do compromisso; salvo se no compromisso (arL 10,
§4°) as parte' os autorizarem para julgar por equidade, independente
mente das regras e fôrmas do direito.

Art. 47, Quando o arbitros tiverem poderes para julgar por
equidade, independentemente das regras e fôrma de direito, poderão
prescindir do proces o estabelecido nos artigos autecedentes e darão
a sua decisão, ouvindo verbal e summariamente as partes e teste·
munhas, reduzindo a termo os depoimentos das testemunhas, e aumit
tindq os memol'Íaes que as partes offerecerem.

Art. 48. A sentença dos arbitros será datada e assignada em
commnm, se concordarem, ou septtradamente se discordarem.

Art. 49. Se concordarem em parte, e em parte discordarem
poderão na me ma sentença declarar aquillo em que concordam e
aqlÚlIo em que di cordam.

:t\.rt. 50. e occorrer divergellcia entre os arbitros, e no com
p,roml so as partes nã.o tiverem nomeado terceiro arbitro, ou auto
flZado a sua nomeação, o escrivão fará os autos conclusos ao juiz para
declarar exLincto o compromii:iso (Arts. 14 e 26 § 1°).

Art. 51. Se pelo compromisso estiverem os arbitro autorizados
para nomeação do terceiro aroitro, o escrivão fará os autos conclLlsos
aos mesmos arbitro~ para nomeação do terceiro arbitro.

Art. 52. Os arbitros, conferenciando entre si, declararão por
despacho datado e assiO'nado em commum ou a nomeação do terceirob' o ,
ar Ilro, ou a sua discordancia sobre essa nomeação,
d ~rt: ,53, ~ada a disc~rdancia entre o' arbitros sobre a nomeação
otercello arbitro, o eSCrIvão procederá nos termos do art: 50 .

.Art. 54. Havendo terceiro arbitro nomeado pela partes ou pelos
arbltros, o escri~ão lhe fará os au tos conclusos para desempatar.

Art. 55. O terceiro arbitro será sempre obriO'ado a conformar-se
~o~ a opiuião de um dos arbitros; podendo, todavia, se a deci ão
oe~~al' sobre que.stões di-versas, alloptar em parte a opinião de um ou
U lO sobre cada um dos pontos divergentes.
o Al't. 56. Para decidir deverá o terceiro arbitro conferenciar com
s outros discol'clautes, que para isso serão notificados, e sômente
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decidirá por si não e reunindo os arbitros no prazo marcado para a
conferencia.

Art. 57. Nestas conferencias poderão os arbitros discordantes
modificar a ua opinião no todo ou na parte em que discordaram, edo
que se vencer eutre elIes á pluralidade se lavrará sentença por todos
assignado.

Art. 58. O terceiro arbitro dará a sua decisão na fórma det<lrmi.
nada nos artigos antecedentes, dentro do prazo de vinte dia , contados
da publicação da sentença dos outros arbitros, se não fôr outro prazo
marcado para este fim no compromisso, ou se não fór renovado por
mutuo accôrJo das partes.

Art. 59. A sentença arbitral só póde ser executada depois de
homologada,

Art. 60. A sentença arbitral proferida pelo juiz da 11\ instancia,
ou por qualquer membro dos Tribllllaes do Commercio, quer como
arbitro unico e commum daR partes, quer intervenha qualquer de1l .
s6mente como arbitro nomeado por llma dellas, será executada indepen·
dentemente de- homologação.

Art. 61. A sentença arbitrall1ão aproveita l1em prejudica ater·
ceiro, que não assignou o compromi o; mas o herdeiro e successor01
dos que o assignaram respondem pelos seus resultados e são obrigadosa
cumprir tudo a que seriam obrigados aquelIes a quem succedem, ainda
que sejam menore, ou outras quaesquer pessoas sujeitas á. curatela,

Art. 62. Se o compromis o não tiver a clau ula - sem recur o,
appe1lando alguma das partes, será a causa decidida em 2" in tan,
cia pela fórma e modo porque são jnlgadas a causas dajurisdicção
ordinaria. (1)

Art. 63. E' livre ás parte~, sob suare pon abilidade, appellarda
sentença arbitral, não obstante a clausula - sem recurso.

Art. 64. Ao Tribunal uperior compete decidir-se o cu oé lle
appelIação não obstante a clau ula - sem recurso.

Art. 65. A clausula-sem recurso-não obsta a appellação:
§ 1.0 Sendo nulIo ou extiucto o compromisso,
§ 2. o Excedendo os arbitros os poderes conferidos pelo com·

promisso. (2) ,
§ 3. o Preterindo os arbitros as fórmas e senciaes do processo,
Art. 66. Decidindo o Tribunal Superior que não houve,alguDI

dos casos referidos no artigo antecedente, não tomará conheCImento
da appellação. . . 110

Art. 67. Decidindo, porém o Tribunal llue o compromISSO e nn I
ou extincto, julgará nulla a decisão arbitral, e mandará qne se procela
na fórma do art. 27 .

(1) Av. 65 § 2.
-

(2) "id Di?',. voI. 13, pags. 4JJ 656í-
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Alt. 6 . Outro im, decidindo o Tribunal Superior que o arbitro
excederam os seus podere , julgará nul1a a deci ão arbitral e mandará

. que o arbitros decidam de novo a causa, salvo a disposição dos arts. 24
e 26 5.

As"im e procederá tambem, quando o Tribunal aecidir que liouve
preterição das fôrmas e enciae do proce o.

An. 69. Em qualquer do caso dO N artN
• 67 e 68, a penacoll

vencional ficará em eifei to.
Art. 70. A pena convencional, no caso do an. 66, será demau

dada por acção de 10 dias.
1rt. 71. e a' cau a já pender em juizo ordinario, continuará a

escrever no juizo arbitral o escrivão que era do feito.
àrt. 72. e a causa começar logo no juizo arbitral escreverá no

ei ij qualquer do escrivães do civel, a que tocar por di tribuição a
requerimento do autor.

Mt. 7.3. Ao juiz que pre idir o juizo arbitral compete:
L· Proceder ás diligencia que lhe fôrem requerida IJara iu-

stituição do juizo arbitral (Arts. 19 e seguintes).
2.· Impôr a pena marcada no art. 2g.
3.· onhecer da recusação dos arbitro (Arts. 32 e seguintes).
4.· Homologar e executar a entença arbitrae .

. . .5.· Providenciar obre todo' o~ incideute que dependerem de
)wdicção.

Art. (-1. O juiz da la ÍD taneia do domicilio da~ parte compro
mittente, ou de uma della~, quando ror diverso qual ror por elia'
ecolhido, erá o competente para pre. idir o juizo arbitral.

Art .. 75. Continuarão a er julgado~ couforme o odiO"o do
CommerClo o proce o do juizo arbitral neces ario começados
aut~ de te Re~lamento e tando já. o arbitro nomeados e tendo
aceItado.

1rt..76. Ficam revogada a di posiçõe em contrario .
. Martim Franci co Ribeiro de Andrada do meu con~elho mi

m o e secretario de E tado do negocio da ju liça.. as im o tenha
entendido. e faça executar.

Pa~cio do Rio de Janeiro, em 26 de Junho de 1 67 46° da Inde
pendenCla e do Imperio.

. Com a rubrica de ua. Maga t<'l.de o Imperador.-Martim Fran
nsco Ribeiro de Andmda.

CODl60 CO:IDlEBCllL
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Aviso n. 555 cm 26 de Novembro de 1869

Declara ser imprescindivel a intervenção do juiz commercial nos processos de
salvados.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro, em 26 de
Novembro de 1869.

O Visconde de Itaborahy, presi<lente do Tribunal do Thesouro
Nacional, 'visto o of:ficio da thesouraria da Provincia de Espirito
San to n. 58 de 20 de Julho elo anno passado, communicando que em
solução á consulta da alfandega damesma provincia-se o juiz com·
mereial deveria intervir na arrematação, a que se tinha de proceder
na mencionada alfandega, dos salvados da barca ingleza Lettice Cu
tha1'ine, por não achar bem claras e positivas as disposições dos
arts. 331 a 338 do respectivo Regulamento, resolvêra que. as diligen·
cias da al'rematação aeviam ser effectuadas pela dita repartição, por
não ter comparecido a autoridade judiciaria no logar do llaufragio j

Declara ao Sr. inspector da mesma thesouraria que não foi bem
resolvida a questão; porquanto a intervenção do juiz commel'cial em
todo o processo de salvados é imprescindível, e prescrevem·na oart. 732
do Ooiligo Oommercial e á indole do processo de liquidação.

Se o juiz do commercio deixou 'de comparecer no lagar do nuu·
fragio, essa falta não dispensa a alfandega de, em conformidade ~omo

art. 336 § 3° do Regulamento de 19 de :::\etembro de 1860, pedll' .ao
juizo antorização para vender os salvados e de consignar em deposIto
o producto, á disposição do mesmo juízo, perante o qual têm de CQrrer
todas aú'eclamações. ~

Accresce que a di posição do art. 300 e seguintes do Regulameuw
das Alfandegas não regulam para o caso de salvados, e sim, como e
vê da epígraphe de que se inscreve o respectivo capitulo, par~ oda

. venda em 'leilão de mercadorias abandonadas para consumo.- VISconde
de Itabo1'ahy .

Aviso n. '59 de 15 de Fevereiro de 1870
. oto

A thesouraria das Alagoas declara que fica revogado o se~ li

de decidir que os caixeiros dos negociantes não matriculados nao po·
diam agenciar n!1 respectiva alfande~a os negocí.os esp~ciaes á~C~:
de que são prepostos; porquanto, obrigando a dlSposlçoes do o
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Commercial, Tit. 1', Cap. 2°, à todos os commerciantes, matriculados
ou não( Àviso n. 168 de 20 de Julho de 1853), e pertencendo os ti·
tulos de nomeação de caixeiros despachantes á classe dos documentos,
cujo registro é obrigatorio, nos termos do art. 10 § 2°, comprehendido
llaquelle titulo e capitulo do Codigo, e a que f,tz referencia o art. 74 ;
éclaro que, na fôrma do art. 648, § 2" do Regulamento das Alfande
gas, estão habilitados para agenciar os negocios de seus patrões ou
amos, os caixeiros das casas commerciaes n~o matriculadas, que ex
lúbirem os seus titulos regularmente registrados

Resolucão de 23 de Fevereiro de 1R7ü*
~

Ao fiscal do Governo na liquidação da massa fallida de A. J. A.
outo & O., commnnica para sua intelligencia e devidos effeitos, que
ua Mage tade o Imperador, conformando·se com o parecer da sec~ão

<le fazenda do conselho de E tado, exarado na consulta abaixo trans
cripta ácerca do modo por que deve ser pago pela massa fallida de A.
J. A. Souto & C., o credito da fazenda nacional provenien te de trans
acção de letras ou cambiaes havidas da dita firma, houve por bem
<lecidir que a fazenda nacioual não pôde figurar na hypothese dada
senão como simples credor cllirographario, devendo por conseguinte
entrar no rateio com os demais credores da referida massa, visto não
?tratar de uma divida activa de caracter admini trativo on fiscal) e

Slll <le caracter e direito commum e privádo.

CO SELHO DE ESTADO

Parecer da secçãQde jn tiça are pelto da rehabilitação concedida pelo Tribunal do
Commercio da CÔrte ao commerciante faUido Antonio 10 é .A1fe- auto.

. Senhor.-À secção de justiça do conselho de Estado, tendo exa·
Illlnado, em 'virtude do Aviso de 27 de Novembro proximo passado, os
~utos de rehabilitação do commerciante falJido Antonio J asá Alves
.outo! .entença do meriti simo Tribunal do Commercio da ôrte que o
lehabIhtou ( fls. 5 v. ) : razões do recurso interposto pelo de embar
gadol'fiscal do mesmo Tribunal (fis. 15) ; e razõe tio recorrido (fls. 18);-

~ Não vem na Collecçâo das lC'is: Rev. do Inst. do Advs. n. 1870, pago 101.
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Oonsiderando :
10. Que a rehabilitação foi bem fundada na doutrina do Aviso

de 27 de Dezembro de 186! § 2', concebida nos termos se.
guintes :

«Que para os banqueiros, que suspenderam os pagamentos, dentro
dos 60 dias do Decr. n. 3308 de 17 de Setembro, ainda vigora enão
p6de deixar de vigorar a dispo ição do art, 20 do mesmo Decreto; por·
quanto, sendo o principal fundamento do processo excepcional dessa~

fallencias a impossibilidade do coucurso do infinito numero dos cre·
dores das casas lJancarias, e este mesmo tambem o fundamento das
concordatas concedidas em razão do peso e não do numero de votos, é
obvio que, subsistindo aquellas fallencias excepcionaes, devem ub i'tir
as concordatas excepcionaes e todas as medidas connexas e tendentes
a resolver on modificar as ditas fallencias que ainda subsistem, sendo
que fôra iniquo o negar·se a e ses banqueiros, ainda snjeitos aore·
gimeu excepcional dos Decretos citados, o recurso especial que elle' fa·
cultam, quando aliás o mesmos banqueiros não podem recorrer ao re·
gímen commum, em razão ela falta de formalidades que elle exige, e
que o excepcional dispensa. »

Oonsiderando :
2°. «Que não procede o argumento, a que se soccorre o desembar

gador fiscal, deduzido das expres ões do art. 7° do Decr. n, 3309de
20 de Setembro, nas palavras: « S6 depois de ultimada a liquidação é
obrigada a administração a elar conta ao juiz, procedendo-se a; este
respeito nos termo do art. 868 fl seguinte do Oodigo do Commercio),
porquanto essa di po íção do art. 7° do Decreto suppõe, como o
art. 868 do Oodigo tambem suppõe, o ca o de não ter havido con·
cordata, porque havendo concordatfl. cessa ipso facto a liquidação; e
outrosim a concordata como a liquidação e a conta da admini tração,
prescindem em todo o caso do concurso numerico dos credores, e só
exige a intervenção de tantos credores, quantos representem d?us
terços do valor dos creditos ; sendo que a fallencia deve er ~O~~IUld&
pelo mesmo modo por que foi iniciada e processada, e a impossIbIlIdade
physica, que determinou as medidas excepcionaes para a abertul'ae
operações da fal1encia é a mesma que determina a applicação econ·
tinuação das mesmas medidas para a resolução elella. »

A secção de jllstiça do cou3elho de Estado é de parecer que a
sentença recorrida seja confirmada.

Vossa Magestade Imperial mandará o que fôr justo.
Sala elas conferencias da secção de j nstiça do conselho d,e Estad~~

30 ele Março de ,1869.-Jo é Thomaz Nabuco de Araujo.-V1sconde
Jeq~bitinhonha.-]jomiciano Leite Ribei1"o.
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RESOLUÇÃO

Oonfirmada a sentença recorrida. Paço Imperial, em 30 de Abril
de 1869.-00m a rubrica àe Sua Magestade o Impel:ador .-José Mar
tiano de Alencar.

Aviso n. 265 de 10 de Setembro de 1870

Illm. e Exm. L-A Sua lHagestade o Imperador foi presente
oofficio de 20 de Novembro de 1869, no qual o presidente interino
do Tribunal do Oommercio dessa provincia consultou ao Governo
Imperial «se é licito ao deputado commerciante, que nem é suspeito,
nem está legalmente impedido, negar-se a vot~r sobre materia da
competencia do Tribunal, sujeita a seu conhecimento e regularmente
instruida, a pretexto de querer proceder a syndicancias secretas j

eno caso negativo quaes as providencias que deve tomar o presidfmte
do rrribunal.» , \

E o mesmo Augusto Senhor, teudo ouvido a secção de justiça
do conselho de E tado, com cujo parecer se conformou por sua Imperial
e immeiliata Resolução de 24 de Ago to ultimo, houve por bem
mandar declarar a V. Ex., para fazer con tal' áquelle magistrado,
que em t'Odos os casos de jurisdicção administrativa, pedindo o depu
tado commercial espaço para examinar papeis e informar-se, se deve
ad instcw do que dispõe o art. 45 do Decr. n. 1599 do l° de Maio
~e 1855, a.diar a decisão para a conferencia seguinte, porque muito
1II!porta á justiça o,conhecimento da causa; e que, recusando-se elle
ajulgl1r a ql1estão, depois de findo aquelle prazo, deve ser substituído
el'esponsabilisado pelo crime previsto no art.. 159 do Oodigo Oriminal.

Deus guarde a V. Ex..-Barão de Mttritiba.-Sr. pre idente da
provincia do Maranhão.

Decreto ll. 4968 de '24 de Maio de 187.2
)Iandaexecutar o Regulamento eOIl ular de ta data, em sub tituição do de 11

de Junho de 1 017.

OAPI'l'ULü II

Do favor ã navegação

d t·t., 97. Os Oonsules participarão o estabelecimento ou suppl'essão
os p aroes, balisas e boias, e todas as mlldanças mais notavei que
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occolTerem nos bancos, e correntes do seu districto; a sim como remeto
terão mappas, planos, avi os e outros documentos bydrographico que
se pnblicarem a este respeito. '

Art. 98. O mais tardar 24 horas depois de fundeada qualquer em.
barcação brazileira em um dos portos do seu consulado, o capitão ou
mestre entregará aos Consules um relatorio ou declaração do logar e
tempo da sua sahida, da lotação e carga do navio, da derrota edias de
viagem, das desordens, accidente. , encontros, perigos e mais circllm·
stancias que occorreram, o manifesto ela carga ou cópia juramentada
delle, o passaporte do navio e a matricula da equipagem, que secon
servarão no consulado até a sua sahida; e qnando pareça aos Con ule"
conveniente, para verificar a declaração dada, ou para examinar taes
docnmento , por qualquer motivo que se offereça, poderão exigir a pro·
vi áo, da arqueação, o livro do aju, tes, certificado de matricula, ocon·
tracto de fretamento e quaesqner outros d,ocumentos, até os mesmos
passaportes. dos passageiros. .

Adisposição'de te artigo terá logar quando a embarcação se dtrija
áquelle porto, ou vá a elle ter por escala ou arribada.

. :;t Ó capitão, que faltar a este dever, depois de ser legitimamente
intimado, incorrerá na pena de 100 para o socco1'1'o dos desvalidos
nacionaes, e se negar-se ao pagamento desta multa, os Consules o
declararão no endos. o do pa suporte especial de viagem, para que li.

autoridade, a quem fôr apresentado na sua volta ao Imperio, faça logo
satisfazer, ob sua responsabilidade, o duplo da multa arbitrada, em
castigo da contumacia do capitão, ficando a este o recurso para o
ministro dos negocios e trangeiros, executada a condemnação. (E ta.
disposição fica dependendo da approvação da assembléa geral).

Ar€. 99. A falta da satisfação da multa não impede a sahid~ da
embarcação, nem autoriza demora nos papeis para esse fim precIso,
e que devem ser dados pelos Consllles.

Aos Consules fica o recurso de submetterem ao conhecimento do
Governo Imperial os motivos da; queixa qt1e possam ter contra ocapitão,
sobrecarga ou quaesquer outras pessoas por quem a mesma embar
cação responder. .

Art. 100. Os Con ules prestarão todo o auxilio para que os capI'
tães das embarcações brazileiras preencham aquellas praças de o~s
tripolações que por algum motivo ou accidente lhes faltarem, e farao
na matricula as observações neceRsarias.

Art. 101. O capitão de qualquer embarcação, que ~stiver de
partida, tendo com antecipaçãl) participado aos Consules o dia em Úoe

pretende effectual-a, o porto a que se destina, e aquelle ou aqu~ ~s
por onde intenta fazer escala, comparecerá no consulado na vespela

t
a

sahida, e apresentará os- despachos da alfandega e os conheClmell os
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numerados progressivamente, o manifesto da carga, na fôrma das leis
commerciaes ~ da alfandega, e os passaporte dos passageiros.

Art. 102. Os Oonsules examinarão se a embarcação está desem
baraçada pelas autoridades do paiz para sahir do porto; e das faltas
que encontral'em advertirão o capitão. .

Art. 103. Os Oon nles verificarão pela matricula da equipagem
se aembarcação leva as mesmas pessoas comprehendidas nella, e se
com sua autoridade ou sem elia, tiverem desembarcado' algumas, ou
embarcado diversas, declara.rão essas e outras alterações na mesma
matricula.

Art. 104. Tendo feito o capitão assignar o termo de juramento,
pelo qual affirma que não tem conhecimento de que esteja a bordo do
eu navio outra carga, que não seja a declarada no manife~to que apre

seuta, oConsullegali ará o mesmo manifesto, que fechará com Jirecção
ao in 1lector da alfandega, entregando-o ao capitão, as im como opa0.
sap!lrte e os mai .documentos respectivos por elle Oonsul visados. Do
mesmo modo procederá quando o navio 'a!Jir em lastro.

Omanifesto será acompanhado de officio do Consul ao inspector o

da alfandega do porto para onde se dirige o navio, declarando-lhe ()
nome deste e do capitão, o porto da sabida, as im como o numero de
conhecimentos de carga.

Se houvel; a menor u peita <:te frauCle, a communicará de afficio
ao me,mo inspector, transmittindo todos os esclarecimentos que pude
rem acclarar a verdade.

Art. 105. Quando os manifestos assim legalisadus pelos Oonsules
cout~v.erem irregularidades, ou defeitos que elies deveriam impedir ou
COrrJglr antes da legali ação, os Oorrsules são os unicos respon~aveis

pelas multas ou penas que por semelhantes omissõe pudm'em ser im
posta-s ao navios ou ás cargas.

Art. 106. O~ manifestos devem er feitos na fórma prescripta no
Regulamentu das Alfandeg'as do Imperio.

Art. L07. OS capitães dos navios estrangeiros que carregarem
generos para os portos do Bl'azil, são obrigados igualmente a apre
sentar aos Oonsules o manifesto para o legalisar como está pre cripto
nosa:l'ts. 101 e 104; e a matricula da equipagem, a carta de saude, e
os passaportes dos passageiros para os visar.

Art..108. Os Oonsnles farão declaração no manifesto dos O'eneras
nelle contidos, cuja entrada seja prohibida no Brazil, e bem as iro de
que esclareceram o capitão a tal respeit.o.
b . A~t. 109. Os Oonsules informarão aos capitães e me tres de emtI caçoes, que se destinarem ao Brazil dos deveres flue tém de preen
~~e.: á ~la chegad~, e especial~ente da entrega das cartas, e outras

llgaçoes detel'mmadas por LeI.
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Art. 110. Os Oonsules elos portos em que tocarem porescala
ou arribada as embarcações, que de outros portos se dicigirem ao 1m
perio, examinarão se o papeis de bordo estão em conformidade dos
artigos antecedentes; neste caso porão O visto s61llente na carta de
saude, accrescentando nella a noticia do estado sanitario do porto,
e dos seus arredores, e nenhum outro emolumento perceberão,

Art. 111. A embarcação que receber carg'a em diversos portos
estrangeiros para os do Brazil, poderá legalisar os manifestos da carga
de cada porto perante o Oousul do ultimo em que carregar, o qual
nesse caso perceberá os emolumentos respectivos ao manife'lto em se·
varado de cada ·um dos di tos portos.

Art. 112. Se acontecer que uma embarcação, vindo com destino
para algum porto do Imperio, largue em porto estrangeiro parte do
carregamento comprehendido no seu manifesto, o Oonsul bl'llzileiro
legalisará as certidões das mercadorias descarregadas, com referencia
ás declarações constantes dos manifestos em que enes estiverem in·
cluidos. .

Art. 113.. Dos navios nacionaes, que na mesma viagem se diri·
girem a varios portos de um districto consular, perceberão os empre·
gados consulares do primeiro em que aportar os emolumentos por in·
teiro, e os dos mitros portos s6 a metade; e assim nos differentes
districtos onde fôr, na ida ou na volta.

Art. 114. Os Oonsules exercer~o policia a bordo dos navios
mercantes, já, deliberando como nos casos dos arts. 126 134, 135, 136
e 137, e já dando outras providencias em regulamentos apropriados
aos portos de seus districtos, os quaes serão, antes .de executados,
sujeitos á approvação do Governo Imperial.

Art. 115. Entrando um vaso de guerra do Imperio no porto de
sua residencia, ou em qualquer outro do seu districto, os Consules se
ofi'erecerão ao commaudante para lhe fornecer os provimentos de que
possa necessitar, e procurarão prestar-lhe todos OS erviços que,con
berem nas suas forças afim de promover e facilitar o bom exltll da
expedição.

Art. 116. Se o commandante de um vaso de guerra fôr por qualquer
accidente obrigado a cortar as amarras ou a deixar em terra algumas
munições, ou efi'eitos das embarcações de seu commando, os empregados
consulares cuidarão logo em fazer rocegar os ferro , arrecadar ,~s
referidas munições e efi'eitos, e remetterão pela primeira. occaSlao

opportuna esses artigos pal'a o porto do armamento.
Achando-se, poré\.U elles muito avariados, e incapazes deco~ser'

vação e uso, ou se a despeza da remessa absorver a importanCla d:
seu valor, ficam os Oonsules autorizados para vendeI-os, dando con!
ao Governo Imperial.
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Dos accidentes, pel'iqos e mais circumstancias occon-idas na viage'l.

A.rt. 117. Se nascer durante a viagem alguma criança, procede-se
atermo escripto pelo escrivão nos navios de guerra, ou pelo capitão ou
mestre dos mercantes nas 24 horas seguintes ao nascimento, em presença
do pai, se estiver a bordo, e de duas testemunhas, contendo o nome e
sexo do recem·nascido, a hora, dia., mez e anno, em que altura nasceu,
e todas as circllmstancias do nascimento, as iro como dos nomes,
estado} profissão e patria dos pais e avós, sendo conhecidos.

Art. 118. Os Consules exigirão duas cópias authenticas do termo
deque trata o artigo antecedente, e'transmittirão uma ao ministerio
dos negocios estrangeiros, e g'uardarão a outra no archivo.

Art. 119. O ministro dos negocios estrangeiros maudará cópia do
termo que lhe tiver sido remettido, em observancia do artigo antece
dente, á autoridade competente para fazeI-a registrar no cartorio do
domicilio dos pais da criança mencionada, ou para o archivo publico,
não se sabendo do domicilio.

Art. 120. No primeiro porto estrangeiro a que chegar o navio,
as cópias do termo dos artigos antecedentes serão entregues ao Consul
nelle residente, e, não havendo ahi, remettidas pelo correio ao mais
vizinho consulado geral.

Al't. 121. A disposição do artigo ant.ecedente é tambem applicada
ao ~aso de morte dequalquerindividuo, que se tenha verificado durante
avIagem.

Al't. 122. Fallecendo alg'um passageiro oujndividuo da tripolação
durante a viagem, o capitão procederá a inventario de todos o bens
que °fallecido deixar, com assistencia dos ofticia.es da embarcação e de
duas testemunhas, que devem ser com preferencia passageiros, pondo
tudo em b.oa arrecadação; e logo que chegar ao porto do seu destino,
em que haja Conslll brazileiro, fará entrega a este do inventario e bens
para serem remettidos á autoridade competente do Impedo.

Art. 123. Os Consules receberão na fórm~ das leis commerciaes,
ecom as ~antelas precisas, as declarações dos capitães ou mestres das
embal'caçoes, e os protestos de arribadas e avarias, qualquer que seja
sua nat~reza,e as que fôrem requeridas por elles ou pelos sobre-cargas,
~~ss.agelrOS e pessoas da tripolação, não só a bem de sens direitos e
A; IUte~~ssados no casco e carg'a, como sobre máo t~atamento a h_ordo .

equenmento das partes darão traslados das dItas declaraçoes
protestos. ,.
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Art. 124. Nos casos do artigo antecedente, quando fôr presente
aos Consllles representação conjunctamente produzida pelo capitão,
ofticiaes e tripulação, póde elle exigir juramento sobre seu conteudo.

Art. 125. Os Consules podem re ilir o contracto dos officiaesoll
g'ente da equipagem se lh'o requererem, e provarem que fôram ou são
maltratado pelo capitão, ou privados por elle do devido sustento no
porto ou durante a viagem.

Art. 126. Se durante a viagem houver neces~idade de concerto
da embarcação, ou de compra de victualhas, e se as circum tancia ou
distancia do domicilio dos donos do' navio ou do sobre-carg'a impedirem
ao capitão de autorizar- e com suas ordens, os Con ules, tendo pre·
sente o acto assignado pela maioria da equipagem, o podem mandar
fazer.

A.rt. 127. Tambem poderão os Consules, na ausencia do dono do
navio ou do sobre-carga, no' termos do artigo antecedente, autorizar
a descarg'a de um na"io na fórma das leis commerciae , comtanto que
seja elia indispensavel para os concertos que se tiver de fazer, oupor
causa da avarilit na carga.

Art. 128. Naufragando qualquer embarcação bra'zileira, os Con·
sules do di tricto deverão providenciar sobre o seu salvamento,recor·
rendo ás autoridades locaes para o soccorro necessario, em comtudo
obstar ás diligencias dos capitãe , donos e consignatarios.

Na ausenciadestes farão elies os requerimentos e prote tos co~'

venientes para o auxilio opportuno e prevenção de roubos e de ca~l'

nhos ; procederão a inventario do que se acha~', e á sua boa arrecadBçau
a beneficio de quem direito tiver, pagando as de peza de salvamento,
segundo o estylo do paiz, por conta dos intere sados, conformando· e
em tudo o mais com o disposto no artigo antecedente. '

Art. 129. No caso_em que as embarcações naufragadas levarem
carga para outro porto, dirigirão o inventario ao re pectivo empregado
consular brazileiro para lhe dar publicidade,

E' entendido que em todos os casos' de naufl'agio, apparece~do
socios correspondentes on quaesquer pe soas prepo. tas p~ra esta ar·
recadação pelos proprietarios, carregadores, con jgnatar~os O,li _egu·
radores,devem eRtas preferir para a mesma arrecadação edispoSlçaodos
objectos sa.lvados, conforme a orden e expres a vontade do d~nos,

Nesta circllmstancia os Consules não poderão pretender mals,~O
que os emolumentos correspondentes ao docnmentos que na occaslBO
fizerem, que perante elles fôrem feitos na conformidade deste Regu·
lamento. ' . . vel

Art. 130. Sendo alguma embarcação condemnada por llluayegaelo
pela autoridade competente, ou abandonada por qualqner motlvo,Pdcapitão ou consignatario, os Consules não existindo no logarprocUla or
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bastante do dono, proverão a que se ponha em boa arrecadação o seu
casco ecarga, até que os re pectivos proprietarios trahsmittam as
suas ordens.

An. 131. Deverão empregar toda a diligencia e zelo para haver
cabo J ancora, boias ou outras pertenças dos navios de guerra ou
mercantes, quando estes objec tos tenham sido achados no mar ou no
porto, se seu valor exceder ás despezas ou direito de salvamento.

Art. 132. Se quaesquer marinheiros, ou ontras pessoas embarcadas
em uma embarcação brazileira mercante commetterem no mar levan·
tamento, morte, ferimento ou ou tros quaesquer crimes, quer ocapitão
os tenha pre os, ou não, 08 Oonsule tomarão conhecimento do caso
sámente para o efi'eito de reter os réos a bordo, e de os remetter com
o autos de informação da culpa, pela primeira embarcação, que sahir
para oBrazil, afim de serem entregues ás justiças competentes.

No caso em que a embarcação, onde se achar o preso ou presos,
queira partir para outro de~tino, e não haja a eSile tempo no porto em
barcação que os conduza para este Imperio, os empregados consulares
requisitarão ás autoridades do paiz, q).le os detenham em custodia até
haver occasião de os fazer partir como fica dito. .

Art. 133. O Oonsules procederão a um snmmario de informação
da culpa, on crime commetticlo quando o capitão o não tenha feito no
caso do artigo antecedente.

Ârt. 134. Se os delictos do art. 132 fôrem commettidos a bordo
depois da entrada do navio no porto estrang'eiro entré pes oas da equi
pagem do mesmo navio ou de outro navios brazileiro ,os Oonsules pro
cederão á informação da culpa, e remetterão o culpados para o porto
deste Imperio a quem pertencer o navio, afim de serem ahi julgados.
. .à.rt. 135. Se as leis do paiz em que estiver o navio não permit

tlfem aos Consnles e trangeiro e te direito, ou a autoridade locaes
reclama~'elll os criminosos por correr perigo a tranquillidade publica,
devem este ser-lhes entregues.

Art. 136. ocaso de naufragio de embarcação de guerra nacional,
~s ~onsule procederão com zelo ás diligencias nece sarias para sal
\açao, de accôrdo com o commandante e oftlciaes re pectivos, pondo
~m boa arrecadação os salvados pela maneira determinada a respeito
tse~elhan~esinfortunios dos navios mercante, alvo sempre a pre
elencla devIda aos referidos commandante e officiaes.

~e os aprestos, apparelh08 e outros etreitos salvados, bem que
aVa;lado~, fôrem ainda capazes de espera e serviço, assim o partici
parao ao Governo Imperial, que lhe dará· as suas ordens.

1Ârt. 137. Desertando algum ou alguns marinheiros. de bordo de
qua q~er emoarcação mercante brazileira, os Oonsule darão parte ás
autOl'lda:c1es locaes, requerendo-lhes a sua assistencia e auxilio para

/
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se descobrirem e apprehenclerem o mesmos desertores, que deverãQ
ser remettidos para bordo da embarcação a que pertencerem,

O mesmo pratic~rão com os marinheiros ou outras quaesquer peso
soas, que desertarem dos vasos da marinha imperial.

Art. 138. Se o de ertor fôr estrangeiro procurarão obrigal·o aq

cumprimento do seu dever, ou por intermedio do Con uI da sua nação
ou segundo as cil'cumstancias, pelo das autoridades locaes. '

Art. 139. A mudança do capitão, ou commandante de qualquer
embarcação, s6 póde realizar-se exhibindo o con ignatario, que tem de
a fazer, os poderes que lhe foram conferidos pelo proprietario no CR&J

de ter esse feito ajuste com o capitão para deixar o navio naquelle
porto; concordando na mudança o mesmo capitão e o consiO'natario ou
apresentando este ponderosos e justificados motivos para tirar áqllelle
o commando do navio.

A' vista de taes documentos e circumstancias, o Consnlreconhe·
cerá se o que vai ser nomea<1.o é cidadão brazileiro, e, verificado que
seja, mandará lavrar em sua p-resença o termo de nomeação, eo, men·
cionará no endosso do passaporte especial de viagem, e na matricula
da equipagem.

Al't. 140. Terão tambem inspecção sobre a venda de qualquer
embarcação brazileira, que haja de ter eifeito nos portos dos seus dis·
trictos. Neste caso exigirão do capitão procuração bastante, ou outro
documento legitimo, que o autorize para eifectuar a venda, e, achando
este documento em termos, consentirão nella, se e tiverem convencidos
de que o preço dado pela embarcação é bana ficle seu valor.

Art. 141. Sem procuração do proprietario, os Con ule" não con·
seqtirão na venda de embarcação alg'uma, salvo no ca o de innaveua·
bilidade.

A innavegabilidade s6mente se haverá por justificada quando ~
provar algum destes casos: 10, de ter havido naufragio j 2", de preCl'
sal' a embarcação de concerto, cuja despeza exceda a tres ql1~rtos do
seu valor' 3° de não ter ocapitão ou mestre fundos uem cred1to snffi·, , '.
ciente para fazer o necessario reparo, ainda mesmo que a sua Impor·
tancia seja inferior á do egundo caso.

Art. 142. Não sendo o comprador brazileiro, os Consules re~lhe'
rão todos os documentos que provem a nacionalidade da embarcaçao,

Esta mesma pratica se observará a respeito dos navios llaufi'aga'
dos, condemnados por innavegaveis, ou abandonados. ."

Estes documentos devem ser remettidos ao ministerio dos negomos

da marinha na primeira opportunidade. " 'ta
Art. 143. Se a venda, de que trata o artig'o antecedente, for fe.,.

t·· sedIrl'onde não haja, ag-ente consular, os Consules, tendo della no leIa, ,
girão ás autoridades locaes, pedindo que signifiquem em todos os logare3
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de sua alçada aos notarios publicos, corretores e mais pessoas que
possam envolver-se na y~nrla .d~ embarcação, para ~ue. ó procedam.a
eBa depois de ter o capltao lillillstrado provas a seu direIto para aquelJe
fim e se o comprador não fôr subdito brazileiro, recolherão todos os
do~u~entos glle nacionalisem a embarcação

Art. 144. Quando em qualquer dos ljasos dos artigos anteceden
tes oempregado consular julgar necessarios mais esclarecimentos do
que os que lhe tiverem sido apresentallos, poderáir a bordo da embar
cação efazer nella as precisas perguntas ao capitão, officiaes, tripo
lação, e até os passageiros, sobre os factos e circumstancias exposta,.
asim como sobre a carga, seu destino ou outro objecto relativo á via
gem.

Art. 145. Comprando qualquer ubdito do Imperio algum navio
em porto estrangeiro, deve apresentar ao Consnl a respectiva e cri
plnrade compra, para proceder-se ao exame de validade da mesma
compra, da matricula, ajustes das soldadas dos of:ficiaes e tripolação,
de eripçã<l e arqueação do mencionado navio, bem como para 'pagar
qnaesquer direitos estabelecidos por Lei.

Art. 14.6. O' Consul, feitos 'Os exames do artigo anterior, se os
achar exactos, fará lavrar e passar os documentos nece s.arios, ou os
~ega]j ará para que o comprador pos a solicitar da legação imperial,
Juuto do Estado onde se e:ffectllar a transacção, o competente passaporte
extraordinario, que autorize a sahida. do navio com bandeira nacional.

Art. ]47. A's legações compete dar o passaporte extraordi
nario ás embarcações que estiverem nas circum tancias do artigo ante
ced~~te, afim de se dirigirem com elle aos portos do Impedo para ahi se
habllttarem competentemente.

No districto consular, onde não houver legação, o respectivo
Consul, expedirá o passaporte extraordinario. .
nl Art. 148. A expedição dos pa saportes fica pertencendo aos Con

~ .es nos termos do Decr. n. 4176 de 6 de Maio de 1868, sem pre
I~IZO da attribuição que, em virtude do mesmo Decreto, cabe ás lega
çoes.

Os Oonsules não deverão conceder pa saportes aos menores, e ás
~nlheres ~asadas, sem autorização expressa do pai, tutor ou marido.
rstarstncção não comprebende os estrangeiro , cujos passaportes não
em eser passados, ma tão sómpl1te visado pelos Con ules. ,

Art. 149. Os Consules ficam inbibjdos de pôr o vi to em passa
tortes eem quaesquer outros actos expedidos pelos ministros diploma

cos brazil eiros. .
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Aviso ll. 472 de 17 de Dezem];>ro de .1872

Declara que a disposição do al't. 895 do Codigo Commercial procede unicamente quando
o fal1ido de quebra fraudulenta bOl1ver sido condemnado no juizo plenario.

Ministerio dos Negocios da Justiça.-Rio de Jaueiro, em 17 de
De'zembro de 1872.

Consultou o Tribunal' do Commercio dessa provincia seo art.
.895 do Codigo Commercial só tem applicaQão quando o fallido flu
dulento fôr condemnado no processo criminal, ou se, devendo subsistir
os eifeitos civis da pronuncia, conforme o art. 820, qualquer que sejao
julgamento final neste caso, não poderá elle em tempo algum ser
Tehabilitado.

Sua Magestade o Imperador, a cuja presença levei °officio
de V. S. de 23 de Setembro ultimo, manda declarar-lhe, vi to o

, parecer do Tribunal do Commercio da capital do Imperio, ouvido
sobre o assumpto, que, segundo se' deduz dos arts. 848 e 894 do
Codigo CommercialJ do art. 182 do Decr. n. 738 de 25 de Novembro
de 1850, e foi estabelecido no Assento n. 13 de 9 de Jnlho (le 1851,
tomado pelo Tribunal do Commercio dá Côrte, só procede a disposiçáo
do al't. 895 do Codigo quando o fallido de quebra fraudulenta houver
sido condemnado no juizo plenario ; e, pois, mantidos embora os
efleitos ci'Vis da.pronuncia nos termos do art.'820 cIo Oodigo e 186 do
Decreto citado de 25 de Novembro de 1850; pó.de o fallido, que ror

absolvido daquelle crime, obter asna rehabilitação.
Deus guarde a V. S.-Ma.noel Antonio D~barte de 1L~evedo.

'Sr. pl:esidente do Tribun aI do Commercio de Pernambuco,

Resolucão de consulta de 25 de Janeiro de 1873" ,
• I

Seuhor.-Mandou V. M. Imperial, por Aviso de 31 domez~: I
Julho ultimo que a secção de J'ustiça do' conselho ele Estado, tell

, h' estraD'em vista a inclusa representação de agentes de compau las ,
geiras de seguros, .com agencias filiaes nesta c,ôrte, consultes~

* Não vem na eolleação de Leis.
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verdadeira illteUigencia do art.525 do Decr. n. 737 de 25 de No
vembro de 1850, e sobre o que mais convenha para resgLlardar os
direitos de terceiros que con tractarem com as mesmas companhias.

A. secretaria informa no seguintes termos:
«A companhia de seguros-Queen-foiobrigada apagarum sinistro

naimportancia de 80:000~000.

«Teve logar a execução. O agente !lavia seguido para a Europa,
e estava sendo interinamente substituido pelo gerente de uma casa
commercial cujo chefe tambem e achava na Europa.

« Odito gerente encontrara em caixa um saldo insignificante;
e por occasião de ser intimado o mandado de penhora por parte dos
exequeutes, declarou que sem ulteriores providencias da companhia,
cujaséde é em Liverpool, não podia pagar, tauto mais quanto a referida
companhia só tinha aqui o fundo de garantia no valor de 10:000',
depositado no tbesouro, na conformidade do Decr. n. 4084 de
25 de Janeiro de 1868, o juiz expedio mandado de pri ão contra o
<lgente interiuo, ao qual q. upremo rrribunal de Justiça denegou habeas-
C01]JUS. •

«O ca o produzio sensação na Praça. O presidente do Instituto
dos Advogado' designou um delles para fazer 11111 relatario. O outro
membro da ordem tambem apre entou o seu.

«Um dos relatores concluio que o art. 525 do Regulamento n. 737
~e 25 de Novembro de 1850 é inapplicavel aos agentes de companhias
auonymas ; e outro tambem assim o entendeu, ainda na hypothese de
ter 1\ companhia bens l)a côrte, e de escondeI-os o agente. »

?Instituto approvou esta conclusões, e no mesmo sentido se pro-
UllnClaram outros advogados consultados. .

. Tal é, em resumo, a exposição dos agentes de companhias estran·
f!ellas de seguros com agenoias filiae . na côrte, os quaes, para evi
t· m.que se reproduza facto igLlal no futuro pedem no inclu o
requerImento que o Governo Imperial firme a inteUigencia do art. 525
Citado, que di põe :

~ O executado que e conder os bens para não serem penhorados
ou deIxar de po 'uil-os por dólo será preso até que entrelYue os bensou' , El'eu eqUIvalente, ou até um anno, se antes não entregar. »

d Cita.rei outras disposições que se prendem ao as umpto. Art. 8°
o D.ecr. n: 575 de 10 de J aneil'o de 1849 : « Os administradores

o~ directores de sociedades anonymas re ponderão pessoal e solida
namente a terceiro . »

Â.rt. 299. Do Codigo Commel'cial' «O administradores ou di·
NC~r d .e U;s. e uma companhia ou sociedade anonyma respondem pessoal
t~O arlamente a terceiros que tratarem com a me~ma companbia 1

ae o momento em que tiver logar a inscripção do in trumento ou
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titulo de sua iusti tuição no registro do Oomme.rcio. Effectuado ore.
gistro, respondem só « á companhia pela execução do mandato, »

O Decr. n. 4084 de. 25 de Janeiro de 1868 concedeu, sob condi.
.ções por ene declaradas, a necessaria autorização para que a companhia
Queen Insu1'ÇLnce, estabelecida em Liverpool, estendesse as sua ope·
rações ao Impel'io.

Transcreverei, em essencia, as condiçõe :
« i. a A companhia não poderá effectuar no Imperio operações

sobre ·seguro de vida ;
« 2. a Depositarà 10:000 como fundo de garantia.;
« :3, a Os seus actos praticados no 1mperio serão regidos pelas lei

bl'azileiras ;
«4. a A companhia re ponderá pelos .actos de seu agentesno

Brazil, e pelo cumprimento de todas as obrigações que elles con·
trallirem ;

« 5. a Será levado ao conllecimento do governo qualquer altera·
ção nos estatutos;

« 6. a Finalmente. A companhia carecé de autorisação do go- ,
vemo para estender suas operações além das Praças designada pelo
decreto. » '

Se o agente interino da Queen não havia receuiào bens, como
declara, l1ão podia escondel-o nem deixa?' de lJOssuil'os por dolo. JiI
daqni se vê que faltava a condição e encial para ter logar a cletell',
ção nos termos do a.rt. 525. .

Pela condição 4", a companhia responde p.elo actos e obrigaçõ~
dos seus agentes para com terceiros. Estes respondem á companhia
pela ex.ecução do mandato.

Sendo assim, e tratando-se de um remedia tão grave como a de·
tenção pessoal, não se podia com fuudamento impôl-a ao agente nas
circumstancias figuradas.

. A opinião contraria não poderia soccorrer-se á condição ga, se·
gundo a qual o actos da companhia prat.icados no Imperio são re·
gidos pela lei.s brazileiras. ,

Esta condição, entendida de accôrdo com a 41\, não altera a po I'

ção do preposto, que pratica operações nos restrictos termos, de sua
instrucções transmittidas pela administração ou direcção em Liverpool.

, Se nas opeTações fõssem infringidas as leis cIo paiz, opreposto
responderia pelo acto criminoso perante os tribunaes, conforme aparte
que nelle tivesse.

Desde, porém, que se trata de compromissos dependentes da com·
panhia, nem é licito devassar judicialmente a intenção do prepo t~
que os não satisfaz. A administração da companllia é a respODsave
para com terceiros.
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Facilmente se reconhece que essas compauhias, com sédes em
paizes estrangeiros, e sem a colfdição expressa de cumprirem aqui
sens compromissos: oiferecem inconvenientes que a protectora fiscali·
sação do Governo deve ter em vista, afim de não serem prejudicados
os nacionaes, que deixam muitas vezes de attender á possibilidade de
certas emergencias.

Mas se a companhia tem a sua séde em paiz estrangeiro, e não se
acha obrigada a conservar nas mãos de seus prepostos os meios neces
sarios para a satisfação de encargos j se, além disto é difficil que man
dantes e mandatarios possam calcular com todos os recursos precisos
para solver compromissos provenientes de factos eventuaes e impre
vistos, como uma sentença, não podem recahir sobre o preposto os
effeitos de uma execução commercial quando elie apenas se considera
uma espede de gestor de negocios com poderes limitados.

Se, porém (mesmo em caracter provisorio), elle se achasse
subrogado nas obrigações do committente, então cumpria-lhe sa
tisfazel·as,

Se fôsse imprevidente, aceitando uma grave responsabilidade
sem os meios precisos para solvêl-a, devia queixar-se do seu proprio
seUl, e sofrer as consequencias.
, , Feita esta distincção, indispensavel para determinar a responsa·

bllIdade do mandatario, entendo que se pôde regular o caso por decreto
do seguinte modo generico :

Oagente de companhias ou sociedades anonymas, que tivêrem
s~~ sécle e direcção em paizes estrangeiros, procede sob a responsa
bilulade das mesmas companhias ou sociedades e a elias unicamente
responde pelos actos de sua gerencia.

Neste caso não tem logar a execução e detenção pessoal do
a~'t: 525 contra o mesmo agente, pois a companhia é quem responde
civil e criminalmente a terceiros, perante os tribunaes de seu paiz,
por actos que praticarem no Imperio, por si ou por seus pre
postos.

A responsabilidade, porém, das' companhias não exime o agente
~e r!sponder ~or esses actos nos seguinte casos: 1°, quando oifensivosts eIS do paIz; 2°, quaudo praticados nos limites expressos no mano
ato j, 30, quando por disposição geral ou espécial se ache o agente

f~rl'lca e expressamente subrogado nas obrigações, quer contra-
I as por eBe em nome da companhia, quer por elIa propri&, e das

quaes resulte qualquer acção ou transacção. -
a <.Assim. pe?so ; mas a questão é grave, e talvez convenha ouvir
\'e~ecç~o de JustIça do conselho de Estado. 2& , ecção, em 8 de Feve-

Iro e1872, -Cunha Figuei1'edo Junio?·. »
65
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« E' questão Çlue pertence á jurisprudencia dos Tribunaes. Não
tem applícação ao agente encarregad9 dos negocios dacompànhia Quem
o art. 525 do Regulamento n. 737 de ]850, mas é o poder judiciario
o competente para corrigir este julgado, dando á disposição a inter·
pretação verdadeira e geralmente aceita. Em 11 de Fevereiro de 1872,
-::-A. Fleury. »

<, O mandado de prisão contra o gerente da companhia dbseguros
Queen é evidentemente injusto, mas a injustiça não podia proceder de
du.vidas sobre a verdadeira intelligencia do art. 525 do Decr. n, 737
de 25 de Novembro de 1850., senão do desprezo e violação de snas
disposições expressas. Como bem pondera o director da 2' sec~ão

da secretaria: «O gerente não havia recebido bens, não podia
êscondel-os, nem deixar de possuil-os por d6lo, condição essencial
para ter logar a prisão. »

A disposição do citado art. 525 do Decreto de 1850 é clara e
bem fundada. Falia do executado, e sendo da competencia dos
Tribunaes a ordem do processo, instaurado este, não pôde ser objecl~

de duvida a entidade resp6nsavel, e por isso sujeita ás previsões da
lei, tendentes a assegurar os eífeitos da cousa julgad,a..

Segundo o que está prescripto no Codigo Commercial, art. 29~,

e Decreto de IOde Janeiro de· 1849, art. 8, o administrador ou dI'
rector de uma companhia anonyma s6 responde solidaria e pessoa~.
mente a terceiros antes do registro do seu titulo ou ele ser antorl'
zada pelo Governo a companhia; e, portanto, f61'a destas condi~õesl
não póde ser executado, e só ao executado é applicavel o al't. 525 do
Decreto' de 1850.

Sendo, pois, clara a disposição sobre que versa à consulta,e s~m
inconvenientes em sua discreta execução, entende a secção deJustl~a
do conselho de Estado que deve ser mantida como está, independente
de novas declarações, que são desnecessarias. ,

Vos.sa Magestade Imperial mandará, porém, o que fôr mais
acertado.

Sala das conferencias da seéção de justiça do conselho ,de Esta~
em 22 de Novembro de 1872.-Visconcle de Jaguat·y.- Vwconde
Nitherohy.-José Thomaz Nabuco de Araujo. ,

Como parece.-Paço em 25 de Janeiro de 1873.-Com arubrlC3
de S. M. o Imperador.-Manoel Antonio Duarte de Azevedo,'
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Resolução de consulta de 15 de Outubr-o de 1873 *

Embarcação nacional pertencenle a estrangeiro

Senhor.-Mandou Vossa Magestade Imperial, que a secção CIo
conselho de Estado dos negocios da justiça consulte sobre o recurso in
terpo to por Moreira, Motta, Pacheco & C. na qualidade de adminis
tradoreB da massa fallida de Paulino Dias Fernandes, do Accórdão do
1'ribunal do Commercio da côrte que julgon improcedente o procedi
mento intentado na 2a vara commercial contra Manoel Alves Salgueiro
Vianna,e Bernardo Gonçalves de Mello Guimarães, estrangeiros, indi
cados como co-proprietarios, com o fallido, da escuna Tres Amigos, a
qual fôra arrematada, depo itada e sujeita á penalidade do art. 457 do
Codi~o do Commercio. Examinados os autos originaes em os qnaeR
fora interposto o recurr:;o da decisão administrativa que proferira o Tri
bunal no Commercio da côrte em Accól'dão do teor seguinte :

Vi tos estes autos, etc., oTribunal do Commercio da capital do
Imperio, coo iderando que os esclarecimentos constantes dos autos não
resulta sufficiente prova de que os accu ados Manoel Alves Salgueiro
Vianlla e Bernardo Gonçalves de Mello Guimarães, sejam comparte na
propriedade da escuna Tres Amigos, ou mesmo que tenham nella inter
esse: con iderando que, para applicação de uma pena tão grave como
acomminada da 2a parte do art. 457 do Codigo dn Commercio, é mister
que aprova seja plena e concludente, e como tal não póde ser aceita a
constante dos antos i julga improcedente o procedimento intentado
contra os ditos accusados, e manda que a escuna em questão seja rela
xada de deposito em que se acha e entregue aos administradores da
massa fallida do seu proprietario, Paulino Dias Fernandes, e pague a
mesma massa as custas ex-causa.

~io ~e Janeiro, em 19 de Maio de 1873-Menezes, presidente.
F.P~nhe'/,ro.-Bueno,vencido.-Leal.-Soares.-Ferreim.-Telles.
-FUI presente. - Sayão Lobato.

,Trata-se daapplicação do art. 457 do Codigo do Commercio, onde
, se diz: « Provando-se que alguma embarcação registrada debaixo do
~ome de brazileira pertence de todo ou em parte a estrangeiro, on que
em nella ~lgum interesse, será apprehendida como perdida, etc. ~
t A verificação do facto com a prova das circumstancias qne consti
buema ~ypot~ese prevista nesta disposição do Codigo do Commercio e
,~~ aSSIm a Imposição da pena de confisco é, e não podia deixar de
._-----------------------• N~o vem na Collecção de Leis•.
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ser, da exclusiva competencia da jurisrlicção contenciosa do Juizo ~m.

mercial. Não só a respectiva lei e regulamentos explicitamente não
incluem tal especie nas attribuições conferidas ao Tribunal do Com·
meréio na parte administrativa, como repugna incluil·a em qualqnel
rlisposição generica, que aliás nenhuma existe que lhe sejaapplicavel.

A que entende com ma.teria de alguma analogia. é oDecreto de2!
de Novembro de 1851 « que marca o modo por que os Tribunaesdo ~m·

mercio devem impôr a multa de que trata o art. 463 do Codigo do ~m·

mercio », não póde, porém, cõntempla.r-se ad instar das multas arbi·
tradas nos casos ena fórma deste art. 463, a especie da apprehen ão
e confisco da embarcação (do art. 457), que não é equivaleuteeé abso,
lutamente dive)·sa. Esta especie, tão digna de ponderação pela uaim·
portancia em todos os sentidos, já no tocante á prova para reconheci·
mento do facto da propriedade inhibída, e já quanto á severidade da
pena, não podia ser declinada do Juizo Contencioso com todas as sn81
garantias de profunda indagação e cumprida defesa, para peremptoria
decisão administrativa, senão por virtude de positiva disposição de lei
que falta, ou antes para melhor dizer, que não cabia em razão fôsse de·
cretada, visto como é a dita especie, de sua propria natureza, esegundo
todos os principios, da competencia do Juizo do Contencioso. Neste
encontrarão as partes os recursos ordinarios para inteiro esclarecimento
da verdade e a mais ampla defesa de seus direitos; a sim como a firo
meza e regularidade do caso julgado que nunca se con'eguirá, se Dão
fôr mautida a exclusiva competencia do juizo extremo de quaesqDer
confiictos. .

Opina, portauto, a secção:
Que excede da competeucia administrativa dos Tribunaes do Com·

mercio o processo e julgamento da especie que contempla oart. 45: do
Codigo do Commercio, e fez objecto do Accórdão que administratlV&'
mellte proferiQ o meretissimo Tribunal do Commercio da côrte, deqne
é 'interposto o recurso sujeito. - .

Que assim tambem irregular foi a interposição deste recurso, eDIO
cabe ao' conselho de Estado o seu conhecimento, da exclusiva compe·
tencia do poder judiciario em termos habeis.

Vossa Magestade Imperial mandará o que fôr mais acertado.
Sala das conferencias da secção de j llstiça do conselho de, E tado,

]8 de Setembro de 1873. - Visconde de Nithel'ohy. -Jose TholllaJ
Nabuco de Araujo.- Visconde de Jagtta1·Y.

RESOLUÇÃO
b'c.\Como parece. -Paço, em 15 de Ontubro de 1873. -Com aro rt

de Sua Magestade oImperador. -Manoel Antonio Duarte de Azevedo,



Decreto n. 5585 de 11 ue Abril de 1874

Manda executar o Regulamento desta data, concernente á marinha mercante nacional,
á industria da cOlJstl'Ucçào naval e ao commercio de cabotagem

Hei por bem, para execução da Lei n. 2348 de 25 de Agosto de
]873, art. 11 § 5°, que se observe no Regulamento que com este baixa,
relativo á marinha mercante nacional, áindustria da construcção naval
eaocommercio de cabotagem.

OVisconde do Rio Branco, presidente do conselho de ministros,
ministro e secretario de Estado dos negQcio da fazenda, e presidente
do tribunal do thesouro nacional, assim o tenh~ entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 11 de Abril de 1874, 53° da
Independencia e do Imperio.-Com a rubrica de Sua Magestade o
Imperador. - Visconde do Rio Bmnco.

Regulamento para execução da Lei n. 2348 de 25 de Agosto de i873,
art. ii § 5°, a que se refere o Decr. n. 5585 desta data

CAPITULO I

Das emba,,'cações brazileiras

. Art. 1.0 Nenhuma embarcação mercante será declarada brazi
lelra sem que seja competentemente regi trada como propriedade
exclusiva de cidadão ou cidadãos brazileiros, ainda que com domicilio
f6ra do Imperioj abrogada assim a condição do Codigo Commercial,
art, 457, ultima parte. (Lei n, 23,18 de 25 de Agosto de 1873,
art. 11 § 5°, n. 8)

~ 1. °Se a embarcação tiver sido construida em paiz estrangeiro,
oregIstro se fará á vista do passaporte extrao 'dinario de que trata o
art, 147 do Regulamento Consular n. 4968 de 24 de Maio de 1872, e
qcue deve~'á couteI' as especificações exigidas no art. 462 do Codigo
ommerClal. -

§ 2:' Os capitães, mestres e pilotos poderão ser nacionaes ou
eS~angelrOS, comtanto que um terço pelo menos do total da tripolação
~e brazileiros. (Lei cit., art. 11 § 5°, n. 9). *

• ÁV. de 24 de Julho de 1890.
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Art. 20 As embarcaçóes mercantes brazileiras não são sujeitas &O

pagamento da ancoragem nos portos do Imperio, e as que se empre.
I garem no commercio de cabotagem gozarão, além disso, dos seguinres
favores:

§ 1, o Dispensa do certificado de descarga, e dos termos de fian~

e responsabiliclade, de que tratam os arts. 458 § 2°, 501 e645 do
Regulamento das Alfandegas,-

Verificando-se que as ditas embarcações não descarregaram todos
ou parte dos generos de producção e manufactura nacional no parlo
de seu destino, os respectivos commandantes incorrerão na multa de
5~ a 20~ por volume não descarregado, e de 5 a 20 O{o do valor dos
generos desencaminhados, se estes vierem a granel, além do pag&,
mento de direitos de exportação, como se fossem para fóra do
paiz. •

§ 2. o Dispensa de despacho, nas alfandegas e mesas de rendas,
das mercadorias que transportarem para portos não alfandegados.
Na repartição fiscal do porto de onde sahirem as embarcações se dará
aos carregadores uma simples guia de' embarque, com a qual possam
levar os generos para a bordo, assignada pelo chefe da mesma re·
partição ou pelo empregado por elle autorizado.

§ 3. o Dispensa das formalidades de entrada e sabida de que tratam
os arts. 18 e 19 do Regulamento das Oapitanias dos Portos, n. 441
de 19 de Maio de 1846. (Lei citada, art, 11 § 5° fi. 3).

§ 4,° Isenção do recrutamento militar, em favor dos brazileiro!
pertencentes ao efiectivo serviço da tripolação, os quaes s6 em ca~

de guerra poderão ser obrigados a servir na marinha do Estado. (LeI!
artigos citados, n. 10). . ~

Art. 3, o Os capitães ou mestres poderão contractar livremenleos
individuos que devam compôr suas tripolações, salvo as limjta~ões.do
art. 10 § 20, deste Regulamento e do art, 499 do Oodigo Commer~181.
As Capitanias dos Portos não conhecerão das questões que se snsGltem
sobre taes contractos entre as partes interessadas, devendo estas
recorrer ao Juizo Oommercial. *

Art, 4,' Na sahida. da embarcação será entregue pelo .capitão OU

mestre ao ofticial do registro do porto o 1'01 de sua eqmpagem, 80
qual se dará o destino que marca o art. 19 do citado Regulamentadas
Oapitanias dos Portos.

--------------------------;--
", Aos capitães dos portos não compete conbecer das queix?s apresentadas:

capitães ou mestres contra individuos da tripolação dos seus naVIOS, que se rOOi!uÍ/il
a cumprir os contractos celebrados' podendo as partes interessadas recor~~~aOJ
commercial: Av. n. 2801 de 12 de Novembro de 1891- Di7'., vul. 58, pago J.:w.
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CAPITULO II

Dos estaleiros de construcção
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Art. 5°. Os estaleiros de construcção naval não são sujeitos ao
imposto de industrias e profissões; devendo porém ser inscriptos nas
repartições competentes, com a declaração de isentos. (Lei n. 2843
de1873,art.ll§ 5°n. 7). -

Art. 6. ° Os ofticiaes e operarios, eifectivamente empregados
nesses estabelecimentos, serão isentos de todo o serviço da Guarda
Nacional, em tempo de paz. (Lei citada, art. 11 § 5° n. 5).

Art. 7" E' isenta do imposto de transmis ão de propriedade a
primeira venda, ou acto equivalente, de embarcação construida em
estaleiro nacional. (Lei citada art. 11 § 5° n. 6).

Art. 8. ° Os proprietarios de navios construidos no Imperio, e
cuja arqueação fôr superior a 100 toneladas metricas, terão direito a
um premio de 50~ por tonelada. (Lei citada, art. 11 § 5 n. ~).

§1. °O d~to premio será concedido pelo ministerio da fazenda, e
pago no thesouro nacional, quando os navios tiverem sido construidos
em estaleiros do municipio da côrte ou da provincia do Rio de Ja
ueiro, enas thesourarias de fazenda, quando a construcção se houver
efectnado nas outras provincias.

§2. ° Para a concessão do premio deverá o proprietario apre
sentar, além da carta de registro, certificado do constructor do navio,
6da autoridade fiscal do logar da construcção, ou, na falta desta da
camara municipal do districto, declarando que o casco e a mas
lreação do n.avio foram apparelhados no Imperio .

Quando o constructor fôr o proprietario do nayio, bastará o
segundo dos documentos acima mencionados

Art. 9. ° São inteiramente isentas do imposto de transmissão:

(
l.~ As compras de jangadas e barcas de pescaria nacionaes.

Alvara de 20 de Outubro de 1812 § 4°).
2. °As de barcas de vapor, destinadas ao serviço de companhias

denave~ação autorizadas por lei e existentes no Imperio, sejam ou não
~on8trU1das em estaleiros nacionaes. (Lei n. 243 de 30 de Novembro
ue 1841, art. 27).

CAPITULO III

Das embarcações estrangeiras

liv Art. 10. As embarcações estrangeiras poderão continuar a fazer
remente otransporte costeiro de mercadorias de producção nacional
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ou estrangeira, eutre os portos do Illlperio em que houver alfandega,
ou mesas de rendas alfandegadas. (Decr. n. 3631 de 29 de M~o
de 1865. Lei u. 2348 de 21 de Agosto de 1873, art. 11 § 5).

Exceptua-se, quanto aos portos de mezas de rendas, o trans
porte de mercadorias estrangeiras que não tiverem ainda pagoos
direitos de consumo.

Art. 11. Os donos ou consignatarios de navios estrangeiros, que
fizerem o commercio de' cabotagem, assignarão termo de responsa·
bilidade, na fárma do art. 645 do Regulamento das Alfandegas, abri·
gando pela importancia dos direitos de exportação dos generos de pro·
ducção ou manufactura nacional, que transportarem. Para o calculo
dos direitos respectivos servirão de base os valores da pauta
semanal.

A repartição fiscal, onde se fizer o despacho, poderá exigir qneo
dito termo seja tambem assignado por fiador idoneo, que ficará soli·
dario na obrigação contrahida.

Art. 12. Para annullação do termo de que trata o artigo antece,
dente, o dono ou consignatario dQ navio apresentará certidão de effe·
ctiva descarga, passada pela repartição fiscal do porto do destinadas
mercadorias. Esse documento será averbado pela repart.ição que o
receber, a margem do mesmo termo.

Paragrapho unico. A dita certidão deverá ser e.xhibida no prazo
de quatro mezes,. que poderá ser prorogado, havendo motivo atteu:
diveI, a juizo do chefe da repartição a que se refere o art. lI, ale
mais dous mezesj sob pena de ficarem os assignatarios do termo de
responsabilidade sujeitos ao pagamento dos direitos de exportação.

Art. 13. As embarcações estrangeiras, empregadas no commercio
de cabotagem, serão c1ü;pensadas da visita prescripta no art. ~57 do
Regulamento de I\) de Setembro de 1860, provando com certificado,
que foram visitadas no porto do Imperio onde houvel'em complet~~oe
descarga das mercadoriasprocedentes de portos estrangeiros e sUjeitas
a direitos de consumo.

Paragrapho unico. As mesmas embarcações serão outrosim d~·
pensadas da fiança exigida no art. 501 do citado Regulamento das
Alfandegas.

Art. 14. As embarcações estrangeiras poderão dar entradas DOS

portos maritimos olLdo interior, onde não houver alfandeg~ ou.m~
de Rendas alfandegada, precedendo a licença de que se trata oaI~da
do regulamento das Alfaudegas. Esta licença poderá ser cone Ido
pelo inspector da alfandega, a cuja jurisdicção pertencer o porto
destino da embarcação, nos seguintes casos: os

1. o Para descarga de generos estrangeiros que já tenham pago
direitos de consumo
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2. o Para carregar, com destinos a portos estrangeiros, generos
de producção on manufactura nacional.

Art. 15. No 2° caso do artigo antecedente, ás embarcações estran
geiras deverão fazer os despachos de exportação dos generos de pro·
ducção ou manufactura nacional na alfandega que conceder a licença.
Os respectivo inspector providenciará, como mais convier aos inte
resses fiscaes, sobre o modo de verificar· se o referido despacho; p o
deudo designar um ou mais empregados para assistirem a carga e
tomarem a rol a quantidade e qualidade de generos embarcados.

A.rt. 16. Salvo as modificações feitas pelo presente Regulamento
serão applicaveis aos navios estrangeiros, empregados na cabotagem,
todas as outras disposições em vigor a respeito de~te serviço.

Disposições gemes

Art. 17. Os capitães ou mestres de navios á vela, empregados na
cabotagem, ficam isentos da obrigação de participar o dia da sahida ás
administrações dos correios, quando se destinarem a portos para onde
oserviço de transporte das malas seja feito regularmente por vapores
ou estafetas.

Art. 18. Os capitães ou mestres dos navios de cabotagem, em
geral, são igualmente dispensados de solicitar o bilhete de saude de
que trata o art. 42 do Decr. n. 2409 de 27 de Abril de 1859, salvo
ordem especial em contrario, que poderá ser expedida pela Repar
tição de Saude do porto, nos casos de epidemia.

Art. 19. Os despachos de mercadorias em transito, reexportação
ou baldeação, tra.nsportadas por cabotagem, continuarão a ser feitos
de. conformidade com as Instrucçõe n. 133 de 24 de Maio de 1870,
sejam nacionaes ou estrangeiras as embarcações.
. A~t. 20. Os inspectores das alfandegas e mesas de rendas pro

videnciarão, como 101' mais conveniente, para que os capitães ou
mestres dos navios, que fizerem o serviço de cabotagem, devolvam as
mesmas repartições as 2. a vias dos despachos das mercadorias embar
cad~s, com a competente verba de recebimento, a tempo de poderem
ser Impr_ete~ivelmente enviadas, pelos mesmos navios, ao chefe da
rep~rtlçao fiscal do porto do destino; sob pena de ficarem os ditos
~9Pldtães ou mestres sujeitos a multa do art. 382 do Regulamento de

eSetembro de 1860.
Art. 21. São revogadas as disposições em contra.rio.
Rio de Janeiro, 11 de Abril de 1864.-Vwconde do Rio Branco.



1034 APPENDICE

Decreto ll. 5865 de 6 de Fevereiro de 1875

Declara as despezas a que estão snjeitos os salvados das embarcações naufragadas

Hei por bem, para execução do art. 11 § 7°, da Lei D. 23!8 de
25 de Agosto de 1873, e art. 4° do Decr. n. 5455 de 5 de Dezembro
do mesmo anno, que se observem as instrucções, que com este baixam
assignadas pelo Visconde do Rio Branco, conselheiro de Estado,
senador do Imperio, presidente do conselho de ministros, ministro e
secretario de Estado dos negocios da fazenda, e pre idente do tribunal
do thesouro nacional, que assim o tenha entendido e fa.ça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Fevereiro de 1875, 54° da Inde·
pendencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sna Magestade o Imperador. - Visconde do
Rio Branco.

Instrucções a que ljie refere o Decr. n. 5865 desta data

Art. 1. o Os .inspectores das alfandegas e admiuistradores das
mesas de rendas, tendo de cumprir o disposto no art. 333 do Regu·
lamento n. 2647 de 19 de Setembro de 1860, designarão, para assistir
e fiscalisar a arrecadação dos salvados das embarcações naufragadas, o
numero de empregados e demais auxiliares que fôr strictamente neces·
sario segundo a importancia do naufragio e as condições do logar em
que este tiver occorrido.

Logo que se conclua aquelle serviço serão conservados no ponto
onde se acharem depositadas as mercadorias salvadas unicamente os
empregados fiscaes que ao respectivo inspector ou administrador p~re'
cerem sufficientes para guarda e fiscalisação das mesmas mercadorlllS,
até que a estas se dê destino.

Art. 2. o Os empregados fis'caes, encarregados do serviço de que
se trata, terão transporte de ida e volta por conta do Estado, e.perce·
berão, além dos vencimentos proprios de seus logares, m.aIs :8
ajuda de custo correspondente á inetade dos mesmos vencunen s,
emquanto se acharem nessa commissão.



DECRETO N. 5865 DE 1875 1035

Em casos extraordiuarios, o ministro da fazenda na côrte, e os
inspectores da~ thes.ourarias de fazend~ n~s provinci~s, attende~do á
distancia, perIgos, mcommodos e maIS clrcumstanclas do serVIço, e
ouvindo os inspectores das alfandegas ou administradores de mesas de
rendas, poderão conceder um augmento rar.oavel na dita aiuda de custo
até mais outro tanto de sua importancia.

Art. 3.0 Não se abonará ajuda de custo quando a arrecadação dos
salvados se realizar no proprio logar da séde das alfandegas e mesas
de rendas, e os empregados não fôrem obrigados a trabalhar além das
horas do expediente.

Tambem cessará o abono se, findo o prazo que tiver sido marcado
pelo chefe da repartição para concluir-se a commissão, ella se prolon
gar; salvo caso de força maior, devidamente iustificado, a juizo do
mesmo chefe.

Al't. 4. o Do producto da venda das mercadorias e objectos arre
cadados, serâo deduzidas as despezas que se tiverem effectuado em
proveito das mesmas mercadorias e objectos, ou de seus donos, taes
como as de salvamento, conducção, beneficio, guarda, venda em hasta
publica; e bem assim metade da ajuda de custo abonada aos empre
gados fiEcaes se a importancia daquellas despezas, reunid", á dos di
reitos de consumo, calculados na fõrma do art. 24, paragrapho uuico
das disposições preliminares da tarifa em vigor, não exceder a 50 %
do referido producto. No caso contrario, a despeza com a ajuda de
custo correrá toda por conta dos cofres publicos unicamente.

Parag-rapho lmico. Não se deduzirá daquelle producto o saldo da
força publica, nos casos em que ror esta empregada para guarda dos
salvados.

Art. 5. o Comparecendo o capitão ou con ignatario tio navio, dono
ou consiguatario das mercadol'ias, e na sua falta o respectivo agente
consular, aelle competirá tomar conta e dispôr dos salvados, satisfeitas
as despez~s ~ pagos o direitos competentes, na fõrma do artigo ante
cedente, limItando-se a repartição fiscal á guarda e deposito dos sal
vados, á fiscalização e arrecadação do mencionados direitos e des
pez~.Se estas não se acharem liquidadas,e causar transtorno a demora
dabi prov~uiente, poderá o chefe da repartição, admittir a prestação
~e fi~nça ldonea ou caução, como iulgar mais conveniente. para ga
lantia de seu pagamento.

Rio de Janeiro, 6 de Fevereiro de 1875. - Visconde do Rio Bmnco.
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Decreto n. 2662 de 9 de Outubro de 1875·
Autoriza o Governo a suppl'imir os Tribunaes e Consel'vatorfas do Commercio ea

organizar Juntas e Inspectorias commerciae . '

Hei por bem sanccionar e mandar que se execute a resolução
seguinte da as. embléa geral:

Art. 1. o E' autorizadú o Governo para supprimir os Tribunaese
Conservatorias do Commercio, passando a ser exercidas por Juntas e
Iuspectorias commerciaes, que organizará as respectivas attribuições,
exceptuadas as seguintes que ficarão competindo aos juizes de direitc
nas suas comarcas:

r. J3,esolvel; sobre a rehabilitação dos fallidos (Codigo Commer·
eial, arts. 893 a 897) ;

II. Conceder ou denegar moratoria (Arts. 898 a 906);
III. Nomear admini tradores e fiscaes das heranças nos caso"

do art. 310;
IV. Destituir os liquidan tes das socieuades mercantis dissolvidas

nos casos do art. 347;
V. Obrigar os trapicheiros e administradores de armazens a

assignar termo de fiel depositario (art. 87) nas comarcas fóra das
sédes de Juntas e Inspectorias commerciaes.

§ 1.0 Quanto á competencia, ordem e fôrma de despacho das
Juntas e Inspectorias commerciaes, se observarão, quanto fôr possivel,
as disposições do 'l'itulo unico do Codigo Commercial, Tit. l' do
Regulamento n. 738 de 25 de Novembro de 1850 e Tit. 2' do
Decr. n. 1597 do IOde Maio de 1855.

§ 2. o Na organização das Juntas e Inspectorias commerciaes, não
será excedido o credito votado na lei do orçamento, e deverão ser
contemplados os actuaes empregados das secretarias dos Tribunaes do
Commereio.

§ 3. 0 Serão recolhidos aos cofres publicos, como receita,. os
emolumentos que se cobrarem, á excepção dos concernentes á rubrICa
de livros.

Art. 2. 0 Ficam revogadas as disposições em contrarIo. .
Diogo Velho Oavalcanti de Albuquerque, do meu conselho, mi'

nistro e secretario de Estado dos negocios da justiça, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 9 de Outubro
de 1875, 540 da Independencia e do Imperio. . '-lho

Com. a rubrica de Sua Magestade o Imperador.-Dwgo Vt:l
Ocwalcanti de Albuquerque.

--------------------------
• Decr. n. 6384 de 1876; Decr. n. 6385 de 1876. Decr. n. 596 de 1890.



Decreto n. 2684 de 28 de Outubro de 1875 *

Força de lei no Imperio a assentos da Casa da Supplicação de Lisboa e compa·
tencia ao upremo Tribunal de Justiça para tomar oulros.

Hei por bem sanccionar e mandar que se execute a seguinte re·
solução da assembléa geral:

Art. L" Os assentos tomados na Casa da Supplicação de Lisboa,
depois da creação da do Rio de Janeiro até a época da Indepeudencia,
á excepção dos que estão derogados pela legislação posterior, têm força
de lei em todo o Impel'Ío.

As disposir;ões desta lei não prejudicam os ca os julgados contra
ou conforme os ditos assento .

Art. 2.° Ao Supremo Tribunal de Justiça compete tomaras entos
para intelligencia aas leis civis, commerciaes e criminaes, quando na
execução detles occorrerem duvidas manifestadas por julgamentos di
vergentes havidos no mesmo Tribunal, Relações e Juizos de primeira
iustancia nas causas que cabem na sua al.çada.

§1. ° Estes assentos serão tomados, sendo consultadas prévia
mente as Relações.

§2.° Os assentos serão registrados em livro proprio, remettidos
ao Governo Imperial e a cada uma das Camaras Legislativas, nume
rados e incorporados á collecção das leis de cada anno; e serão obri·
ga~orios provisoriamente até que sejam derogados pelo Poder Legis
latIvo.

§. 3: o Os assentos serão tomados por dous terços do numero total
dosmm'stros do Supremo Tribunal de Justiça, e não poderão mais ser
revogados por esse Tribunal.

A~'t. 3. Ficam revogadas todas as di posições em contrario.
. DIOgO Velho Cavalcanti de Albuquerque, do meu conselho, mi-

o U1stro e secretario de Estado dos negocios da justiça assim o tenha
-~e~9~~. '
Id Palacio.do Rio de Janeiro, em 23 de Outubro de 1875, 54° da
u ependencla e do Imperio.
a Oom a rubrica de Sua Mag'estade o Imperador.-Diogo Velho
avalcamti de Albuque'rque.

b Ohancellaria-mór do Imperio.- Diogo Velho Oavalcanti de Al
uquerque.

Ir T~ansitou em 27 de Outubro de 1875.- José Bento da Ounha
tQltBl,?'edo Jumiot· .

• Decr. II. 6142 de 1876
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Aviso D. 568 de 7 de Dezembro de 1875

Em officio de IOde Junho ultimo submetteu V. S. á consideração
do Governo o acto do Tribunal do Oommercio da Oôrte decidindo, sobre
representação da Junta dos-Oorretores, que os agentes de leilão, salvo
o caso de ordem judicial, não podem vender em almueda fundos pu·
blicos, acções de bancos e companhias, ou outros titulos que admittam
cotação.

E Sua Magestade o Imperador, conformando-se por immediatare·
solução de 27 do mez findo com o parecer da secção de justiça do con·
selho de Estado em consulta de 9 do mesmo mez, houve por bem mandar
declarar:

Que, nos termos da art. 45 do Ood. Oomm. combinado com °art.2ó
doDecr. n. 806 de 26 de Julho de 1851, a. intervenção dos corre·
tores nas convenções, transacções e operações mercantis, além de ser
facultativa e não constituir privilegio, refere-se ás negociaçõe~ execu·
tadas em particular entre elles ou com terceiros.

Que, segundo o art. 70 do dito Oodigo, art. 18 do Decr. n. 858
de 10 de Novembro de 1851 e outras disposições, as vendas em hasta
publica, salvos os casos de arrematação judicial por execução de seno
tença, pertencem exclusivamente aos agentes de leilão, cujás funcções
relativamente ás dos corretores se distinguem pela fórma e não pelo
objecto das operações.

Que não ha, portanto, fundamento legal para serem os leiloeiros
privados da faculdade de vender quaesquel' artigos ou valores consis·,
tentes em fundos publicos, acções e tituJ.os sujeitos á cotação, sempre
que as partes quizerem dispensar oconcurso dos corretores e ás gamD'
tias do citado Oodigo, art. 52 e seguintes. O Que communico a V. '
para sua intelligencia e devidos effeitos .

.Jeus guarde a V. S.-Diogo Velho Gavalcanti de Albuql~erqu~.

Decreto D. 6132 de 4 de Março de 1876
Regula a cotação officiaL dos fundo's publicos, acções de compannias, melaesprecioso;,

e a verificação do curso dos cambios e descontos.

Usando da attribUlção conferida pelo art. 102 § 12 da Cons.ti·
tuição, hei por bem que na execução do art. 45 do Codigo Commercla\
se observe o seguinte: .

Art. 1.0 Nos edificios destinados pâra Praças do CommerclO.ha·
verá um logar especial, separado e elevado, onde á vista do publiCO,
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se reunirão os' corretores de fundos, quando tiverem de propôr e efi'e
ctuar transacções sobre:

r. Fundos publicos, nacionaes ou estrangeiros;
TI. Letras de cambio ; ~

TIL Emprestimos commerciaes ; lO

IV. Acções de companhias autorizadas e admittidas pelo Estado;
V. Compra e venda de metaes preciosos.
Paragrapho unico. Com os corretores de fundos serão admittidos,

no logar especial de que trata este artigo, os corretores de mercado
rias, quando pr.etenderem a compra ou venda de metaes preciosos.

Art. 2°. A abertura e encerramento da reunião dos corretores se
farão ás horas determinadas pela respectiva Junta.

§ l°. As propostas que apparecerem, e as transacções que se efi'e
ctnarem durante a reunião serão annunciada~ em voz alta pelos cor
retores competentes por si ou por iutermedio de seus agentes, de
vendo uns e outro declarar s6mente o objecto e o valor da operação
ou negocio.

Para mencionar-se o nome do committeute é indispensavel auto
rização deste por escripto.3

§ 2°. Notas especificadas, assim das propostas como das trans
acções, que se fÔrem realizando, serão escriptas com clareza e precisão
elogo affixadas em log'ar patente da reunião até o encerramento desta.<I

30. No fim da reunião os corretores apresentarão á re pectiva
Junta boletins, aS!lignados por e11e, contendo a reproducção da notas
mencionadas no paragrapho antecedente. G

§4°. Em acto continuado, registrados os boletins no livro dos
preço c0rrentes, a Junta verificará o resultado das transacções do dia
para determinar o curso do cambio e a cotação dos fundos e valores
negociados. .

~ 5°. A cotação e curso do cambio serão lançados por termo, com
assl~natura do presidente e do secretario da Junta, no livro a que se
refere oparagrapho antecedente, para os fins prescriptos nos arts. 43
e45 do Decr. n. 806 de 26 de Julho de 1851.

Notai
10~ec~. n~ 6635 de 1877; Decrs. us. 882 e
de 2 de \ 90; Decl'. n. 402 de 1891- Av.
pago 66~. ulho de 1891- Di7·.. vaI. 56,

D"id. Decr. n. 917 de 1890 ar t 22 ~ 1° e
CCt. 11. 1359 de 1893.' <j

Nota 2
Decr. D. 6635 cito

Nota 3
Decr. n. 6635 cito

Nota 4
Decl'. n. 6635 cit.

Nota 5
Decl'. n. 6635 cito
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Art. 3.° Fóra do logar especial e das horas marcadas naconformi.
dade deste Regulamento, é prohibido aos corretores effectuar trans.
acções relativas aos valores indicados no art. 1° sob pena de multado
triplo da importancia da corretagem que lhes possa competir, além de
qualquer outra applicavel ao caso.

Art. 4.° Uma commissão de quatro negociantes matriculados,da
qual será presidente o da Associação Commercial, com a assistenciade
um fiscal, empregado de fazenda, designado, na côrte pelo ministro res·
pectivo á requisição do da justiça, e nas províncias pelos presideutes,
onvidos os ins11ectores das thesourarias, examinará no primeiro dia
util de cada mez o curso da transacções feitas pelos corretores, ea
exactidão das cotações fixadas pela Junta no mez anterior.

§ 1.° Os membros da commissão serão eleitos pelos negociantes
que fizerem parte da Associação Commercial, á pluralidade de votos
em escrutinio secreto, e da mesma fórma substituidos biennalmentena
razão de dous. A primeira sub tituição será determinada pela sorte, e
nas subsequentes regulará a antiguidade.

§ 2.° A eleição terá logar em tempo opportuno, designando opre·
sidente da Associação Commercial o dia que lhe parecer ma~

conveniente.
§ 3.o A commissão não funccionará sem tres membros present~

pelo menos. No caso de impedimento absoluto de qualquer deHes, ser·
virá o immediato em votos.

Art. 5.° A commissão exigirá da Junta dos Corretores os dados ,e
esclarecimentos indispensaveis ao exame que lhe compete, e commu~l'

cará ao Tribunal do Commercio as irregularidades e abusos que preJn·
diquem a fidelidade das cotações ou a ob ervancia deste Regulamento,

Art. 6. ° Ao empregado fiscaL incumbe participar directamente na
côrte ao ministro 'da fazenda e nas provincias aos presidentes ,as
occurrencias a que 'se referem os arts. 4° e 5°, e dar ao Govel'no as Jll'

formações por este exigidas. Para taEls fins a Junta dos Corretores e8
commissão prestarão os esclarecimentos necessarios.

Art. 7.° Ficam revogadas as disposições em contrario. . ,
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do meu conselho, mllllS'

tro e secretario de Est.ado dos negocios da justiça, assim o tenha enten·
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Março de 1816.
55° da Independencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.-Diogo Ve~a
Cavcücanti ele Albuque'rque.



Decreto n. 6142 ue 10 de Março de 1876*

Regula o macio por 'lue rleyeJ11 ser tomados os a "entos do Supremo Tribunal
de Ju liça

Hei por bem que, para execução do Decreto legislativo n. 2684 de
23 de Outubro de 1875, se observe o seguinte

REGOLAMErTO

Art.IO. Os assentos tomados na Casa da SuppIícação de Lisboa,
depois da creação da. do Rio de Janeiro até a época da Illdependencia,
áexcepção dos derogados pela legislação posterior, terão força de lei
em todo o Imperio o

Esta disposição não prejudica os casos julgados contra ou conforme
os ditos assentos.

Art. 2°. Ao Supremo Tribunal de Justiça compete tomar assentos
para intelligencia das leis civis, commerciaes e criminaes, quando na
execução dellas occorrerem duvidas manifestadas por julgamentos di·
yergen~es do mesmo Tribunal, das Relações e dos juizes de primeir80 .
mtanCla, nas cau as de sua alçada. ,
, o Paragrapho unico. Para ter logar a providencia indicada é
mdispensavel: .

),0 Que os julgamento tenham sido proferidos em processos que
esteJaJ!! findos, depois de e gotados os recursos ordinarios facultado
por \el ; .

2.° Quea divergencia dos julgamentos tenha por objecto o direito
e~ the e ou adisposição da lei, e não a variedade da appIícação prove.
mente da variedade dos factos. .

t
Arto 3°. Os assentos tomados não prejudicarão os casos julgados

cou ra ou conforme a doutrina que e tabelecerem.
Al't, 4°. Serão tomados os assentos:

J t
,I. Por indicação de qualquer ministro do upremo Tribunal de

us Iça;

--~----------------------
ban:I.FOi empre letra m01°{a e ta importante allribuição conferida ao upremo Tri-

Aeluahtenle· .merelal d ,o Upremo Tl'lbunal Federal não a tem, competindo a Junta Com·
regular asa e~arllal Federal~a declaração das leis ou usos commerciaes que devam
tado no alO! n~ ta

d
õe judiciaria relativas aos actos de letras de cambio, eS{lecilJ·

ton altar ~ o 4 o Cod. Com mo que forem praticados nos paize e tranaelloo~
a que eon~~~t os bUSOS commerciae rIa diver as praça epropor ao Governo Federal
-Yld.. s us art ~ go :r~:r em toda a Republic.'l. : Decro n, 596 de 1890, a1't. 13, U. 1.

66 '
conIGo COMMERCur..
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II. Por proposta de alguma das Relações do Imperio, ou de qual.
quer juiz de prjmeira instancia.

III. A requerimento feito pejo Instituto da Ordem dos Advogado;.
Art. 5°. As indicações, propostas e requerimentos serão aMID.

panhados:
I: De um relatorio circumstanciado dos julgamentos divergente~,

que se especificarão, e das duvidas occorridas obre a intelligenciada
lei, ou do direito em these j

II. De certidão verbo ad vel'bwln dos j ulgamen tos divergent~;.
Estas certidões serão pa sada ex-officio pelos funccionarioi

competentes, mediante requisição.
Art. 6°. Havendo indicação nos termos do art. 4° n. I, serãlida

e fieará sobre a mesa para ser votada na sessão eguinte, em di·
cussão.

§ 1 ° Reconhecida a necessidade do assento por um terço do;
membros do Tribunal, o presideute expedirá cópia desta. decisão Ai
Relações do Imperio, requisitando parecer de cada uma deDas.

§ 2.° O Tribunalpodenítambemouvir, quandojulgueconvenie~te,
o Instituto da Onlem dos Advogados, os Tribunaes do CommerclOe
Jurisconsultos de melhor nota.

Art. 7.° Os presiden tes das Relações, logo que receberem aCIJ~·
sulta dirigida pelo presidente do upeemo Tribnnal de Justiça, deverao
apresental-a em mesa, designar dia para a di cu são do objecto ~l
consulta e·votação da resposta que se deva dar, com intervallo uili·
ciente para o exame. . .

§ 1.° O que se vencer por maioria de votos será recluzldo.3
parecer, contendo não só a intelligencia que se deva dar á. queslB'J
sujeita, mas tambem as razões justificativas dessa intelligenCla. .

. § 2.° O parecer será assignado por todos os membros da Relaçao,
nodendo os vencidos fazer a declaração escripta de seu votos. .

§ 3.° Oparecer será transmittido no .prazo marcado pelo presldenle
do. Supremo Tribunal de Justiça, que attellderá áE distancia.

Art. 8°. Nos casos do art .. 4°, ns. 2 e 3, opresidente do Suprem:
Tribunal marcará a sessão seguinte para a votação das propostas o
requerimentos.

:Deliberada a admissão das propostas ou dos requerimentos PO~UID
terço dos membros do Supremo Tribunal de Justiça, proceder-se· DI
conformidade dos arts. 6.° e 7°. d

Art. 9°. Findos os prazos marcados ás Relações, .na fór~a a~
art. 7° § 3°, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça entletl'OS
os pareceres recebidos e mais papeis a uma commissão de tres me~~'eIll
por elle nomeados, a qual depois do necessario exame, apresentai
Dlesa seu parecer em relatorio escripto.
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§ 1.0 O presüleute do Supremo Tribunal de Justiça facilitando o
exame do pltrecer e documento a todos os ministros pelo tempo que
julD'ar conveniente, convocará, de accôrdo com o Tribunal, uma
co;ferencia extraordinaria, em que será amplamente discutida a ma-
~L .

O Tribunal poderá prolongar a discussão por mais de uma
. conferencia, e assim julgar necessario para esclarecimento da de·

cisão. .
§ 2.° Finda a discussão, será tomado o assento por maioria

nnnca inferior a dous terços do numero total dos membros do Tri
bnnal.

§ 3.0 Na acta da conferencia se fará. especificada menção da dis
cns ão e votação.

§ 4.° Aredacção dos assentos Rerá incumbida a um dos ministros
do Tribunal por de 'ignaç110 do presidente, e ficará sujeita á approvação
do mesmo Tribunal.

§ 5.0 No preambnlo dos assentos serão declaradas a razões que
lhes serviram de fundamento.

§ 6.0 Na integra dos as entos não se fará menção do voto ven
cido, mas s6mente a declaração de ter sido tomado o assento por una
nimidade ou maioria de votos nos termos do § 2° de te artigo.

Poderão, porém, o membros vencidos fazer in erir as razões de
sen voto na acta da sessão do Tribunal.

. § 7.° Os assentos serão assignados pelos membros presentes do
Tnbllnal. I

. àrt. 10. Numerados e registrados os a sentas em livro proprio
sera? re~ettidos ao ministro da justiça, a cada uma das Camara~

LegislatIVas por intermedio deste, e ás Rel;:tções do Imperio. .
Art. 11. Os as entos ficarão incorporados á collecção da leis de

cada anno, e terão execução logo que fôrem publicados no Dia?'io
Offir:ial.

A.~t. 12. Ficam revogadas as dispo~ições em contrario.
DlOg~ Velho Cavalcanti de Albuquerque, do meu conselho, ministro

esecretano de Estado dos negocios dajustiça, a simo tenha entendido
efaça execntar.

Pal~cio do Rio de.Janeiro, em 10 de Março de 1876, ó5° da Iude
pendenCla e do 1mperio.

C Com ~ rubrica de Sua Magestade o Imperador.-,;-Diogo Velho
avalcant~ de Albuquerque. ' "
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Decreio n. 6385 ue 30 de NovembL'o de 1876

A Princeza Imperial Regente, em nome de S. M. o Imperadoro
Sr. D. Pedro II, nsando da attribnição conferida no art. 1D2§12do'
Constituição elo Imperio, e de conformidade com o art. 10 do Decreto
legislativo n. 2662 de 9 de Outubro de 1875 ha por bem decretar o
seguinte:

.Art. 1°. Competem aos juizes de direito a seguintes attribuiç~':

1... Resolver 80bre a rehabilitação dos falliuos (Codigo Comlllel'ciai,
arts. 893 a 897) ;

2. 3 Conceder ou denegar moratoria (Codigo CommBhcial, art". 9
a 906);

3." Nomear administradores e fiscaes das heranças nos ca os do
art. 310 do citado Codigo;

4." Destituir os liquidantes das sociedades mercantis dissolvidas
nos casos do art. 347 do mesmo Codigo;

5." Obrigar os trapicheiros e administradores de armazen" 3

a<;signar termo de fiel depositario (Cocligo Commercial, art. 87) n;
comarcas de fóra das sédes das J nnta e Inspectorias commerciaes.

Art. 2°. Estas attribuições serã.o exercidas na côrte enas capi·
taes das provincias da Bahia, Pernambuco e Maranhão pelos juizes de
direito e peciaes do commercio . .J: as capitaes do Pará, Ceará, Rio do
Janeiro, S. Paulo, Minas-Geraes, S. Pedro do Rio Grande do. ui,
Matto Grosso e Goyaz pelos juizes de direito da primeira vara clvel.
Nas demais comarcas pelos respectivos jlúzes de direito.*

Art. 3°. A jUl'Ísdicção voluntaria e administrativa dos actdaes
Tribunaes e Conservatorias elo commercio, quanto ás attribuiç.õ~s refe·
ridas no art. 10 deste Decreto, fica desde já pertencendo aos JU~zes ~~
direito, que no exercicio dellas se regerão pelas di posiçõesappltca~1l
do Codigo Commercial, dos Regulamentos ns. 737, 738 de 25 deN~:
vembro de 1850 do Decl'. n. 1597 de Iode lIfaio de 1855 eas mail
em vigor.

Art. 4°. Compete ás Relações de districto o conhecimento do'
recursos mandalios interpôr para o conselho de Estado pelo Decr.
n. 1597 de 1 deMaio de .1855, art. 8° n. 1. .' 'VIl5

Art. 5°. As custas j lldiciaes pelos actos e processos admlDlstl'atl .;
resultantes do exercicio das attribuições mencionadas no art. 1;7s~:9
contadas conforme o regimento approvado pelo DecI'. n. 57 .
de Setembro de 1874.
~--------------------------

• Decr. n. 1597 de 1855, Not. 29 j J)ecr. n. 596 e Decr. n. 917 de ) 90.
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,
Art. 6° Ficam revogadas as disposições em contrario.
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do conselho do mesma

Augusto'Senhor, ministro e secretario de Estado dos negocias da jus
tiça assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de
Jau~iJ'o, em 30 de Novemln;o de 1876,. 55" da Independencia e do
lmperio.

PRINCEZA' IMPERIAL REGEWl'E.

Diogo Velho Cavalcanti ele Albuque1·que.

Aviso n. 104 de 20 d.e Marco de 1877
~

Miuisterio do Negocios da Justiça, em 20 de Março de 1877.
ASua Alteza aPrinceza Imperial Regente em nome do Imperador

foi presente a representação, em que diversos agentes de leilão nesta
côrte pediram que, firmando·se a intelligencia do art. 14 do Decr.
n,858 de 10 de Novembro de 1851, na parte referente á nomeação,
aPPl'ovação eexercicio de prepostos, fossem os reclamantes mantidos
na posse das garantias, que aquella disposição lhes conferio. _

Ea mesma Augusta enhora houve por bem mandar declarar que
pO,dem (JS agentes de leilão habilitar préviamente pessoas que os sub
stituam em seus impedimentos por molestia temporada na conformi
dade do artigo e Decretos citados, mas semelhante substituição s6
poderá realizar-se quando os leiloeiros participem e provem perante
a respectiva Junta Commercial o impedimento, com o qual deverá
tambem cessár o exercicio do prepo to .
• Oque communico a V, S. para seu conhecimento e devida execu

çao.
Deus guarde a V. S.-!Frctncisco Jcmua1'io da Gama Ce1'queim,
Ao Sr, presidente da Junta Commercial da Côrte.

Aviso ll. 161 de 1 de Maio de 1877

Miuisterio dos Negocios da Justiça, em 1 ,de Maio de 1877,
ue Declaro a V.mc., em resposta ao officio de 12 de Abril ultimo,
d nos processos affectos ao julo'amento das Juntas Commerciaes,

eVe adoptar·se o alvitre de serem°os despachos e sentenças escriptos
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pelo deputado 'que o presidente na occasião designar, sem necessida~e

de distribuir-se os processos, para não demorar o julgamentn por
qualquer impedimento que sobrevenha.

Foi pois acertado o procedimento, que Vme. teve, po\' occa iá~

de serem ultimamente julgados nes.e Tribunal quatro processo contra
corretores.

Dens gllarde a Vmc.-Francisc" Jct1utario dct Gama Cerqueira.
Ao Sr. presidente da Junta Commercial de '. alvador.

Aviso n. 163 de 3 de Maio de 1877

Rio de Janeiro, em 3 de :Maio de 1877.
Illm. e Exm. r. - Tendo sido submettlO.o ao exame e parecer

da secção de fazenda do con elho de Estado o reqnerimento documen·
tado, em qne varios accionistas desse banco, entre outras queixas re·
clamaram contra o acto da respectiva directoria que declarou em
commisso as aC'ções a elles pertencentes e os privou de tomarem parle
nas reuniões da as~embléa geral; a seg'unda petição, assignadapor
um dos reclamantes, solicitando em nome de todos elIes, que oGI}
verno cas asse a carta de autorização do banco; e, finalmente, o
ofticio em que essa directoria, respondendo sobre taes l'epresent.aç~f.j,

em virtude do aviso do mini terio a meu cargo de 27 de Julho do anno
proximo passado, pedio tambem a intervenção do Governo para faz~r
ces~ar (J litigio iniciado pelos mesmos reclamantes perante aautorl'
dade judicial; manda S. A. Imperial a Regente, em nome. de "M.o
Imperador, declarar a V. Ex., de conf01'midade com sua lllipet'lal lt·

soluç.ão de consulta de 24 do mez proximo pas ado, que o GovenJD
deliberou não attender a nenhuma daquella representtl.ções e nem 30

pedido da directoria do banco pelas razões que passo a expô\' ;
A<s principaes accusações feitas á directoria foram:
1. o Terem.se empossado illegalmente algllns de seus membl:oS d
2. 0 Haver feito uma chamada de capital, quando era 8cCl~Dad&

no fôro commercial por illegitima, e para operar-se a dissolnçao o
b~oo; M

3. o Applicação da pena de com misso aos recla.mantes por ~.
haverem satisfeito aquella. exigencia iuopportuna e lllegal, m: :u
positado judicialmente as respectivas quotas em salva-guarda e5

direito e de seus interesses; . ibili.
4.· Querer manter-se 'a todo o custo, não obstante a 1DlPOS\ e

dade em que se acha o banco de preencher os fins de sua fnudaça
o perigo que correm os capitaes de todos associados.
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5.' Comprar ou promover a compra ficticia de acções para nuUi·
ficar onumero de accionistas de sua parcialidade na assembléa geral,
iIludindo assim a tlispo ição dos estatutos, que nega o direito de accio·
nista a quem não o é eis mezes antes da reunião da mesma assembléa.

Aquestão capital, sobre que se basêa todo o procedimento dos
reclamantes, foi a posse da directoria, e sua insi tencia nessa posiÇão,
que elles reputavam illega!. Esta arguição, porém, não resiste á
simples exposição dos factos, taes como occorreram e constam dos
documentos exhibidos. .

Com etreito, des es documentos se vê que até a apresentação do
ultimo relatorio da directoria (23 de Junho de 1875) houve amai
completa harmonia e o mai perfeito accôrdo de vistas entre os dire
clores, o con elho fi cal e associados, a ponto que a commissão fiscal,
em cnjos membro figuravam alo'uns dos actuaes dissidentes, propondo
aapprovação das contas de ge tão, concluio com um voto de reconhe
cimento á directoria, pelo zelo e criterio com que procedera

Entretanto, tres dias depoi , em sessão de assembléa geral, em
que se maniff1stassem novas circumstancias para tão opposto juizo,
appareceuo requerimento, assjgnaclo por um só accionista, mus apoiado
1101' muitas outras a signaturas, lançadas em folha annexa, pedindo
reunião eXLraorclinaria para tratar- e da liquidação do banco; proposta
que, sendo ujeita á vo a~ão nominal, na ses. ão effectivamente COll

vocada para es e fim, cahio, por não haver reunido dous terços dos
votos presentes, nem um terço do capital realizado do banco.
, De te facto resultou, não obstante, a exoneração espontanea dos

directore j e, como o banco não devia nem podia ficar em direcção,
seguio-se, na melhor ordem e sem reclamação de ninguem, a eleição da
a?tn.a\ directoria, para a qual entraram dou. dos accionistas dp.pois
diSSidentes, deliberando-se tambem nesse acto que fossem emittidas as
acções restan tes da 1~ série_

E porque a directoria clemissionaria, allegando ter cessado o seu
man~ato, se recusasse a fazer a distribuição de ta acções, de que
precl.ayam qua.tro dos novos directores para poderem entrar em
elerc~clO, e se limitasse a pa sàr a admini tração ao unico delles que
pos ~I~ 100 acções, em essão sole.mne, na pre ença dos directores
dem~ ~Ionarios e da commissão fi cal, verificou-se a po se da nova
ad~lmstl'ação, recebendo o accionista .Carlos Gon alves de Sá, todos
~Stl~U\O.S ~ valores do banco, e em seguida fazendo transferir acções
pa 1 .sene aos outro eleitos que, ou não eram ainda accionistas ou
OSSUlam menos de 100 acções, depoi de terem sati feito a primeira

eseg~nl1a prestações do capital, já realizadas pelos demais socios.
&c' .a,~, alleg~l'am os reclamantes, quatro dos eleitos ou não eram .

ClollIstas ou tmham menos de 100 acções.; a dire-ctoria demissionaria
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não lhes distribuio as acçõe que lhes faltavam, e as cautelas deslAf
não podiam ser rubricadas enão pelo presidente do banco, qualidaue
que não tinha o unico accionista habilitado, que procedeu a, essa
distribuição.

Esta allegação carece tambem de fundamento.
Nem os estatutos approvados pelo Decr. n. 5742 de16de

tembro de 1874 dizem que a eleição de director recaia em accioni tas,
mas sim que esta qualidade e a posse plena de 100 acções são requisitos
neces arios para o exercicio do referido cargo (art. 16), nem foi
irregular a emissão de cautelas, assignadas pelo director Gonçalves
de Sá.

O que por ora se entrega aos ubscriptores do banco do commercio
não são os titulas 'definitivos, porém essas cautelas comprovante das
entradas feitas, por não terem estas passado ainda de 15 %do capila!
do banco, só depois de realizado um quarto do valor nominal das
mesmas acções é que el1as poderão ser emittidas e negociaveis.

Ora, sendo estes os titulos que de, erâo ser as ignadús pelo pre
sidente (art. 30 § 2° dos estatutos) e não as cautelas, pai' não serem
essenciaes para provar a. qualidade de accionistas, pois queestacons~

dos regi tros de averbação do banco, podem as mesmas cautelas ar,
como foram, as 'ignadas pelo director habilitado e em exercicio epelo
tl1esoureiro.

E, quando houvesse nisso uma excepção â. regra ordinal'ia, fô~a
uma necessidade indeclinavel, porque de outro modo o banco ficarIa
acephalo, e sempre que uma directoria demissionaria se reCUSllBsea
cumprir esse ultimo dever de mero expediente, as assembléas geraas
dos accionistas seriam coagida a fazer uma escolha forçada de mano
datarios, ou se tornaria indispensavelreformar o art. 30 dos estatuws.

Anovacommissão fiscal, que se compoz em parte dos membrosda
que fôra eleita no periodo da concordia, pensa deste mesmo modo.

Reconhecida a legitimidade da directoria, não se lhe po~a con·
testar o direito com que resolveu fazer uma 3" chamada de capItal.

E' esta uma das suas attribuições (Art. 26 § 12 dos es~atutos).
A opportunidade desse acto poderiá ser objecto de dUVIda, mll.l

não autorizava a censura de illegalidade. .
Demais, as circumstancias da praça, esse mesmo abalo que a~.

sidencia causava ao credito do banco, e qne reclamava uma repaJ~a/ça;,
além da conveniencia allegada pela directoria, de completar I o
valor das acções para que estas pudessem ser negociadas ou cotada.,
explicam plausivelmente aquella deliberação. .

Nem obstava a isto o pleito judicial intentado pelos reclamante~,
em opposição aberta ao qne decidira a assembléa geral e~ sua. ses~o
ordinaria de la de Agosto. Se prevalecesse um tallInpedlmen o,
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esbria nas mãos de qualquer fracção de uma. sociedade anonyma para·
lysar·lhe os movimentos, até pôr-lhe em risco sua segurança.

Ooommisso, outro ponto de accusação, é pena imposta aos ac
cionistas refractarios ou remissos pelo art. 11 dos estatutos, e sem
esta sancção nenhuma sociedade poderia contar com as prestações do
capital snlJscripto, á medida que as necessidades de suas operações
oexigissem.

Os dis identes recusaram-se á entrada e o deposito que fizeram em
juizo de'nada aproveitava ás transacções do banco, pois não podiá
ete fazeI-as com dinheil'o que estava em seus cofres; negaram-lhe os
dissideutes propositalmente este subsidio, tendo em vista fazer parar
eliquidar o estabelecimento. Mas assim não aconteceu, porque outros
accionistas acudiram, e o deposito confirmado pelo jnizo commercial,
foi julgado nullo por sentença da Relação do di tricto, e ultimamente
levautado pelos que o haviam feito.

Asim, reconhecido e consummado o commisso, só a directoria,
que é legitima, e por isso competente, póde relevai-o (Arts. 11, 26
~ 13 dos estatutos),

Provindo a recusa dos accionistas de um facto extraordinario, não
previsto nos estatutos, o da illegalidade que elles enxergavam na
eleição da directoria, poderá esta, attendendo ao avultado numero de
prejudicados e mais circum tancias em que todos ou alguns delles se
acham, proceder neste caso como lhe parecer mai equitativo..

Só o eEpirito de conciliação, adquiriudo entre os interessado .
.e~ natural imperio, poderá correr um véo sobre esses factos, que
fehzmente não são muito communs nesta praça.

Aultima imputação, a da compra simulada de acções, não estã
provada, presuppãe uma intenção ainda não reduzida a factos .

.A~~ittindo-se, porém, que tal se désse, eria um artificio contra
oprlU~lplO absoluto da lei, que, para evitar o abuso de fictícias tran .
fer~~o.las, restringio até certo ponto o direito das acqui ições legitimas;
arlllí,Cl? de que todos os dias ha exemplo, que não póde ser eíficazmente
prevlUldo, e que só é intrinsecamente immoral, quando a ce ão é
phantastica, ou tem por fim augmentar o poder do accioni'ta além dos
votos que lhe cabel'iam, se elle figurasse com todas as na.s acções.
, Finalmente, embora parecesse que os accioni tas dissidentes que

flam submetter á decisão do Governo uma questão que elie já haviam
levado paraos tribnnaes judiciados, sem todavia articularem explicita
me~te ~s factos que no fôl'o commum servil'aID de fundamento a acção
O\'~lUana c,ontra a directoria, o Governo não enxergou ahi um verda·
~~lro co~jhcto, que devesse levantar, em deferimento ao. pedido da
l~:~tofla, attentas ás disposiçõe da Lei n. 108? de 22 de Ago to de

e sen Regulamento n. 2711 de 19 de Dezembro do mesmo anno,

I
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,
que bem extremam os limites da competencia administrativa nos casos
de dissolução das sociedades anonymas; assim como, nã.o vio motivo
para ser mais benigno com aquelles que pretendiam applicação dem
pena ao Banco do Oommercio.

Nos termos do art. 36 do citado Regulamento a dissoluÇão de um
banco ou de outra qualquer sociedade anonyma só pôde ser decretada
pelo Governo: l°, no caso de que, expirado o prazo de sua duração,
não seja este prorogado. ou renovado; 2°, no de ultrapassar o circulo
de suas operações, traçado nos respectivos estatutos, ou de ser diri·
gido de modo contrario ás condições e regras estabelecidas por elle.
Vil pela mencionada lei.

Em todas as outras hypotheses do art. 35 do Regluamento acima
citado a liquidação é da competencia exclusiva do poder judicial.

Oonseguintemente nenhuma das ultimas prestações estavanoca o
de ser bem succedida perante o Góvernoj a da directoria, porque a

, acção intentada contra ella no fôro commercial não se fundava só e
principalmente em violação dos estatutosj allegou-se antes de tudo que
o banco não podia preencher o seu fim, pretendendo-se a dissolução por
este motivo, e a responsabilidade civil dos mandatarios, materia da
competencia daquelle poder; e a dos accionistas propugnadores da li·
quidação, porque não provaram as arguidas violações dos estatutos,
nem quando as provassem deveria o Governo preterir as regras da
prudencia e equidade, dictadas pelos al'ts. 37 e 38 do sobredito Regu·
lamento, recorrendo para logo a medida extrema de cassar a autori·
zação conferida ao banco.

Deus guarcle a V. EX.-Barão de Gotegipe.-A' R. Ex. o
Sr. presidente do Banco do Oommercio.

Decreto n. 6635 de 26 de Julho de 1877

Altera a. disposição dos arts. l' e 2' §§ 1',2" e 3" do Decr. D. Ol32 de·l de Março
de 1 76

A Princeza Imperial Regente, em nome de Sua Magestade o
Imperador o Senhor D. Pedro II, attendendo ao que represe~ton
a Junta dos Oorretores da Praça do Rio ue Janeiro, ba por em
decretar o seguinte: r

. Ârt. 1.° E' facultativa a disposição do' art. 29 §§ 1" e 2° do peco~
n. 6132 de 4 de Março de 1876, quanto ás operações sobre ostItul
mencionados no art. 1°, ns. 2 e 3 do citado Decreto,
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Art. 2.° Quando as operações sobre os referidos titulos não fôrem
realizadas nas praças do commercio e pelo modo prescripto no me mo
Decreto, os corretores mencionarão nos boletins de que trata oart. 2°,
§3, s6mente ovalor dellas e taxas respectivas, '" .

Â,rt. 3.° Ficam revogadas as di posições em contrario
Francisco J anuario da Gama Cerqueira, do conselho do mesmo

Augusto Senhor, mini tI'O e secretario de Estàdo do negocios da
ju tiqa, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro em 26 de Julho de 1877, 56° da Independencia e do Imperio.

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Francisco Januario da Gama Cerqueim.

AVISO n. 307 de .4 ele Ago to de 1877

Miuisterio do Negocios da Justiça, em 4 de Agosto de 1877.
llIm. e Exm. Sr.-Foi presente á Sua Alteza a Princeza Impe

rial Regente, em nome do Imperador, o officio n. 35 de 19 de Julho
ultimo, no qual o presidente da Junta Commercial de Porto-Alegre
consulta sobre o destino que devem ter os livros das Conservatorias do
Commercio, que, em virtude do Decr. n. 6384 de 30 d~ Novembro
do anno findo, ficaram extinctas e não fôram substituidas por Inspe
ctorias commerciaes, visto entrar em duvida se os ditos livros devem
er recolhidos ao arclúvo da Junta, on ficai' depositados nas reparti

ções, a cargo dàs quaes estavam aquellas Conservatorias.
E a mesma Augusta Senhora manda declarar a V, Ex., afim de

.ofazer constar áquelle funccionario, para eu conhecimento e devida
execução, que os livro da antiga Conservatoria devem ser recolhidos
ao archivo da Junta Commercial, não só para conservarem-se melhor
as tradições e historia da repartição, como para maior commodidade
do c~mmercio, ficando reunidos em um s6 logar todos os documentos
rel~~vos a nma certa ordem de negocio, tanto mais quanto as attri
bUiçoes dos conservadores não fôram distribuida aos inspectores das
alfandegas, e administradores das mesas de rendas em razão dos cargos
por elles occupados.

Deus guarde a V. Ex.-Fr(Jj}.~cisco Janua?'io da Gama Cerqueira.
-Ao Sr. presidente do Rio-Grande do Sul.

-~::-::-------_.:..-_-------------
. • Decr. n. 917 de 1890, al't. 22 § 10.



1052 APPE OICE

Aviso de 14 de Agosto d 1877

Ministerio dos Negocios da Justiça, em 14 de Agosto de 1877. *
Illm. e Exm. Sr~-Declal'o a V. E . afim de fazel-o consíarao

inspector da thesouraria de fazenda dessa provincia, em re posta ao
ofticio n. 5 de 27 de Abril ultimo: .

1. o Que é approvada a intelligencia dada pela the ouraria ao
al't. 13 do Decr. n. 6384 de 30 de Novembro de 1876, ó qual sÓ
garante aos actuaes empregados das Juntas Commerciaes, que faziam
parte dos extinctos Tribunaes do Commercio, o que demais e tive.sem
percebenllo como ordenado;

2. o Que os empregados dos extinctos Tribnnae', que não foram
contemplados na organização das actuaes Juntas, devem continuar a
servir nas mesmas como adelidos, percebendo as vantagens que ante·
riormente lhes competiam;

3. o Que o amanuense, que servia interinamente no Tribnnal
do Commercio, ficou ipso facto dispensado da commissão que est<\YR
exercendo.

Deus guarde a V. EX.-Prancisco Janua~'io ela Gama Cerqueira.
-Ao Sr. presidente do Maranhão.

Avi O n. 3q.3 de 24 de Agosto de 1877

Ministerio dos Negocias da Justiça, 24 de Agosto de 1877.
Declaro a V. S. em respos ta ao ofticio de 3 do corrente, que o

Aviso n. 31 de 16 de Janeiro de 1856, resolve perfeitamemtead~1'
vida por V. S. s1;lscitada. Devem, por tanto, ser deferidos os reque:1
mentos aprese!1tadas á Juntas Commerciaes, nos quaes se peça aOID!S'
são, nas publicações do estylo e nas certidões, dos nomes dosSOClOS
commanditarios, mencionados e assignados nos respectivos contractos,
levados ao registro do commercio.

Outrosim, não póde ser considerado como perfeito c.ontracto lIa
sociedade em commandita, para o fim de ser registrado, olU tr~me~to
que contiver apenas a assignatura do Sócio dito responsavel sobdarf'
com simples declaração da existencia de um ou mais prE~tador?s ~
capitaes, mas sem as assignaturas de taes commalldital'lu., nao S
-------------------------

• Não vem na Collecção das Leis.
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para garantia de terceiros, como tambem para a determinação de seus
direitos eobrigações em relação aos demais associados,

Finalmente, é facultativa a disposição do art, 14 do Decr.
n,2711 de 19 de Dezembro de 1860, deve entender-se sempre subor
dinada á do art. 312 do COlligo Commercial; observando-se a pratica
adoptada, quando o registro dos contractos da sociedade em comman
dita ror feito de accôrdo com as disposições do Decr. n. 4394 de
19 de Julho de 1869.

Deus gultl'de a V. S.-Francisco JanuCL1'io dCb Gama Cerquei?'a.

Aviso n. 381 do 17 do Setembro de 1877

Ministerio dos Negocios da Justiça, em 17 de Setembro de 1877.
1llm, e Exm. Sr.-Foi pJ'esente á sua Alteza a Princeza Impe

rial Regente, em nome do Imperador, o officio de 22 de Agosto findo,
em que o presidente da Junta Commercial dessa praça consulta:

1." Se o deputado commerciallte, que substitue o secretario da
Jnnta nos seus impedimentos, tem ou não direito á gratificação do
sub ti tuido ;

2,· Se as despezas do expediente da secretaria devem ser feitas
de conformidade com art, 14 da Lei n, 719 de 28 de etembro de
1853, ou TIcam redtlzidas á quota annualmente distribuida, para esse
~; .

3,· Se bem decidio a Junta mandando, em ses ão de 16 do mez
findo archivar um contracto social para continuar afirma de Franci co
Gallde?cio da Oosta & Filho, não obstante ser já fallecido o socio
otenSl\'o della e tambem outro socio, que era seu fill1o.

E a me ma '&ugusta enilora manda declarar a V. Ex. afim de
fazeI-o constar áquelle fUl1écional'Ío, em resposta ás suas duvidas:

l.. Que, sendo applicaveis ás Juntas Commerciaes os Decrs.
n.1995 de 14 de Outubro de 1857, e n. 2õ31 de 18 de Fevereiro de
1,860, compete ao deputado commerciante, que substitue o secreta·
no, n,a. hypothe e do Aviso de 12 de Abril ultimo, a gratificação de
eNXeI'CIC10, e os emolumentos do art. 16 do Decr. n. 6384 de 30 de

ovembro de 1876; .
. 2,° Que, em vista do art. 16 (principio) deste ultimo Decreto,

nao Podem as Juntas dispôr dos emolumentos arrecadados e que de·
vem ser recolhidos aos cofres publicos, como receita geral; devendo
~ ~ontas de fornecimento para o expedie'nte seL' pagas na thesourarias
e azenda pela quota para esse fim distribuida annualmente j
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3.° Que, quanto á ultima duviàa, tratando-se de uma queslãode
inteira competencia daJunta, cumpria-lhe resolvel-a na conformidade
das leis e regulamentos em vigor, cabendo aos in teressados os recur.
sos legaes, tanto mais quando está a questão affecta ao conhecimentodo
conRelho de Estado; em virtude de recurso interposto, e cuja decisão
deve a J 1mta guardar.

Deus guarde a V. Ex. -Francisco Januario da Gama Cerqueira.
-Ao r. presidente ela provincia elo Pará.

Aviso dE, 29 de Outubro de 1877"

. Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas.~Rio ele Janeiro, 29 de Outubro ele 1877.

Illm. Exm. r.-Foi presente á ua Magbstade o Imperador a
reIresentação que a Juuta Commercial dessa cidade, por intermedin
de· seu presidente, dirigia ao Governo Imperial sobre a intelligencia
dos arts. 10 e 2° do Decr. n. 2682 de 23 de Outubro de 1875) em
face nas se~uintes que tões :

1. a Adquirido, pelo facto do registro direito a uma certa. ede·
terminada marca de prodl1ctos commerciaes, e consi tindo apenas em
simJ:!les denominação, poderá admittir-se a registro outra marca) em
que, com üistinctivos àifferentes, taes como emblemas, figuras ou
sinete-, seja empregado a mesma denominação?

2.n. Qualquer pauto de semelhança deverá impedir o registro da
marca apref>entada em segundo lagar?

3." A r: 9.rca registrada prej udica o direito do negociante 01\ fa·
bricante que anteriormente delJa usava?

E o mesmo AUgllsto Senhor, tendo ouvido o parecet' do conse·
lheiro prol'urador da corôa, soberania e fazenda nacional manda de·
clarar a v. Ex. para intelligencia da. mencionada Junta: .

1.o Que versando a identidade de duas marcas sobre a desl~~'
ção principal, o que póde induzir os compradores em erro, e CODStitUl~
concurrencia desleal, não deve admittir-se a registro a que, .D~ tB
circumstancias fôr apresentada em segundo logar, embora se dIstinga
da primeira por seus accessorios.

Conseguintemente:
2.0 Que prohibindo os §§ 10 e 2? do art. 7' do precitado Decreto

a imitação dolosa de marcas alheias, de modo que possa enganar o
------------------------* Este Aviso níio vem na Collecção das Leis.
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comprador, e bem assim as marcas imitadas, é evidente não se referir
& lei a qualquer ponto de semelhança, mas sómente aos que podem
produzir confusão e induzir em engano o comprador.

3." Que, estabelecendo o art. 12 do Decreto, positiva e termi- .
nantemente, o principio da antiguidade da posse, e não da prioridade
do registro como fundamento da propriedade da marca, é claro que o
facto do registro não destróe o direito que alguem possa ter á sua pro
priedade, de de que prove posse anterior j o que já foi resolvido pelo
'rribunal do Oommercio da Oôrte e snstentado, em grão de recurso,
pela secç~o dos negocios da justiça do conselho de Estado.

Deus guarde a V. Ex.-Thomaz José Coelho de Almeida.
Sr. presidente da provincia de Pernambuco.

I

Aviso n. 472· de 14 de Novembl'o de 1s77
,

/
I

/,
M.illistel'io dos Negocio da Justiça, 14 de Novembro de 1877 '
Illm. e Exm. r.-Sendo dirigida ao Governo Imperial uma r.recla

mação sobre deci ões pelas quaes tem a Junta Oommercial da apit,tl
dessa provincia recusado admittir a reO'istro titulos de neO' ciante:
matriculados no antigo rrribunal do Oo~mercio da Oôrte, per ftmda.
l~ento de não exercerem elies actualmente o commercio,' jul '0 conye
Ulelltedeclarar, para boa execução do art. 11, do Titulo unico do OodJgo
Commercial e 56 do Regulamento n. 738 de 25 de Novembli·o. de 1850;
que a profi sã'o habitual do commercio nã.o é condição e sellclal para o
r~gi.. tro de titulos de negociantes, qne nesta qualidade adquiriram
direItos e pl'erogativas pelo facto da matricula.

OIlue V. Ex. fará constar ao presidente da referidf.., Junta .
Deu guarde a V. Ex. -Francisco Janua1'io ela Ga?y a Gerque~m.

-A.o 'r. presidente da provincia de S. Pedro elo Rio·Gra: nde do Sul.

Aviso n. 518 de 4 de Dezembro de 1877

Ministerio dos Negocios da Justiça, 4 de Dezembro de 187
..1I1m. e Exm. Sr.-Oom o officio de 23 de Agosto ultimo t· ans

mIttlO o presidente da Junta Oommercial de Belém o recurso ue o
r:spectivo secretal'io interpuzera do de pacho por ella proferic o para
~~o ser al'clúvado o contracto social de Francisco Gaude cio~ da
\I\Ista &Filhos.

/
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.A~ ·so n. 29 de 29 de Janeiro de 1878
r . 9 de

lJ.MIni t(lrio dos Negocios da Justiça, Rio de Janeil'o, 2
Jane iro de 1878. o

. :tr.m offi,cio de 28 do mez findo COIISUltou Vo S. sobre a pro~~
deUCIa \cab vel nos casos de infracção do art, 14 do DecI'o no 81de 10 d,"3 Novembro de 1851 quando funccionarem os prepostos ~e
a~entel3 I de leilões, sem que'os proponell tes l.J.ou vessem solicitado a

Sua Magestade o Imperador, conformando-se, por sua immediata
resolução do IOdo corrente, com o parecei- da secção de justiça do
conselho de Estado, houve por bem indefirir o mesmo recurso: I'
porque a competencia dos Tribunaes (actualmente Juntas) do com~
mereio sobre a prohibição do registro comprehende sómente, por mo.
tivos de ordem publica, os contractos de sociedade em commandita
que dividem o seu capital em acçõe ; 2°, porque sf:ria contrario
aos principios de liberdade individual, garantida pela Oon tituição,
que pudessem os mesmos Tribimaes ou Juntas annullar todos os con·
tractos sociaes, on negar·lhes eifeitGs para com terceiros, quando
pertence tal attribuição ao poder judiciario. mediante as acções
competentes.

O que V. Ex. fará constar ao referido presidente.
Deus guarde a V. Eoc..-Francisco JanuCt1'io da Gama Cerqueira.

-Ao Sr. presidente da provincia do Pará.

Mr:nisterio dos Negocios da Justiça, 15 de Dezembro de 1877.
lUlu. e Exmo Sr.-Declaro a V. Ex., em resposta ao omcio no 50

le ?do Lne~ findo, que a decisão de ta presidencia, dada á consou~ta
do msp~ct.\:.or da thesouraria de fazenda, e na qual disse que a vIsita
da polIcIa ~ás embarcações entradas, deve preceder á da alfandega,
firma· se na'dispo ição dos arts. 369 § 2° do Regulamento n. 2647· de
19 d ete~bro de 1860 e 33 do de n. 268 de 29 de Janeiro de 1843,
como já foi e.,xplicádo pela ordem do thesouro n. 442 de 13 de Outubro
de 1866. .

Deus arde a V. Ex. -Francisco Januar10 da Ga.ma Cerqur:ira.
-Ao Sr. PI e~ident da província do Amazona.

\í
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Junta. Commercial a necessaria permissão, provando impedimento
temporario, nos t~rmos do Aviso de 20 de M!irço do anno proximo
passado.

Em resposta declaro:
Que a pena comminada no art. 6& do citado Decreto não é appli

cavel a taes prepostos, que achando-se préviamente habilitados com o
titulo legal de nomeação entrassem em exercicio, sem observar a dili
gencia, que não é prescripção daquelle Decreto, mas uma recom
mendação do citado Aviso, sem comminação de penas que s6 podem
ser impostas em virtude de lei expressa;

Que o exercicio simultaneo das funcções de leiloeiro pelo agente
epor seu preposto, facto a que V. S. se refere, importa violação clara
do mencionado art. 14, segundo o qual a substi.tuição e1fectiva só é
permittida por impedimento do agente, emquanto não cessar este mo
tivo, incorrendo portanto o me mo agente nas penas do art. 154 do
Cod. Crim., se tal violação verificar-se;

Que finalmente para corrigir o abuso de exercer o preposto as
respectivas funcções, sem justificação prévia cio impedimento do
agente, pôde ser adoptado o alvitre de cassar-se a nomeação do re·
ferido preposto.

Deus guarde a V. S. - Lafayette Rodrigues Pm-ei1'a .--Ao Sr.
presidente da Junta Commercial da Côrte.

Aviso n. 72 de 11j. de Fevereiro de 1878

Miuisterio dos Negocios da Ju tiça.-Rio de Janeiro, 14 de
Fevereiro de 1878.

Em resposta ao ofticio de V. S. com data de 9 do corrente, sobre
ofac.to de haver o presidente do tribunal do jury recu ado dispensar do
~rvlço de jurado o supplente de deputado em exercicio nessa Junta,

!'Desto Cezar Carpinetti, declaro:

h
Que a isenção de tal serviço, reconhecida pelo Aviso de 9 de J u

uo~e 1855 em favor dos deputados dos antigos Tribunaes do Com
merclO, assentava na intelligencia dada á palavra magi trados do
art.. 23 do Codigo do Processo Criminal, na qual, por sua accepção ge
nertca, comprehendiam-se os depntados commerciafls: mas desde que,
~el.o Decreto legislativo 11. 2662 de g.de Outubro de 1875, fôram esses
~tun~es convertidos em Juntas, com attribuições puramente admi

~~s atlvas, tornou-se inapplicavel a decisão do mesmo Aviso aos ac
aes deputados commerciaes, não podendo e11e. invocar o caracter de

67 CODIGO COIDIERCIAL
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julgadores, como fundamento da referida isenção, que não entra 0&

classe das prerogativas de que trata o art. 6° do Decr. n. 6384 de
30 de Novembro de 1876.

Que tambem não póde ser allegado, como motivo para tal isen·
ção, a impossibilidade de desempenhar ao mesmo tempo o empregado
as respectivas funcções e as de jurado; pois qne oexercicio das prime!·
ras cessa pelo das segundas.

Que, finalmente, nos casos de mgencia do serviço publico, temo
presidente da Junta oremedio de solicitar do juiz de direito presidente
do jury a dispensa dos deputados commerciaes, nos termos da ordem
do thesouro n. 127 de 2 de Abril de 1851 e Aviso n. 233 de 9 de
Setembro de 1859.

Deus guarde a V. S.- Lafayette RodríguesPereim.-Ao Sr,
presidente da Junta Commercial da capital do Imperio.

Aviso n. 172 de 23 de Março de 1878

Ministerio dos Negocios da Justiça, 23 de Março de 1878.
Foi·me presente o requerimento em que o commel'ciante matrlcu,

lado Joaquim Autonio de Souza Ribeiro pede solução do que diri~r&
ao Governo Imperial em 24 de Outubro de 1876, afim deser fixadas
intelligencia do art. 4° do Decr. n. 696 de 5 de Setembro de 1850,
decidindo- se : 10, se no computo dos cincos annos de profissão habitual
do commercio comprebende·se o tempo de tal exercicie anterior á m~'
tricula ; 2°, se o prazo desta se con ta da sua data ou da sua publI·
cação.

Declaro a V. S, para os devidos effeitos, e em solução ao assumo
pto das mesmas petições : .

Que o indicado periodo de cinco annos, que o art. 15.do Codlgo
Commercial, Titulo unico, e o art. 4° do citado Decreto eXigem COIDO

uma das condições de elegibilidade para o cargo de deputado esop
plente dos extinctos Tribunaes hoje convertidos em Juntas Commer·
ciaes, se deve contar da data em que o commerciante comeÇllu ,8

~xercer effectivamenta a sua profissão, ainda quando essa .data ela
anterior á matricula j não s6 porque os mencionados artigos ~ao tor~~m
o prazo dos cinco annos depend.ente da matricula, que e reqUlslt~
diverso e fundado em motivo differente' mas tambem porque lima ta
dependencia não entra na razão da lei, e~igindo.se aquelle prazo c::
prova de experiencia e capacidade pratica,-resultado que se P
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obter sem necessidade da matricula, que tem diversa razão de ser, isto
é,- a de certificar a existencia de outras condições pessoaes de
idoneidade.

Esta doutrina em nada oppõe-se á disposição do Codigo Commer
cial1art. 9°, a qual apenas consagra uma presumpção, que só prevalece
quando não se pôde provar por outro modo o começo real do exercicio
do commercio.

Eporque éexpresso o mesmo art. 9° quando estabelece que o
exercicio effectivo do commercio para eífeitos legaes se presume come
~ar da data da publicação da matricula, fica revogado o Aviso de 13 de
Outubro de 1876, que mandou contar esse exercicio desde a da.ta
em que se effectuasse a mesma matricula, e não no dia em que esta
tivesse sido publicada.

Deus guarde a V. S. - Lafayette Rodrigues Pereira.-Sr. pre·
~idente da Junta Commercial da Côrte.

Aviso ll. 190 de 2 de Abril de ·1878

Ministerio dos Negocios da Justiça, 2 de Abril de 1878.
lllm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., afim de fazel-ocou tal' ao

p~esidente da Junta Commercial desta capital, em resposta ao seu offi
CiO de 22 do mez passado, que não havendo o Decr. n. 6384 de 30
de Novembro de 1876 providenciado sobre a ubstituição do porteil'o
daq\~ella Junta, em suas faltas ou impedimentos, cumpre que o mesmo
presulente solicite da autoridade competente a dispensa do porteiro,
quando impedido de exercer o seu carO'o por estar occupado no jnry on
emoutro serviço publico obrigatorio;oe' qne quando a falta fôr da na
tureza d~s ~ne fazem perder a gratificação de exercicio, seja. esta abo
nada ao llldlVidllO que opresidente designar para substituir o porteiro.

pens guarde a V. Ex.-Lafayette Rodrignes Pe?'ei?·a.- Ao Sr.
preSidente da provincia da Bahia.

Aviso D. 228 de 15 de Abril de 1878

Ministerio dos Negocios da Justiça, 15 de Abril de 1878..
pre.lllm. eExm. 81'.- Declaro a V. Ex., afim de fazeI-o constar ao
ollis~dedntedaJuntaCommercial desta capital, em resposta ao seu

Cl~o e 4 do. cor~ente :
pornã Qhue ~ao pod.e ser cre~do o logar. de ?ontinno da mesma Junta,

o aVel para ISSO autonzação legIslatlva j
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2° Que, pelos motivos já expostos no Aviso de 7 de Março não
póde continuar a servir como addido, qualquer empregado dos ~Itin.
ctos Tribunaes do Commercio que não foi contemplado na organização
das Juntas.

3° Que, quanto a substituição do porteiro, em suas faltas ou imo
pedimentos, já se providenciou no Aviso de 2 do corrente mez, publi·
cado no Diario Olficial de 6.

Deus guarde a V. Ex.- Lafayette Rodrigues Pereira.-Ao Sr.
presidente da província de Pernambuco. .

AVIso 11. 233 de j 7 de Abril de 1878

Ministerio dos Negocios da Justiça, 17 de Abril de 1878.
Illm. eExm. Sr.- Não tendo o Decr. n. 6384 de 30 de Novem·

bro de 1876 providenciado quanto á substituição dos porteir~sea.d.
missão de continuos nas Juntas Commerciaes, resolveu este mimsterlo,
por Avisos de 2 e 15 do corrente, que, nas faltas ou impedimentos do'
porteiros, os presidentes das mesmas Juntas de8igna~sem quem ossn~'
tituisse e na folha do ponto mandassem abonar aos substitutos as gra'

tificações que aquelles deixa sem de perceber.
Reclamando, porém, o presidente da Junta da côrte não toracha~o

quem se prestasse a substituir o ajudante, actualmente impedido, po~
que esse não perde toda a gratificação de exercicio e apenas parte
della, em consequencia do disposto no art. 13 do citado Decret?, oqOI
torna muito diminuta a remuneração do substituto, ordenei nes~
data que se abone por inteiro a gratificação marcada para oajudanle

na tabella annexa ao dito Decreto, devendo ser levada á cont.a dA
verba-Eventuaes-a parte da gratificação que este empregado con·
serva quando impedido. . e.

O que communico a V. Ex. para sen conheCImento e fins conv
nientes. . Ao

Deus guarde a V. Ex. - Lafayette Rodrig~6es Perrnra.-
Exm. Sr. Gaspar Silveira Martins.
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Ministerio dos Negocios da Justiça, 30 de Abril de 1878.
Illm. e Exm. Sr.-Consultou o presidente da Junta Commercial

dePorto·Alegre em officio de 10 do corrente.
1. o Se no logar oude existe um só corretor podem ser por elie

exercidas as attribuições que o art. 41 do Decr. n. 806 de 26 de Julho
de 1851 conferio á Junta dos Corretores.

2" Qual o processo e autoridade competentes para proceder á
imposição da multa de que trata o art. 24 do mesmo Decreto.

Em resposta declaro:
Quanto ao primeiro ponto, que a competencia do art. 41 foi dada

especialmente ao corpo collectivo denominado-Junta de Corretores,
enão a um só corretor, embora geral: o qne todavia o não inhibe de
reclamar perante a autoridade_competente na hypothes~ do n. 3 do ci
tado art,igo, ou na do fi nal do n. 5.

Equanto ao segundo ponto, que a multa mencionada no art. 24 é
imposta pela autoridade judiciaria como aggravação da pena. do
art, 137 do Codigo Criminal, comminada ás pessoas que exercerem o
ollicio de corretores sem o serem, e não se confunde com as multas dos
art. 16 a 22, impostas hoje pelas Juntas Commerciaes aos corretores,
conforme o processo prescrípto nesses artigos.

Oque communico a V. Ex:. afim de ofazer constar ao referido pre
sidente.

De~s guarde a V. Ex - Lafayette Rodrigues Pereira. - Ao
Sr. presIdente da provincia. de S. Pedro do Rio Grande do Sul.

Aviso n. 34.3 de 6 de Junho de 1878

de1~~.de Janeiro-Ministerio dos Negocios da Justiça, 6 de Junho

mitt'IlIm. e ~x:m. SI'. -Com o officio de 16 de FevereIro ultimo, trans
e lO o~resIdente da Junta Commercial de Belém, o recurso que os
ommercIantes Victor RodriO'ues de Oliveira & Companhia interpuze-ramdad . - o
es' eClsao pela qual recusou a mesma Junta mandar archivar a
l'e~~:.;.tura de dissolução, em parte, da. sociedade commercial dos
~t,es, pelo fundamento de haverem sómente assigllado essa

• Não vem na Collecçcio de Leis ..
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escriptura, contra o disposto n. art. 332 do Codigo Commercial umdOl
socios e o procurador dos herdeiros de outro, sem autorização 'dos au.
sentes.

E Sua Magestade o Imp~rador, conformando-se, por sua Imperial
Resolução do lOdo corrente, com o parecer da secção de justiça dn
conselho do Estado em consulta de 13 de Maio ultimo, houve por bet'1
dar provimento ao recurso, afim de ser admittida a mencionada 6.1.

criptura', porquanto as Juntits Commerciaes exercem simplesmente
uma funcção administrativa em referencia aos registros, para alltheu·
ticar e dar publicidade aos contractos de sociedades commerciaes; 50
podendo prohibir o registro dos que ofi'enderem interesses de ol~em

publica e os bons costumes: mas em todo o caso, lião é da attribui~n

de taes Juntas, para efi'eito da recusa de registro, entrar na indagalão
de direito sobre a natureza das clausulas, por envolver este factQ
discussão contenciosa inopportuna e ser da competencia dos Tribunae!
Judiciarios, conforme a doutrina consagrada no Aviso de 4de De·
zembro do anDO passado, que se refere á Imperial Resolução do I'
d'aquelle mez.

O que V. Ex. fará constar á sobredita Junta.
Deus guarde a V. Ex.-Lafayette Rodrigttes Pereim. -Ao r.

presidente da provincia do Pará.

Aviso n. 354 de 18 de Junho de 1878

Rio de Janeiro-Ministerio dos Negocios da Justiça, 18 deJu·
nho de 1878.

mm. Exm. Sr.-Foi presente á Sua Magestade o Imperadoro
ofíicio em que o presidente da Junta Commercial de Bélem, cons~la:
- 1 se o ofíicial da Junta que, como ofíicial-maior do .ex incto~rtbU:
nal do Commercio do Maranhão percebe 2:400~ de venClmentos,l~U~~
ao do secretario, te,m direito á gratificação deste quando o subs~tUlr,
2. o se cabe ao mesmo ofíicial, além do citado ordenado, que lhe ega.
rantido pelo art. 13 do Decr. n. 6384 de 30 de Novembro de 1876,e
Aviso de 15 de Janeiro ultimo, a gratificação especial, de qu~ ~l'ata8
tabella annexa ao citado Decreto por exercer o cargo de aI'chlVlsta.

E o mesmo Augusto Senhor'manda declara~ a V. Ex. para faze1·0
constar áquelle funccionario. de

1. o Que á vista da disposição do art.3° do DecI'. n. 199
14 de Outubro de 1857, applicavel, segundo o Aviso de 17. de Set::.
bro do anno passado, aos empregados das Juntas CommeI'Claes, o .
cial de quem se trata não póde perceber a gratificação do secretarl~

,
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quando o substituir, porquanto ficariam os seus vencimentos superio
resaos do empregado substituido, o que em caso algum é pel'mittido
nos termos do citado artigo.

2." Que nos precisos termos do Aviso de 15 de Janeiro ultimo,
nenhuma gratificação cabe ao mesmo official além do ordenado que está
percebendo.

Deus guarde a V. Ex.-Lafayette Rodr'/,gues Pe?'eira. - Ao Sr.
presidente da provincia do Pará.

Decreto n. 6982 de 27 de Julho de 1878·

Regula a execução das sentenças, civeis ou com'merciaes, dos tribunaes estrangeiros.

Hei por bem, usando da attribuição que me confere a Lei n. 2615
de 4de Agosto de 1875, art. 6° § 2°, decretar o seguinte:

Art. 1.0 As sentenças estrangeiras, civeis ou commerciaes, s6
poderão ser executadas no Brazil, concorrendo os requisitos seguintes:

§ 1.0 Que a nação, a qne pertencem os juizes ou Tribunaes que
as proferirão, admitta O principio da reciprocidade. **
. § 2.° Que venham revestidas das formalidades externas necessa·

nas para tornaI-as executorias, segundo a legislação do respectivo
Estado.

§ 3.° Que tenham passado em julgado.
'\ .§ 4.° Que estejam devidamente authenticadas pelo consul bra

Zl elro.

t
§ 5.~ Que sejam acompanhadas da traducção em vulgar por in

erprete Juramentado.
Art. 2.° Não obstante concorrerem os requisitos do artIgo ante

c~ente, as ditas sentenças não serão executadas se conti verem deci
sao contraria:
I § 1.' ~' .Soberania Nacional,'como se por exemplo, subtrahissem
agUm braZllell'o á competencia dos Tribunaes do Imperio.
d §d 2,' A's.Ieis rigorosamente obrigatorias, fundadas em motivos
~r 01'. e~ publIca, como são as que vedam a instituição da alma e das
~laçoes de mi\o-morta por herdeiras.

III. ;3~ecr. n. 7/77 de 1880; Decr, 1\. 917 de 1890, .Hl. 93 i Decl'. n, 1334 de 1893,

., Decr.ll. 7777 de 1880, arts. le' 2,
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§ 3. 0 A's que regulam a organIzação da propriedade territorial
como são as que prohibem o estabelecimento de morgados e vinculos'
a inalienabilidade perpetua.

§ 4. o A's leis da moral, como se a sentença consagrar a polyga.
mia, ou convenções reprovadas.

Art. 3. 0 São competentes para a execução asjustiças brazileiras
que o seriam se as sentenças fõssem dadas pelos juizes e Tribnnaesd~
Imperio. *

Ãrt. 4. o O juiz, a quem fõr apresentada a sentença para execu·
ção, verá se ena tem os requisitos do·art. 1.0 ou, se por não ofender
o art. 20

, está no caso de ser executada
§ 1.0 Se achar qlle a sentença é exequivel lhe porá o-cum

pra-se.
§ 2. 0 Do despacho que nega o-cumpra-se-cabe orecurso de

aggravo de petição ou de instrumento. **
Art. 5. o o caso de suscitar-se duvida ácerca da existencia do

principio da reciprocidade, o juiz pedirá ao Governo por intermedio
do ministro da justiça esclarecimento a este respeito.

Art. 6. a O processo da execução e seus diversos modos e inci
dentes serão regulados pelas leis, estylos e praticas que vigoram uo
Imperio para a execução das sentenças nacionaes da. me ma natu·
reza.

Art. 7. n .A interpretação, porém, da sentença e os seus effeito,
immediatos serão determinados pela lei do paiz, onde tal sentençafOI
proferida.,

Art. 8. o Nos seis dias que se seguirem á penhora nas ac.çõ~s pe'
naes, e nos dez para a entrega da cousa nas reaes, é permlttldo ao
executado oppôr á sentença embargos: ***

1. o Fundados na materia do art. 1. o ou 2. o j

2. o De nullidade;
3. n Infríngentes ,
§].°Se os embargos, apoiados em qualquer daquelles fu~d~menlos,

fôrem procedentes, o juiz, deduzindo as razões de dIreito ede
facto, se limitará á declarar a sentença inexequivel. .

§ 2." Do despacho p~lo qual a sentença é declarada inexeqmve)
cabe appellação em ambos os effeitos. .

Art. 9," Quando a sentença ror julgada inexequivel, ospap~~1
documentos e mais provas em que ena se fundar, poderão serex~lbl'
dos nas acções que pelo mesmo objecto se intentarem no Impel'lo,e
serão accei tos pelo que, em direito, valerem.
----------------------

• A.v. de 24 de ovembl'o de 1893 - Dil·. t vol. 64, pago 97,
'0 Av. n. 529de1878 .

... Decr. n. 1334 de 1893, al't. 94.
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Ârt: lO. Oarecem do - cumpra-se - (art. 4.') afim de serem re
cebidas nas estações publicas para devidos eJl'eitos, as sentenças es
trangeiras de partilhas.

Art. 11. Dependem igualmente do - cumpra-se - as sentenças
meramente declaratorias, como são as que julgam questões de estado
das pessoas. ,

Ârt. 12. Embora as sentenças estrangeiras não tenham sido sub-
, mettidas ao - cumpra-se, - todavia produzirão perante os Tribunaes

do Imperio os eJl'eitos de COLIsa julgada, se em relação a ella occor·
rerem os requisitos do art. L' e não contiverem decisão contraria ao
disposto no art. 2'-

Âl't. 13. São tambem exequ~veis no Brazil, mediante as forma
lidades deste Decreto, as sentenças arbitraes homologadas pelos tri-
bunaes estrangeiros. .

Ârt. 14. Serão exequiveis no Brazil as' sentenças estrangeiras
que abrirem fallencia a. negociantes que tenham o seu domicilio no
paiz, onde fõrem proferidas.

Ârt.15. A.s ditas sentenças, depois de receberem o- cumpra-se
-dos jlU'zes brazileiros (arts. L' e 2:) e depois da publicação do
mesmo - cumpra-se, - produzirão no Imperio os effeitos que por di
reito são inherentes ás sentenças de declaração de fallencia, salvo as
restricções dosarts.17, 18,19 e20

Art. 16. Independentemente do -cumpra-se -, e só com a ex
hibição da sentença e do acto da nomeação,' em fórma authentica, os
syndicos, administradores ou curadores terão qualidade para, como
~all~atarios, requererem no Imperio diligencias conservat.orias dos
dIreItos da massa, cobrar dividas, transigir, si para isso tiverem pode-
res, e intentar acções. .

Mas todos os actos que importam directamente execução da seno
tença, como são a arrecadação e arrematação de bens do fallido, não
po~erão ser praticados, senão depois qne a sentença se tornar execu
tona pelo - cumpra-se -, e mediante autorização do juiz brazileiro,
guarda~do se as fórmulas do direito patrio.

Ârt. 17. Sem embargo de haver sido declarada executoria a sen
tença estrangeim de abertura de fallencia os credores domiciliados
~o Brazil, que tiverem hypotheca sobre i~moveis aqui situados, per
~ncentes ao fallido, não .ficam inhibidos de demandarem os seus cre

dItos eexcutir o ditos immoveis.
hi Ârt. 18. A. disposição do artigo anterior é applicavel aos credores
c rographal'ios, igualmente domiciliados no Brazil, que na data do 
li~pra.se - .tenham acções ajuizadas contra o fallido. Ser-lhes-á
t~?rOseg.U1r nos termos ulteriores do processo e executar os bens
o alido, sltos ou existentes no Imperio. .
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Art. 19. A sentença estrangeira que abrir fallencia a negociante
que tenha dous estabelecimentos, um no paiz dó seu domicilio eontro
1istincto e separado no Brazil, não comprehenderá nos seus effeit~s

o estabelecimento existente no Brazil.
A fallencia deste estabelecimento só poderá ser decretada pelas

justiças brazileiras; e os credor~s do mesmo estabelecimento serão
pagos pela respectiva massa, de preferencia aos credores do e.stabele.
cimento existente no estrangeiro.

Art. 20. As concordatas e mm'atorias homologadas por tribuuaes
estrangeiros só serão obrigatorias para os credores, residentes no
Brazil que houverem sido citados para nellas tomarem parte, e depois
de receberem o-cumpra-se.

Art. 21. Fica entendido que não são susceptiveis de execução
no Brazil as sentenças estrangeiras que declararem a fallellcia de ne·
gociantes domiciliados no Imperio (Art. 2° § 1°).

Art. 22. No caso de haver tratado ou convenção com alguma
nação, regulando a execução das sentenças, se observará oque aeste
respeito se achar estipulado.

Art. 23. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Lafayette Rodrigues Pereira, do meu conselho, ministro e secre·

taTio de Estado dos negocios da justiça, assim o tenha elltendi(lo e
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro~ em 27 de Julho de 1878,57'
da In-dependencia e do Impedo.

Oom a rubrica de Sua Magestade o Imperador. - Lafayette
Rodrigues Pdreira.

Aviso n. 564 de 28 de Agosto de 1878

Mi'nisterio dos Negocios da Justiça, 28 de Agosto de 1878. . .
mm. e Exm. Sr. -Oom o officio de 6 do corrente transmltlIo

V. Ex. o do presidente da J unta Oommercial de Porto-Alegre eore·
querimento em que Joaquim Ferreira Gomes, amanuense daq:lella
Junta, pede o pagamento d.as gratificações dos cargos de porte~o e
thesoureiro, que servio interinamente durante a enfermidade e amda
depois do fallecimento do empregado efiectivo.' .'

Em resposta, declaro á V. Ex., afim de fazel·o ,constar ao presl'
dente da Junta e ao inspector da thesouraria:

Que repugnando ao espirito da Lei e ao regular andamentodo
serviço que empregados de categoria superior substitua~ subalter·
nos, foi manifestamente irregular a designacão do suppbcante para
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aceumular ao cargo de amanuense o de porteiro, que se considera infe
rior áqnelle, nos termos do art. 12 do Decr. n. 6384 <le 30 de No
vembro de 1876, além de haver incompatibilidade no bom desempenho
<le ambos, attenta a natureza das respectivas funcções.

Que, portanto, não tem o mesmo supplicante direito á gratifica
ção do logar do porteiro, devendo s6mente perceber a de thesoureiro
dos emolumentos, na conformidade do art. 11 § 3' do referido Decreto.

Por esta occasião recommendo a V. Ex. que informe qual a impor
taneia da fiança com que deve estar servindo o actual thesoureiro dos
emolumentos, á vista da ultima disposição citada.

Deus guarde a V. Ex.-Lafayette Rodrigues Pereira.-Ao Sr.
presidente do Rio Grande do Sul.

Aviso n. 816 de 13 de Novembro de 1878

Miuisterio dos Negocios da Justiça, 13 de Novembro de 1878.
Em officio de 25 de Outubro proximo findo consultou V. S. se

devem ser admittidos ao regi tro :
1.0 Ocontracto de sociedade composta de dous socios que adopt.a·

ram a mesma firma de outra já liquidada por morte do socio principal
e.da qual fazia parte um individuo, cujo nome não figura na nova soo
Cledade, successora da antiga;

2.° Os contractos firmados por procuradores, que não exhibem
procuração

Em resposta declaro que os casos propostos não se acham com
prehendidos nas excepções firmadas pelo Aviso de 6 de Junho ultimo,
con.stante da cópia inclusa, e portanto, nada impede o registro dos re·
fendos contractos.
. Deus guarde a V. S.-Lafayette Rodrigues Pereim.-Ao Sr. ore

sldente da Junta Commercial da Côrte.

Aviso n. 818 de 14 de Novembro de 1878 .

Min~stel:io dos Negocios da Justiça, 14 de Novembro de 1878.
V No llltmto de evitar a reproducção de duvidas, recommendo a.
~.Ex. qU? c~ame a attenção dos 'rribunaes e juizes dessas provincias

Pla onOVlsSlmo Codigo Civil Portuguez, arts. 213 e 1087, constantes
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da c6pia inclusa, ácerca do eumprimento de cartas rogatorias expe.
didas para o Reino de Portugal.

Deus guarde a V. Ex.-Laja.yette Rodrigues Pereira.
Mutatis mutandis aos Tribunaes e Juizes da Cõrte.

Oópia dos artigos citados.
Al't. 213. Os documentos escriptos em língua estrangeira só po

derão ser attendidos quando vierem acompanhados de traducção ano
thenticada pelo consul da nação respectiva; e, si esses documentos
fôrem expedidos por autoridades estrangeiras, .6 terão validade
quando estiverem visados pelo funccionario diplomatico ou consular
portnguez na respectiva nação, e reconhecida a assignatura deste no
Ministerio dos Negocias Estrangeiros.

Paragrapho unico. Si no Reino não houver consal da respectiva
nação, o documento será traduzido por peritos.

Art. 1087. As sentenças proferidas por tribunaes estrangeiros,
a que se refere o art. 31 do Godigo Civil, não serão exequiveisnoReino
sem estarem revistas e confirmadas por urna das Relações, com audien·
cia das partes interessadas e do ministerio publico, salvo quando outra
cousa estiver estipulada em Tratados.

Paragrapho unico. Para esta revi ão e confirmação, é competente
a Relação do districto em que o réo tiver domicilio, ou em que estio
verem situados os bens, si o réo não ti ver domicilio no Reino.

Aviso n. 52 de 31 de Janeiro de 1879

Rio de Janeiro.-l\finisterio dos :Negocios da Justiça, 31deJa·
neiro de 1878.

Com oflicio de 24 do corrente mez submetteu V. S. á decisãodo
Governo a seguinte cõnsulta suggerida pela: leitura do relatorio apre
sentado pelo presidente da Junta Commercial de S. Salvador em 10 do
mep findo.

Si á vista do art. 38 do Decr. n. 5690 de 15 de Julho de 181~l
é ainda applicavel aos corretores e agentes de leilões a pena de d~stli
tuição por falta de pagamento do imposto, nos termos da parte on;
dos arts. 9 e 13 dos Decl's. ns. 806 de 6 de Julho e 858 de 1 d:
Novembro de 1851, ou si em tal caso tem lagar s6mente a pena
suspensão. - n

Em resposta, declaro que o citado Decr. n. 5690 de 1874 COta
têm disposição fiscal, a qual em vez de revogar como entendeu aJun

\
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Commercial de S. Salvador, confirma o preceito dos Decretos de 1851
na parte relativa a suspensão dos referidos agentes auxiliares do com
mercio pela falta de pagamento do imposto annual, deixando subsis
tente a pena de destituição no caso de não realizar-se o mesmo paga
mento/ até certo e determinado tempo.

Deus guarde a V. S.-Lafayette Rod1'igues Pp/reim.-Ao Sr.
presidente da Junta Commercial da capital do Imp~rio.

Aviso n. 115 ue 1 de Marco de 1879
~

Ministerio dos Negocios da Justiça, 1 de Março de 1879.
Em resposta ao ofticio de 14 do mez findo, ácerca do facto, contra

oqual representon o chefe de policia da côrte, de achar-se a firma
social de Duarte & Arouca vendendo, mediante prégão, lanço, e sem
cobrança de commissão, mercadorias importadas do estrangeiro ou
aqui compradas pela mesma firma, cabe-me declarar que sendo cara
cteri tico da fnncção de agente de leilão a venda de eft'eitos alheios por
couta de seu dono, não se póde applicar a disposição do art. 6° do
Decr. n. 858 de 10 de ovembro de 1851 aos que na qualidade de
commerciantes vendem por si ou por seus prepostos eft'eitos de seu
commercio no proprio estabelecimento, com prégão e lanço, meios que
aLei não prohibe nas vendas particulares, nem tornou exclusivos para
os agentes officiaes.

Dens guanle a V. S. - Lafayette Rod?'igt~es Pe?·eira. -Ao
Sr. presidente da Junta COillmercial da capital do Imperio.

Aviso n. 594 de 7 de Novembro de 1879

Ministel'io dos Negocios ela Justiça, 7 de Novembro de 1879.
r. 111m.. e ~xm. Sr. - Verificando-se que no art. 454 do .c0digo
uommerClal mserto na Collecção de Leis de 1850, que se publIcou na
ryhogl'aphia Nacional, houve erro no emprego das paJavras - devedor
dO erdell'o commum, em vez de - devedor ou herdeiro commum -,
eclar~ a y. Ex. para os fins convenientes que na carta de Lei, pela

qllal fOI 'promulgado o dito Codigo, e no autographo existente nesta
secretana de Estado, o mesmo artigo se acha redigido pela fórma
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seguinte: A citação ou intimação de protesto feita a devedor ou her.
deixo commum não interrompe a prescripção contra os mais co.réosda
divida. Exceptuam-se os socios, contra os quaes ticaráinterrompidaa
prescripção sempre que um dos socios fôr pessoalmente citado ou inti.
mado do protesto.

Deus guarde a V. Ex. - Lafayette Rod1'igues Pe?,eÁ,?'a.-Ao
Sr. presidente da provincia do Maranbão.

Aviso ll. 41 de. :2:2 de Janeiro de 1880

Ministerio dos Negocios da Justiça, 22 de Janeiro de 1880.
Tenbo presente o officio n. 22 de 14 do corrente, em que V. S"

referindo·se a individuos que fazem leilões á noite, e, além de abusa·
rem da bO<t fé dos compradores, originam conflictos, pede providencias
para que taes leilões só se realizem durante o dia

Em resposta declaro que a disposição do Decr. n. 3486 de 28
de Junho de 1865 (remissivo ao de n. 858 de 10 de Novembro de 1851lr
prohibindo á noite vendas apregoadas por agentes de leilões, não
attinge os negociantes que, na conformidade do Aviso de 10 de Março
de 1879, vendem por si ou por seus prepostos e:ffeitos do seu com·
mereio nos proprios estabelecimentos, com prégão e lanço, durante as
horas da. noite em que podem estar abertos os mesmos estabelecimento
segundo as disposições em vigor i restando sómente o emprego dos
meios competentes contra os conflictos e abusos oue possam cahir sob a
acção judicial ou policial.

Deus guarde a V. S. - Lafayette Rodrigues Pereíra.- Sr. Des·
embargador Ohefe de Policia da Oôrte.

Decreto n. 7777 de 27 de Julho de '1880

Usando da attribuição que lhe confere o art. 102 § 12 da Con·
stituição e de accôrdo com a Imperial Resolução de 24 do corrente

'--mez, exarada em consulta da secção de justiça do cónselho de Estado,
hei por bem decretar o seguinte: . • •

Art. 1. o Na falta de reciprocidade a que se refere o art. 1 §.1
do Decr. n. 6982 de 27 de Julho de 1878, a sentença estrangeira
será exequivel no Imperio se o Governo conceder exequatur.
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Art. 2.· O exeqttatur concedido pelo Governo nos termos do
artigo antecedente eqnivalerá para todos os effeitos ao - cnmpra·se
- do poder judiciaria.

Art.. 3. o Na execução das sentenças por virtude do - exequatu?'
- se observará omesmo processo estabelecido pelo citado Decr. n. 6982
de 27 de Julho de 1878.

Al't. 4. 0 Ficam revogadas as disposições em contrario.
Manoel Pinto de Souza Dantas, conselheiro de Estado, senador do

Imperio, ministro e secretario de Estado dos negocias da justiça,
assim o tenha. entendido e faça executar.

Palacio do Rio de Janeiro, em 27 de Julho de 1880, 59° da Inde
pendencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. - Manoel Pinto
de Sou~a Dantas .

Aviso n. 36 de 25 de Janeiro de 1881

Ministerio dos Negocias da Justiça, 25 de Janeiro de 1881.
Sua Magestade oImperador, conformando-se por immediata Reso·

IUção de 22 do corrente com o parecer da ~ecção de justiça do con
selho de E tado, manda declarar a V. S. em resposta ao oflicio de 5 de
Novembro ultimo, que as mulheres, apezar de negociantes matricu
ladas, não podem votar nem ser votadas nos collegios çommerciaes,
porque o Codigo do Commercio no Titulo unico J art. 14 e o Decl'.
u.696 de 5 de Setembro de 1850, arts. 3 e 4, exigem, além de outras
condições, para o gozo daquella prerogativa, a capacidade politica que
falta ás mulheres, bem como a outras pessoas, que aliás podem ser
negociantes matriculados.

Deus guarde a V. S. - M. P. ele 8ouzaDantas.-SI'. presidente
da Junta Commercial da Côrte. -

Aviso n. 85 de 19 de Fevereiro de 1881

M~sterio dos Negocias da Justiça, 19 de Fevereiro de 1881.
J FOI presente á Sua Magestade o Imperador nma representação
;i~.agel~tes de leilões desta praça, pedindo a revogação dos A visas do
d 18tel'lo a meu cargo ns. 115 de 1 de Março de 1879 e 104 de 20
a;p~al'~o de. 187~, no primeiro dos quaes se declarou que não se póde

cal a dISPOSIÇão do art. 6° do Decr. n. 858 de 10 de ovembro
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de 1851 aos que na qualidade de commerciantes vendem por si ou por
seus prepostos efl'eitos de seu commercio no proprio estabelecimento
com prégão e lanço; e no segundo se tornou dependente de prévi~
approvação da Junta Commercial a substituição dos referidos ageutel
pelos seus prepostos, sempre que se der impedimento, apezar de esta·
rem os prepostos habilitados na fõrma do art. 14'do citado Decreto,

O mesmo Augusto Senbor, conformando-se por immediata Reso·
lução de 12 do corrente, com o parecer da secção de justiça do con·
selho de Estado, houve por bem decidir:

1.o Que seja mantida a doutrina do Aviso n. 115 de 1879, por·
quanto só para os casos de vendas feitas judicialmente ou em hasta
publica se acha firmada a competencia privativa dos agentes de leilões,
nos termos dos arts. 70 e 862 do Codigo Commercial, 287 e 358 do
Decrs. n. 737 de 25 de Novembro de 1850 e art. 18, 2' parte, dode
n. 858 de 10 de Novelnbro de 185l.

A faculdade, porém, que tambem aSSIste a taes agentes para uo'
outros casos previstos no Codigo Commercial, al't. 69, Decretos citado,
n. 858, ad. 18, 1" parte, e n. 3465 de 17 de Setembro de 1859,
venderem em almoeda, por conta de outrem, com retribuição pecu·
niaria, não excluem aos commerciantes o direito de fazer, por si
ou seus prepostos, leilões das mercadorias que lhes pertencem. A in·
telligencia contraria, além de não ter fundamento em lei, seria attent~·

toria da liberdade do commercio.
2.° Que o Aviso n. 104 de 1877 deve ser entendido nosstrictos

termos do art. 14 do mencionado Decr. n. 858, segundo o qual o
titulo de preposto, uma vez approvado e registrado, deve servir para
todos os casos de impedimento por molestia, emquanto não fôr c.ass~do
pela Junta por motivos 8upervenientes ou a requerimento do leIloeIro

A ratificação da nomeação, sempre que se désse o i.mpedimeuto,
inutilisaria o intuito da Lei, que foi dar substituto prompto ao agente
impedido, de modo a não prejudicar o commercio. ,

Deus guarde a V. S.-M. P. ele Souza Dantas.-S\': pr6S1'
:lente da Junta Commercial da Côrte.

Aviso n. 128 de 17 de Março ue 188l

Ministerio dos Negocios da Justiça, 17 de Março de lir8]. t
Illm. e Exm. Sr. - Sua Magestade o Imperador, tendo presene

I),S informações prestadas pelo juiz de direito da comarca de Valença,
~cerca das ac~usações feitas ao promotor publico no Jorn~l do ~~;~
mercio de 27 de Novembro ultimo, e conformando-se por Imme
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Resolução de 12 do corrente com o parecer da secção de justiça do
COD elho de Estado, manda declarar a V. Ex. para fazei-o const~r

áquelle juiz que o promotor publico póde accumular as funcções de
curador de uma massa fallida, mas não as de advogado, ainda que seja
por parte do credor. A prohibição g'enerica do Aviso Circular n. 330
de31 de Outubro de 1859 fundadamente inclue o caso de ser o patro
cínio prestado ao credor, pois a intervenção do ministerio publico deve
er i enta de interesse pessoal, para não se tornar odiosa e suspeita

de exageração, como naturalmente acontece se o promotor foi advo
gado de alguma das partes.

Deus guarde a V. Ex. -M. P. de Sonza Dantas.- Sr. presi
dente da provincia do Rio de Janeiro.

Aviso n. 147 de 28 de Mal'co de 1881
~

Uini terio dos Negocios da Justiça, 28 de Março de 1881.
Foram presente á Sua Magestade o Imperador a petição em que

Enéas Augusto Nobrega de Ponte consultou se um agente de leilões
podia I.mnuncial-o. em seu nome e mandar effectual-o por outro agente,
e11 informação por V. S. prestada, da qual con ta a pratica seguitla
~elo ditos agentes, bem como pelos corretores de admittirem, na qua
hdade de preposto, algum companheil:o, satisfeitas as exigencias do
art. 14 do Decr. n. 858 de 10 de Novembro de 1851.

~ omesmo Augu to Senhor, conformando-se, pela immediata Re
oluçao de 19 do corrente, com o parecer da secção de ju tiça do

conselho .de Estado, e considerando que o art. 14 do citado Decreto
só auto:lZ<1. o leiloeiro a exercer por outrem as suas attdbuições,
qn.aDdo Impedido por molestia temporada, contanto que o substituto
leia ~m seu preposto, legalmente habilitallo e estranho ao corpo do
eIloelros, manda declarara V. S.:

1.0 Que um leiloeiro não p6de annunciar leilões emJ?eu nome e
manllar effectual·os por outro leiloeiro'

2:' ~ue, com maioria derazão, de~e ser condemnada a pratica de
um leiloeiro admittido como preposto de ontro leiloeiro, estendendo-se
a·mesma regra aos cprretores.

Deus guarde a V. S.-M. P. de Souza Dantas.- Sr. presidente
da Junta Commercial da Côrte.

OB
CODJGO COIDffiRCIAL
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Aviso n. 148 de 28 de M.arco de 1881
~

:M:inisterio dos N'egocios de Justiça, em 28 de lIfarço de 1881
Em officio de 25 de Setembro ultimo consultou V. S. sobre a

providencia que cabe contra os interpetres cOOlmerciaes: l°, qnando
deixarem de satisfazer o imposto de industrias e profissões, depoi de
suspensos na fõrma do art. 7° do Decr. n. 863 de 17 de Novembro
de 1851; 2!?, quando cobrarem emolumentos superiores ao marcados
no Decr. n. 2923 de 14 de Maio de 1862.

Ao mesmo tempo V. S. propôz que se ampliasse ao primeiro ca
a disposição final do art. 9. do Decr. n. 806 de 26 de Julho de
1851 e do art. 13 do Decr. n. 858 de 10 de rTovembro do dito
an:no, que impõem a pena de destituição aos corretore e agentes de
leilão remissos no pagamento do imposto; e ao segundo caso a di,
posição do art. 31 do citado Decr. n. 806, que pune com suspen ão
e multa os corretores, que augmentarem as respectivas commissõe .

Ouvida sobre o assumpto a secção de justiça do conselho de
Estado, com cujo parecer Sua Magestade o Imperador houve por bem
conformar-se, pela immediata Resolução de 19 do corrente, declaro a
V. S. que não está na alçada do Governo estabelecer penalidade nova
além da fixada no Decr. n. 863 de 17 de Novembro de 1851, endo
para is o necessaria autorização legislativa; e chamo a sua attenção
para o art. 21 do mesmo Decreto, de accôrdo com o qual o interprete
incorre na sancção do Codigo Criminal, quando praticar qualquer acto
contra as Leis ou Regulamentos em vigor. .

Deus guarde a V. S.-M, P. de BO~6ZC6 Dcmt.a .-Sr. preSIdente
da J nn ta Commel'cial da Côrte.

Aviso 11.302 de 20de Junho de1881

Ministerio dos Negocios da Justiça, 20 de Junho de 1~81.
Sua Magestade o Impêl'ador cenformando-se por immedlata Re·

solução de 4 do corrente, com o parecer da secção de justiça do ~n;
selho de Estado em consulta de 11 de Abril ultimo, sopre as dUVj(~a
su_citadas por V. S. com referencia á rehabilitação dos fallidos, mando
declarar ,em resposta ao officio de 16 de Setembro de 1878, que teDeiao Decl'. n. 2684 de 23 de Outubl'O de 1 75 firmado a competen
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do Supremo Tribunal de Justiça para resolver as duvidas manifes
tada por julgamento divergente, convém que V. S. provoque a solu
ção pelo meios e tabelecidos no Decr. n. p42 de 10 de Março
de 1876.

Den guarde a V. S.- M. P. de 80uzct Dantas. - Sr. Juiz de
Direito da 2a ara ommercial da Côrte.

. SenllOl'.-Mandou Vossa lUagestade Imperial que a secção de
ju tiça dos negocios do Imperio do conselho de Estado con ulte com
eu parecer obre 6S inclu os papeis relativos á duvidas suscitada

pelo juiz ele direito da 2" vara commercial da Côrte, com referencia
fi rehabilitação dos fallidos.

A em'etaria informa e opina do seguinte modo:
Um fallielo cctstbal obteve concordata dos seus credores, e as res

pectivás quitações, menos de dou, cujas quotas foram depositadas;
Nestas cil'cumstancias o concordatario requereu a sua rehabili

tnção ao juiz commercial da 2" vara.
Mas como o peticionario não apresentou a quitação de todos os

credore , mandou ojuiz que se :fi.zes 'e convocação delles, no termos
do art, 870 do Codigo Commercial.

Aggl'avou deste despacho o peticionario para a Relação que,
reconhecendo não ser o caso de aggravo, declarou que havia pleua
quitação de credore , e que pelo cumprimento da concordata homolo
gada, estava o Íétllido rehabilitado ip o facto, independentemente de
nOl'a convocação de credores e sentença de rehabilitação.

«A dispo i ão do art. 870, conclue o A.ccórdão, não tem applicação
fi especie, porque aqui não se trata de liquidação de ma sa fallida por
contracto de união, e sim da liquidação por concordata.»

Ao contrario do que julgára o Tribunal superior, pen a o juiz
que não ba ta que o concordatario recebes e todos os seu~ haveres e
dés.e ,cu~~rimento á concordata; é ainda mister que haja rehabUi
taçao JudICIal, e esta só se póde obter pela quitação de todo os cre
dores ~e não só dos da concordata) ou pelo deposito integral do debito
dofalMo mas não sómente da quotas da concordata.

, E depois de notar um equivoco do Accórdão, quanto ao facto da
~~\lta~o plena, consulta o mesmo juiz sobre a verdadeira intelligencia
aLeI, VIsto já não se tratar de um caso pendente.

Plll1S0 que a' questões podem ser formuladas nos seguintes termo :
, 1.0 O~ue se deve entender por quitação plena do concol'~atario

pala oeffeIto da l'ehabilitação? Basta o pagamento ou depo ItO das
quotas da concordata ou é mister o paO'amento ou depo ito da impor-tanc' . ) to

la llltegl'al do debito, inelllido o dos credores, que não tomaram
Pdal'te na concol'dltta nem noaccôl'do d:t quitação plena no termos
oal't, 8iO?
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2. o Pelo facto de ter sido cumprida uma concordata pelo fallido

casual, póde elle considerar-se rehabilitado, sem requerimento einter.
veução da autoridade judiciaria?

Dependem amMs as questões da intelligencia do art. 893 do
Codigo Commercial.

Dispõe o artigo:
« O fallido, que tiver quita.ção plena de seus credores, pódepeàir

a sua rehabilitação perante o rrribunal (hoje juizo singular).
Quanto á primeira que tão:
Considere-se a marcha do progresso.

. Forma-se a concomata quando proposta pelo falHdo (art. .JS);
ou o contmcto de ttnião, quando aquella se não faz (Arts. B4?
e 855).

.... Na conco1'data tem logar a chamada dos credores, e os que não
comparecerem consideram-se adherentes ás ·resolt'ções da maior;']
(Cod. art. 844, Regulamento n. 1597 de 1 de Maio de 1855 eDeer.
n. 1368 de 18 de Abril de 1854, art. 1°).

Esta maioria deve ser em numero tal que represente pelo meno.
a maioria dos credores e dous terços do valor de todos os credite
sujeitos ao effe.itos da concordata.

Ra por ultimo a liquidação, entrega de bens, etc.
Se falhou a concoTdatc" por não haveI-a propo to o fallido, ou por

ter sido negada pelo juizo, faz-se o contmcto ele união, precedendoon
não proposta do fallido como na concordata. . .

Ha convocação de credores, nomeação de administradores, liqUl'
dação e divider.tbs (arts. 855 e 879).

Na segunda e ultima convocação de credores quando os be~s
não chegam para o integral pagame1'l,to, propõe o juiz e deve ou oao
dar plena quitação ao faUido.

Se a questão se resolve pela affirmativa, «por dous terços de
credores que representem dous terços dos credftos por solver (como
na concordata) a·quitação é obrigatoria mesmo a respeito dós credores
dissidentes; e o fallido fica, por este acto, clesobrigado ue qualquer
responsabilidade para o futuro (Al't. 870). » ..

Já daqui surge uma objecção á providencia de que falia oJUIZ

commercial, convocação de credores fundada no art. 870. d
Tal convocação tem a sua opportunidade, qne já terá pass.a J'

quando se houver de verificar a condição de rehabilitação, depOIS a
concordata ou contracto de união, durante cujo processo é que tem
logar a dita convocação para o fim indicado no art. ,870. . .

Não nos detenh~, porém, este incidente, e voltemos alUda á coo
cordata e contracto de união.

São !lrOCeSsos de natU?'eza semelhante .

...



o intuito de ambos é o mesmo: conceder ao fallido de boa fé um
reme(lio para satisfazer em tempo seus debitos e readquirir o credito
commercial, rehabilita?'·se, evitando os prejuízos e vexames de uma
execução,

Acondição, quer em nm, quer em outro caso, é a mesma-maioria
de dous terços, ainda que haja dissidencia. '

Apreferencict de um dos dous processos depende de haver ou não
por parte do fallido proposta de concordata.

Pelo que respeita á dtwação, a concordata e o contmcto de união
tem amesma força. e o primeiro desses actos póde ser rescindido
(art. 8-:1:9), tambem a· quitação plena do art. 870 pMe tornar-se de
nenhum effeito no caso do art. 871.

Os effeitos da concorclata e elo cont'racto de união são identicos em
não desobrigar o fallido para com a fazenda. -Instrucções annexas
ao Aviso n. 520 de 20 de J: ovembro de 1863, arts. 4° e 8°, as quaes
dizem :-«ll, quitação plena, dada ao fallido em virtude do al't. 870
do Codigo, não o desobriga' da responsabilidade para com a fazenda
publica; o que todavia não ob ta a concessão de sua rehabilitação, a
qual não será extensiva á mesma fazenda ».

Existe, entretanto, um ponto em que diversificam os eifeitos da
concordata e do contracto de união: aquella deixa de ser obrigatoria
para certo credores, salvo se nella tomam parte (arts. 852 e 853) ;
mas não é esta excepção que diminue a força da concordata compara·
tivamente ao facto de que trata o art. 870, e que produz a quitação
plena.

Esta não deixa tambem de ter o seu contraste no art. 872 do
capitulo qne inclue o art. 870, e que se inscreve-Dos administm
dores da liqztidação e div idendos .

Ahi se diz:
« Os bens, que o fallido possa vir a adquirir de futuro, quando

o~ credores lhe não passem quitação, ficam sujeitos ás divida contra
hida antes (lo seu fallimento. »

Será este um dos credores do art. 870? mas como conciliar em
tal ca o a affirmll.tiva com a q'uitação plena?

E' preciso, portanto, excluir esse credor do numero dos dissidentes
~ dos que convieram na quitação plena, e consideraI-o como credor na
ypothese de não ter havido tal quitação pela maioria dos dous terços.

Esta ?bservação vem só para recordar que entre os principios do
nosso COdlgO e a lettra ou methodo de algumas de suas disposições
nem sempre se encontra a combinação mais clara on mais perfeita.

Em taes circumstancias, é de bom conselho que nos cinjamos
qna~to nos fôr possivel á. lettra da Lei, quando dahi não possa resultar
lDalllfesto absurdo. .

AVISO N, 302 DE 1881 1077
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------------------------
o nosso Cocligo falIa em qu-itação plena no art. 870 (contracto de

união). Repete e ta expressão 110 art. 893 quando esta.belece &

condição de rehabilitação, c.ondição que consiste na plena quita\áo
dos credores.

Nas disposições relativas á concordata não e encontra seme.
lhante expres ão.-O credores reunem-se em numero sufficiente, e
acceitam {lU não a proposta do fallido.-Se acceitam, evita-se a exe·
cução judicial, e eis ahi o eifeito capital da concordata.-Seguem·ge
os termos do art. 854.

Mas no caso do art. 870, não ha sómente rateio entre os ere·
llores j elles dão plena quitação j ainda que não sejam pago inte·
gralmente. E e sa plena quitação é obrigatoria mesmo a respeito dos
creclores dissidentes. O fallido fica desobrigado de qualquer respon·
sabilidade pára o futuro.
. E', portanto, na quitação plena ou no pagamento integral do
art. 870 que devemos buscar o padrão da quitação plena de qne trata
o' art. 893.

E razão tiveram os Tribunaes decidindo:
Que a quitação plena no caso do art. 870 equivale á do al't. 893,

salvo a disposições que regulam para o fim da rehabilitação do
fallido.

Que este, apezar da quitação de dous terços de credores (como
no caso da concordata) nãe podia requerer ou ser rehabilitado, sa11'00
caso do art. 870.

Em conclusão, penso que a primeira questão se resolve assim:
Não obstante achar-se homologada e cumprida a concordata, é

condição imprescindível para a rehabilitação do art. 893 a plena
quitação dos credores (art. 870) ou o pagamento ou deposito da imo
portancia dos debitos, ainda os não contemplados na concordata.

Quanto á segunda questão: . .
S6 quando a quebra é julgada com culpa, est~ no arbltrlo do

rrribunal, procedendo ás avel'iguações que julga.r convenientes, eOD'
cec1er ou negar a rehabilitação. •

Preenchida a condição do pagamento integral dos credores, DO
caso de quebra ca 1lal, não póde ser negada a reha.bilita~ã? .

Mas ainda neste caso é necessario a intervenção judIcIa\. .
Porque a rehabilitação é o acto, pelo qual a compete~te autOI'l'

dade, depois da necessaria verificação, certifica o preenchimento da
condição legal (pagamento integral, ou quitação plena), e ~arante, po~
assim dizer, a confiança publica, reconhecendo que o fall1do se aoh
rehabilitado para continuar no exercicio de sua profissão. bl'

Porque,Interviudo a autoridade, por interesse de ordem pu I~I
no prócesso de fallencia, no qual se comprehendem acto que ~ao



AVI n N, 302 DE 1881 1079

conrliçõe para a futura rehabilitação do fallielo e mais particular
mente intere sam a este e aos credores, com maioria de raz,ão deve
intervir na rehabilitação, em que se verifica o implemento de taes
condições, em benefici.o não já unicamen te das partes, mas do com
mercio e da sociedade,

Porque, a Lei, para o efi'eito da interferenCla não fez distincção
dequebra casual ou culpo a, nem quanto á rehabilitação, nem quanto
ao recurso, e antes declarou em termos genericos, que só a autori·
dade judicial é competente para declarar a rehabilitação. (Regula
mento II. 738 ele 25 de Novembro de 1850, art. 99, Regulamento
n, 1597 de 1 de Maio de 1851, art. 6° § 3" art. 8° n. 1, e
Decr. n. 6385 de 30 de ovembro de 1876, art, 1° § 1°).

Porque é expresso no Codigo Commercial, arts. 893 e 894, que o
rallido peça ·rehabilitação ao juizo mediante determinauo processo, e
depoi de obtida a plena quitação do credores.

Porqne certas illterdicções legaes só cessam com a intervenção
judicial (Art. 897).

Porque o A.viso 11. 311 de 10 de Julho de 1863, ainda tendo o aI·
cance que se lhe quer dar, não podia di pen ar nas regras da reha
bilitação, ao passo que e refere ao art. 2° § 4° do Codigo ( obre re·
babilitação) .

Respondo, portanto, pela negativa á segunda questão.
. Inclino-me a crer que o recente julgado da Relação da Côrte náo
eo:esultado de uma jurisprudencia adoptada com animo assente e
per lstente.

Como quer que eja, o juiz pede uma solução.
Tem ido uma lettra morta a Lei do regulamento sobre Assentos

elo Supremo Tl'ibuna,Z de Justiça.
Ao Governo continuam a recorrer os julgadores para que elle firme

ou regule aintelligencia das Leis, conforme o preceito constitucional.

S
Como na consulta do juiz não se trata de um caso ainda pendente,

. Ex, resolverá o que fôr melhor.
No ~eu project.o sobre fallencia talvez pudes em se, incluídas al

gumas di posiçõe que, simplificando o re pectivo processo, servissem
t'~mbem de tornar ainda mais po itivos os dous pontos, que ainda ori
glDam co~tl'o~ersias.-Dil'ectoria Geral, 23 de Setembro de 1878.
Cunhn FtgueH'edo Junio?'.
fi A con~nlta do juiz ue direito da 2" vara commercial não tem por
lfi es~larecl~entos de que precise sobre a verdadeira intelligencia
(a Le,l: mottvadas pela divergellcia em que se acha com o Tribunal
~~I(lenOr, ~em por fim uma decisão do Governo que resolva aquella
~vdel'genCla declarand~ qual das duas opiniões, manife tadas em jul

g os, deve ser adopta<la t;omo regra para futUros casos.
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Sendo assim, é questão prevista pela Lei n. 2684 de 23 de Outu.
bro de 1875, que para isso firmou a competencia do Supremo Tribunal
de Justiça, convindo que o juiz da P instancia provoque sua ,olnção
pelos meios estabelecidos no Decr. n. 6142 de 10 de Março da 1876.

E' este o parecer da secção de justiça do conselho de' Estado.
Vossa Magestade Imperial mandará, porém, o que fõr mai

acertado.
Sala das cnnferencias, 11 de Abril de 1881.-Viscon(le de la·

gUa?'Y .- Visconde de Abaeté. - Visconde de Nitherohy.
Como parece.-Paço, 4 de Junho de 1881.-Com a rubrica de

Sua Magestade o Imperador.-M. P. de Souza Dantas.

Avi O D. 314 de 30 de Junho de 1881

.Mmisterio dos Negocios da .Tustiça, 30 de Junho de 1881.
Illm. e Exm. Sr...,-Declaro a V. Ex. afim de fazel·o constar ao

presidente da Junta Commercial de Porto-Alegre, em respostaaooffi·
cio de 3 do corrente mez, que, em vista da expressa referencia feita
pelo art. 5° do Decr. n. 6384 de 30 de Novembl'o de 1876 ao art.6'
do Titulo unico do Oodigo OO,mmercial, ha incompatibilidade em servi·
rem conjunctamente com oBarão de Oahy, presidente da Junta, os de·
putados Francisco Gonçalves Oarneiro e João Vieira da Silva Canil'
barro, por terem os tres sociedade entre si.

Cumpre, portanto, que os dous deputados deixem os seus logares,
visto haverem sido eleitos depois de nomeado presidente oBarão de
·Cahy, e que se convoquem os supplentes para snbstituil-os emqllanto
não se proceder á nova eleição. .

Deus guarde a V. Ex.-M. P. ele Souza Demtas.-Sl'.presl·
dente da provincia do Rio Grande do Sul.

Aviso n. 315 de 30 de Junho de 1881

Ministerio dos Negocios da Justiça, 30 de Jllllho de 188~.
Declaro a V. S., em resposta ao officio de 4. de Abril ultlm?, que

Sua Magestade o Imperador houve por bem conformar·se por l,!ll~~'
diataResolução de 25.do corrente, com o parecer, junto por c6P~a lo
Becçóes reunidas de justiça e fazenda do conselho de Estado. pe
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que deve ubRistir a doutrina consagrada pela Resolução de 19 de
Março, á qual se refere o Aviso de 28 do dito mez

Deus guarde a V. S.-M. P. de Souza Dantas.-Sr. presidente
da Junta Commercial da Côrte.

Senhol'.-Foi Vossa Magestade Imperial servido ordenar por
AVIso de 12 do corrente mez, que as secções reunidas de justiça e de
fazenda do conselho de Estado interpuzessem o seu parecer sobre
os papeis, que acompanham o mesmo aviso, concernentes a diversas
ponderações feitas pelo presidente da Junta Commercial ácerca da
doutrina consagrada na con ulta da secção de justiça de 21 de Feve
reirodeste auno, tendo·se Vossa Magestade Imperial, por sna imme
diata e Imperial Resolução de 19 de Março do corr~nte anuo, confor
mado com oparecer da maioria.

Esta consulta versou sobre um officio do presidente da Junta
Commercial da Côrte, indicando providencias para os casos, em que
os interprete commerciaes deixarem de sati fazer o imposoo de in
dustrias e profissões, depois de suspensos e em que cobrarem emolu
mentos superiores aos marcados no Decr. n. 2923 de 14 de Maio de
1862, e oparecer da maioria da secção foi:

« Que tratando-se ~e punix com a pena de de tituição os interpre
tes incursos no primeiro caso, depoi de terem sido suspensos por falta
de pagamento do imposto de industrias e profissões em tempo devido,
ecom a de suspen ão e multa o que cobrarem emolumentos superiores
ao marcados no Decr. n. 2923 de 14 de Maio de 1862, e tas penas
não e tavam estabelecidas no Decr, n. 863 de ] 7 de ovembro rle
151, que, para boa execução do Codigo Commercial, dera o regula
me~to aos interpretes do commercio da Praça do Rio de Janeiro, e
as 1m, não estava 'na alçada do Governo, depois de decorridos mais de
30a~nos, decretar taes penas; accrescendo qne os interpretes do com
mercIO exerciam um emprego publico, e por isso estão sujeitos pelo
que praticam contra a Lei e Regulamentos, além das penas impo tas
no,Regulamento especial, ás que estabelece o Cocligo Commercial para
aSlUfracções commettidas pelo empregados publicos, como foi previsto
pelo Regulamento especial n. 863 de 17 de ovembrolle 1 5l.
b Deste parecer, com o qual houve Vo sa Mage tade Imperial por

em ,conformar~se, deu-se por Avi o de 23 de Março deste anuo, co
nheCl.IDento ao presidente da Junta Commercial da Côrte, o qual res
iondendo em ofiicio de 4 de Abril seguinte, faz cliveI' as ponderações
cer~a da ~outrina oonsagrada na consulta de 21 de Fevereiro, da
~ç~o de Justiça do conselho de Estado, como se vê do referido
o 010 que abaixo se transcreve:

"Em Aviso de 28 do mezfindo communicou·me V. Ex., em res
posta ao officio desta Junta. de 25 de 'Setembro ultimo, que á vi ta do
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parecer da secção de justiça do eon~elho de Estado, com o qual na
Magestade o Imperador houve por bem conformar-se, não póde oGo.
verno independentemente da autorização legi lativa, ampliar adispo·
sição final do art. 9° do Decr. n. 806 de 26 de Julho de 1851 edo
art. 13 do Decr. n. 858 de 10 de Novembro do <lito anno ao in·
terpretes do ~ommercio, que deixarem de satisfazer o imposto dein·
dustrias e profi sões depois de suspensos na fõrma do al't. 7' do
Decr. n. 863 de 17 de ovembro de 1851, e cobrarem emolumentos
superiores aos marcados no Decr. n. 2923 de 14 de faia de 1862.

Na ultima parte do mesmo avi o chamou V. Ex. minha attenção
para o art. 21 do citado Decr. n. 863, de accôrdo com o qual iucorre
o interprete na sancção do Oodigo Oriminal, qua.ndo praticar qualquer
act~ contra as Leis e Regulamentos em vigor.

Acatando, como devo, a Resolução Imperial de 19 do mez passado,
permitta-me V. Ex. fazer algumas ponderações afim de ser con iderado
o assuDJQto, se V. Ex. as im o entender em sua. saberloria.

Pelos arts. 19 e 20 do Decr. n. 863 os interpretes estão ujei·
tos á 1'esponsabiliclade c1'i?ninal, quando se provar dólo ou falsidade
em suas traducções, ou se recusarem aos exame ou diligencias judio
ciaes ou administrativas para que forem intimados com comminaçãode
desobediencia. Parece que só a esses casos e refere o invocado
út. 21 em sua dispo içã.o incidente, combinado com os dons artigos
anteriores. .

Se não se pôde ampliar aos interprete a penalidade impo ta aos
corretores e agentes de leilões, apezar de ser identica a falta, com
maioria de razão não se pôde elevar á categoria de crime , facto qne
a Lei não qualificou como taes.

Além de ser repugnante sujeitar o interprete a processo crimiad
pela falta de pagamento de imposto, a pena só poderá ser ado al't.154
do Codigo Criminal, que pune com suspensão de um a nove mez ~
empregado que deixou de cumprir qualquer Lei ou Regulamento, DlI~
tal pena para o interprete já suspenso nos termos do art. 7° do Decr.
n 863, será inefficaz e illu oria.

For outro lado, admittida a doutrina da consulta do conselho de
Estado, o crime, que se póde imputar ao interprete .pela ~obr~n~a~:
emolumentos excessivos, será o definido em a g'enel'lca dlSposlçao
al't 129 § 2° do Codig'o Criminal o qual pune segundo os grãoS, com. "spea·llerda do emprego e inhabilidade para outru, com mn.lta.e com su Li
são) o que, para promover interesse pessoal seu, infnngll' qualqU§e~,Jo
ou ReD'ulamento' mas ou seja esta ou o crime preVIsto no art. 135 D

dito d'odigo, dar~se-ha desigualdade odiosa entre o interprete f~8~~'
retor de navios, que pela mesma falta está ujeito á llienor pen; \851:
como é a fixada no al't. "31 do DecI'. n. 806 d~ 26 de Julho e
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Por esta occasião cabe·me informal' á V. Ex. que se acham sus
penS'os, em virtude de decisão da Junta,.desde 13 de Novembro de 1879,
quatro interpretes, que não pagaram o lIllpOStO. Com a suspensão inde
finida desses interpretes soffre o commel'cio, não tendo a Junta a fa
Cilidade de nomear outros, por ser limitado o seu numero, na confor·
midade do art. 3° do Decr. n. 863 de 1851, nem podendo julgar va·
gos os officios, por não se dar o caso de abandono, de que trata o
al'L. 8° do mesmo Decreto.

Para remediar esse inconveniente, que pôde aggravar-se lia hypo
these de serem suspensos todos os interpretes como inCl1l'SOS no art.. 7°
do citado Decr. n. 863, e para reprimir os abusos na cobrança de
emolumentos excessivos, foi que a Junta suggerio as providencias de
llutlll'eZa administmtiva, indicadas no ofíicio de 25 de Setembro dt
anno passado,

Enão me parece, com a devida venia, que ellas sejam exorbitan
tes da faculdade conferida ao poder executivo no art. 102 § 12 da
Constituição do Imperio, porquanto, sem autorização legislativa, o
Governo por Decr. n. 3486 de 28 de Junho de 1865, expedido sobre
consulta da secção de justiça do conselho de Estado, prohibio o lei·
Iões á noite, tWtl1liCtndo a este caso a penalidade estabelecida no regu·
lamento dos leiloeiros para os leilões nos domingos.

Do officio, que fica transcripto, vê-se que duas são as ponderações
que faz opresidente da Junta Commercial da Côrte ácerca da consulta
resolvida em 17 de Março ão corrente anno, e as secções reunidas de
jnstiça e fazenda do conselho de E tado passam a honrai-as na con·
sideração que merecem. Não julgam as secções procedentes as mesmas
ponderações.

A. primeira, porque, á vista da termiuante disposição no a1't. 21
d~Decr. n. 863 de 17 de Novembro de 1851, nem póde entrar em duo
VId.il qu~?S inteqlretes do commerdo, exercendo um emprego publico,.
estao sUjeItos ás penas do Codigo Criminal, além das impostas do Regu
lamento e pecial, pelo que praticarem contra a Lei e Regulamentos.

E' isto o que expressamente determina o referido artigo na
palavras além dos casos em que ella possa ter 100'ar em virtude de
P " o
ronu,ncla on sentença em juizo competente, accresc.endo a circum·
tancl,a de que nenhum Regulamento pôde, revoganão ou suspendendo
oOodlgo Cri~ninal, isentar o empregado pnblico das penas em que
por ventura mcorrer por crimes de responsabilidade qne possa com-
mette~}o ex~rcicio do emprego. . .

1'lao d?VI~am comtudo as secções reulllda COOVll' em que a pena
d~ suspeusao Imposta pela Junta Commercial aos interpretes, que
?ao &a~am em devido tempo o imposto de industria fi profiE:são, eja
Jnsu CIente e inefficaz, estando no mesmo caso a do Codigo 'rimínal



1 1084 APPENDICE

{

I

no art. 154; mas além de que a importancia do imposto é cobravelp«
meio civel, cumpre observar que a consulta de 21 de Fevereiro sem
apreciar as providencias propostas pelo presidente da Junta Co~mer.
cial da Côrte, limitou-se a dizer que não-lhe parecia o poderexeeutivo
tivesse competencia, nem-autorização legislativa para estabeleeerpe.
nas nos Regulamentos, que, em virtude do art. 102 § 12 da Constitui.
ção; póde expedir para boa execução das leis.

A razão de desigualdade, adduzida pelo presfdente da Juuta
Commercial da Côrte entre as penas com que será punido, segundoo
'Codigo Penal, o interprete, que cobrar emolumentos excessivos, e01
que pela mesma falta são applicados ao corretor de navios seguudo o
art. 31 do Decr. n. 806 de 26 de Julho de 1851, não parece proee·
dente ás secções reunidas de justiça e fazenda do conselho de E'Mdo,
as quaes entendem que estas penas são as que podem ser impostl.l
ao corretor de navios pelo Tribunal do Commercio, conforme a infor·
mações prestadas pela Junta dos Corretores, sem que e tes deixem de
fica.r igualmente sujeitos por queixa ou denuncia em juizo competent~

ás que estabelece o Codigo Crimina~.

A seguuda ponderação consiste na allegação de um precedeut~

segundo o qual o Governo por Decr. n. 3486 de 28 de Junho de 165,
expedido sobre consulta da secção de justiça do conselho de E lado.
prohibio sem autorização legislativa os leilõeS á noite, ampliando a
este caso penalidade estabelecida no regulamento dos leiloeiros para
os leilões nos domingos.

Esta ponderação não é plausivel, porquanto em 1865 podia consi·
derar-se ainda subsistente a autorização conferida ao Governo Jlelo
art. 27 do Titulo unico do .Codigo do Commercio; ma esta autorlza:
ção deixou inteiramente de ter vigor em virtude da Lei n. 2448 de 20
de Agosto de 1873, a qual no art. 19 dispõe que as autorizaçõ.espa~

a creação ou reforma de qualquer repartição ou serviço publico n!o
terão vigor por mais de dous annos, a contar da data da proIDulgaçao
da Lei, que as decretar. I •

Assim que, á vista das considerações expostas, as secções rçum·
das de justiça e fazenda do conselho de E tado são de parecer: .

Que as ponderações feitas pelo presidente da Junta CommerClalda
Côrte, no seu oIficio de 4 do corrente mez, não estão no caso de er
attendidas, devend. sub istir o que pela Resolução de 19 de Mar~
foi por Vossa Magestade Imperial resolvido sobre consulta da secça~
de justiça de 21 de Fevereiro. . .
, Vossa Magestade Imperi"J, porém, resolverá o que fôr maiS aeer

tado. \
Sala das conferencias das secções reunidas de jnstiça e tAazben~

do c;onselho do Estado em 30 de Maio de 1881.- Visconde de ae,
t
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_Visconcle ele Jagua?·y. - Visconde de Nithe'1·ohy. - Jeronymo Jo.~é

Teixeira Junior.- Visconde de P?"ados. -Pttulino José Som'es de Souza.

RESOLUÇÃO

Como parece. -Paço, 25 de Junho de 1881.- Com a rubrica de
uaMagestade o Imperador.-M. P. deSow:aDantas.

Aviso 11. 387 de 9 ele Agosto de 1881 .
.

Ministerio dos Negocios da Justiça, 2' Secção, 9 de Agosto de 1881.
lIlm. e Exm. 81'.- Em ofticio n. 3720 de 14 de Setembro do anno

pa sado su1Jmetteu V..Ex. á consideração deste ministerio as seguin
tes duvidas propostas pelo presidente da Junta Commercial desta
m~~ .

l' Podem as Juntas Commerciaes admittir a registro o contracto
de uma sociedade commercial e'tabelecida em paiz e trangeiro, com
ca afilial no Impe.rio, no qual não se declara o capital da m~~ma socie
d~de ou quota dos socios, quando isto é exigido pelo art. 302 do Co·
dIVo Commercial e as referidêl.3 Junta são obl'igadas a mencionar na
pu~licação do registro e em mappas annuaes o capital de todas as
sociedades regi tradas ?
. 2' Este contracto ou suá tradncção está sujeIto ao se110 propor

ClOnaI do art. l° cIo Regulamento n. 7540 de 15 de Novembro de 1879?
3& ão estando mencionado o capital da sociedade, como proced r

se 101' devido o se110 proporcional?
Em re posta declaro a V. Ex. :
l' Que o contracto de sociedade commercial estabelecida em paiz

estrangeiro com casa filial no Imperio, para ser admittida ao registro
como eluge o. art. 301, egunda parte do Codigo Commercial, deve
c1u~e1' ~ deSIgnação do capital ou da quota de cada um do socios, na
~n ormldade do art. 302 do cHado Codigo e art. 4° do Decr. n. 737
e 25de Novembro de 1850. I

Não obsta a do\ltrina do AvLos n. 518 de 4 de Deze'mbro de 1877
en. 343 de 6 dE) JUl)ho de 1878, que limitam a prohibição do reo'i tro
~os ~asos de ser o contracto ofi'ensivo de interesse de ordem publica e
~~ o.ns c~stumes, porqu"}nto sem o preenchimento daquella formali
Cod~l que e essencia da' sociedarles commerciaes (art. 2 7 do dito
çà jO) nã? ,ha contracto perfeito e legal; accrescendo que a declarl'.-
o ocapital é iJ)disp~n avel não só para. a publicação do registro,
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mas ainda para a formação do mappa ela estatistica, segundo o modelo
n. 53 annexo ao Decr. n. 7001 de 17 de Agosto de 1878.

2° Que, embora celebrado em paiz estrangeiro, o contracw
exequivel no Imperio está sujeito ao sello proporcional do art. 10, ela se
la e art. 2° § 6~ do Regulamento n. 7540 de 15 de Nbvembro de
1879.

3° Que deve, portanto, a Junta, a quem foi requerido oregistro
de um contracto, na hypothese ua consulta, mandar que os interessa·
dos, depois de p1'eenchida a falta de declaração do capital, satisfuÇllll1
aquelle imposto.

Deus guarde a V. EX.-lllf. P. de Souza Dantas.- Sr. presi·
deute ila provincia uo Rio-Graude do Snl.

Aviso TI. 400 de 17 ue Agosto de 1881

Ministerio dos Negocios da Fazenda, 17 de Agosto de 1881.
José Antonio Saraiva, presidente do thesouro nacional declara

ao Sr. inSpector da tl1esouraria de fazenda da ,pro viueia de S. Pedro
do Rio Grande do Sul, em resposta ao seu offieio de n. 111 de 19 de
Julho proximo passado, que regularmente decidio, em sessão d~!nnt:1
que não era válido o substabelecimento feito pelo agente de lelloes·de
Porto Alegre, João de Deus Siquei.ra, de nma procuração a elle pas ad,!
pelo padre Augusto Joaquim de Siqueira. Oanabal'ro para orecebI'
mento ue juros de apolices na mesma thesouraria, não obstante apre·
sentar certidão da Junta Oommercial de se achar matriculado nego
ciante e haver votado nos collegios commerciaes de 1877 e do corren.t~
anno, porquanto, não exercendo elle a mercaneia como pro~~Sl:O
habitnal, por ser incompativel com o seu logar de agente de leiloe,
não póde passar procurações por seu llroprio PIUllJ.o, uem tambeDI
substabelecel·as.-José Antonio Sam'ivcL,

Aviso n. 401 d~ 17 de Agosto de 1.881

Ministerio dos Neg'ocios da Fazenda, 17 de Agosto de 188.~; rll
A Sua Magestade o Imperador foi presente, como o~ pa~e~tedo

lativos á reintegração de Antonio José Fontes no logar de gele
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I

Banco Predial, o officio que Vrn. dirigio este ministerio em 26 de Maio
ultimo repre~entando contra este acto da directoria. do dito banco"
por jnIgal-o contrario ás di posições dos art . 2 n. 4 e 3 do Cod.
Comm., vi to como o referido Fontes fez parte integrante de nma
firmitque fallio, e não se rehabiliton em juizo competente. E o me:::mo
AulYu to Senhor, ouvida a secção dos neg'ocios de justiça do conselho
de l tado, e, conformando-se, por immediata Re. olução de 13 elo cor
rente, com o seu parecer, houve por bem mandar declarar-lhe, para
sua iutelligencia e de,ido effeito, que o gerente do mesmo banco,
Antonio Jo é Fonte, ultimamente reintegrado, e contra cujo acto
oreferido fi cal repreaentára, póde entrar no exercicio do mencionado
logar, pOl'lluanto, em vh'tude da Resolução de consnlta.'dl\ dita secção
de 19 de Junho de 1863, a dispo ição do § 4° do art. :lO do. 'oCligo
Commercial, não é applicavel ao fallido, no ca o de fallencia casual
elYuida de concordata legalmente homologada; ca o em que se acha o

dito gerente, que, aliás, estando nas mesmas condições de hoje, já
havia exercido o log'ar desde Fevereiro de 1880 até 21 de Abril de
181, em que foi demittido, sem impugnação nem reclamação alguma.

Deus guarde a Vm. - José Anton io a1'Cliva. - Sr. Fiscal do
Banco Predial.

Avi O n. 419 de 14 dr, S lembro de 1881

Mini terio do ('gOelOS da Justiça, 14 de Setembro de 1881
.1Ilm..e Exm. Sr. -SllG\ Mage tade o Imperador, conformando·se

por,lOl~ediata Resolução fIe la do corrente com o parecl;r da secção
de Justiça do con elho de Estado. em consulta de 23 do mez findo
obre aduvida de erem ou não incompativeis para servir conjllncta

meutecom o presidente da Junta Commercial de Porto Alegre depu
tados commerciantes socio comrnanditarios d'aquelle presidente, ainda
mesffido qne haja.m transferido a outrem os respectivos quinhões sociaes,
muu adeclarar a V. Ex . :

9ue, emquanto niío houvec Lei em contrario. persistem e devem ser
mantidas nas Juntas Commerciae a incompatibilidade e tabelecida
no are. 6° do Titulo unico do Codigo Commercial:
lut Q~le .os. c_ommanditarios estão comprehendido na formal e ab 0
rtPlo~lblçao do citado art. 6°, que, não permitti.ndo distincções em
C

el~llClà á natureza das sociedades ou responsabilidades dos que asompoem . h' ,
tenb ,l~ 'lbe de servirem cOIljl1nctament,edepntado. commeréiaesque

um sociedade entre si.
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.'

Que, finalmente, deixa de existir esta incompatibilic1adéno caso da
transferellcia dos quinhões sociaes, feita com plena observanciadllS
.di:sposições legaes.

Deus guarde a V. Ex.-lIf. P. ele SOUZCt Dcmtas.-Sl'. presidente
da provincia do Rio·Grande do Sul. .

CONSULTA A. QUE SE REFERE o AVISO DESTA DATA

Senhor. -Mandou Vossa Magestade Imperial por aviso do Minis·
teria da Justiça de 9 do corrente, que: a secção de justiça do conselho
de Estado, consultasse com seu parecer sobr~ a duvida de serem ou
não incompativeis para servir conjlmct~mente com o presidente da
Junta Commercial da capital da provincia do Rio Grande do Sul) depu·
tados commerciantes socios commanditarios daqi.1elle presidente, aimla
mesmo que h~jam transferido a outrem os respectivos quinhõessociaes.

Considera a secção que a absoluta e formal disposição do art. 6'
do Titulo unico do Codigo Commercial, que inhibe de servirem conjno·
ctamente no mesmo rrribunal deputados commerciantesque tenhamso·
ciedatle entre si, não permitte distincções em referencia a nature!!
das ociedades ou responsabilidades doa que as compõem. Os commao·
ditarios estão) pois, comprehendidos nessa formal e absoluta pro
hibição. ,

E' certoqueaLein. 2662 de 9 de Outubro de 1875 altel'ou asattl'l'
buições dos Tribunaes do Commercio, reduzindo-as a fllncções, mern·
mente administrati vaSj mas dahi não se segue que não tenha ~'lgoroSl

applicação ás Juntas Commerciaes o formal e absoluto pl'eceJto est8·
tuido na final disposição do art. 6° do Titulo unico do C9digo .Oomm~r.
cial, por qua1l'to a citada Lei, longe de revogar o mesmo preceJto)IllU!to
pelo contJ:ario po.s~tivámente determina que quanto a competenm8,
ordem e [órma <io despacho das Jnntas Commel'ciaes se obsel'v~m,
quanto possivel, as disposições do Titulo unico do Codigo Commermal,
e o Regulamento expe!lido para a @xecução da referida Lei pelo Dec:;
n. 6384 de 30 de Novembro de 1876 formalmente declara no al'~. (
que ás Juntas Commerciaes, quanto á sua competencia, orde~ efor~~
do seu despacho, reger-se-hão pelas disposições do Titulo UlllC~ do ,~
digo Commercial que não Torem expressamente derogi1das.]), POIS,

patente que, emquanto não houver Lei del'ogatbria, persistem e:~v~:
seI' mantidas nas Juutas Commerciaes as incompatibilidades e~.~ 6

cidas no precitado art. 6° do Titnlo unico do Codigo Commercla:aes
No figurado caso, porém, lia tránsfel'encia dos quiuhões ~C1 ~~

se esta tiver sido feita com plena observancia de to~as.as presc~t~~sa'
legaes, é claro qne não continuando os commanditan~s lllCODlP~~~r~ade
dos a fazer parte da sociedade) deixa de existir a lllCODlpatl 11
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que os impedia de servir conjunctamente. Fóra destas condições, subo
istilldo ovinculo social, prevalece a probibição legal.

E' este oparecer da secção.
Vossa Mage tade Imperial, porém, resolverá o que fôr mais

acertado.
Sala das conferencias da secção ele justiça do conselho de

Estado, em 23 de Agost.o de 1881.-Vi conde de llitherohy.- Visconde
de J1baeté.- Visconde àe Jaguary.

RESOLUÇÃO

Como p3:l'ece.- Paço ele S. Chri tovão, 10 de Setembro ele 188l.
-Com a rubrica de Sua Magestaele o Imperaelor.- M: P. de Souza
Dan/as.

Avi"'o de 29 de Setembro de 1881 *

1Iinisterio dos Negocios ela J u tiça. - Rio de J aueiro, 29 de Se·
tembro de 1881

Em olnção ás duvidas constantes do ofiicio do l° deste mez, de-
clal'oa V S.: "
. Que pelo facto de ser um individuo socio commanditario, isto é,

Simples prestador de capitaes, não póde ser admittido á matricula,
.alvo ~e fizer da mercancia proii são habitual e não tiver qualquer
Impedimento legal para commel~ciar ;

Que pode-se considerar matriculada uma firma de sociedade em
~o~m.andita, desde que o unico socio respon avel ou mais de um sejam
indiVIdualmente matriculados.

d
Deus guarde a V. S.·-M. P. de SOt~Zct Dantas.- Sr. presidente

aJunta Oommercial da Côrte.

Aviso u. 616 de 14 de Dezembro de 1881

14 dMiuisterio dos Negocios ela Justiça. - 1" ecção.- Rio de Janeiro,
eDezembro de 1881.

C llIm. eEXm. Sr...,-Declaro a V. Ex. para o fazer constar á Junta
ommercial de S. Salvador em re posta ao officio de 15 do mez findo',
~eve ser observada a pratica seguida pela da praça elo Rio de

• NUa vam Da Collecçlio de Leis.'
69
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Janeiro de cobrar das certidões de cotações de cambio o emolumento
de dous a quatro mil réis nos termos do art. 30 do Decr. n. 806 de
26 de Julho de 1851, repetinclo esse emolumeuto tantas vezes quantOí
fôrem os dias successivos ou interpolado que as partes mencionarem
em uma mesma petição. Exige-se, p6rem, um só emolumellto quand.)
ll. certidão se refere á cotação de mais de uma praça e trangeim no
lUesmo dia.

Deus guarde a V. Ex. - Manoel Pinto ele I Ollza Drmta$.
Sr. presidente da provincia da Bahia.

Decreto n. 3065 de 6 <1c MAio de 1882

Contém diversas lIiBposiçãe ohre con ol'dalas

Hei por bem sanccionar e manllar que se execute a Resolnçãose·
guinte da assembléa geral legislativa :

Ârt. 1. 0 Para ser solida a cQncordata é bastante que seja conce·
dida pela maioria dos credores que comparecerem, comtanto que e:'
maioria represente dons terços no valor de todos os creditos lljeit"
aos efi'eitos da concordata, alteradas neste sentido as di posições d'
arts. 844 e 847 do Codigo Commercial. .

Art. 2, o Os credores chamados em virtude do art. 842 do ~dlgu
Commercial, podem tomar parte nas deliberaçõe sobre a concordata
por procuradores de na confiança.

E' licito a um só individuo ser procurador de clivel"os credore!,
com tantos votos quantos fôrem o representado .

A procuração póde ser feita por instrumento particular e deli
conter poderes especiaes.

Art, 3. 0 Poderão tomar parte na deliberação da concordata, paI'!
concedeI· a, ou negaI-a, os preposto, feitores, g'erentes f) os represe~'
tu.ntes Iegaes de qualquel' creclor, ainda que careçam da f~eu:
9-ade de alienar. Par3. o dito fim basta que tenham poderes de a nll'
ni:3trar. dI

Art. 4.' E' permittida a cORcordata por a"Qaudollo de tQllo OU

l)arte do activo do fallillo. . _ '1111
A formação, os eJfeitos e annullação e a resoluçao ~la COll~O~1I ~

por abantlono serão regulados pelas (llsposições lIa LeI relativas
outras concordatas.
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Aliquidação e a partilha do activo abandonado se regularão pelas
mesmas di po ições que regem estas operações no processo de fal
lencia.

Art. 5.0 O credor que nas deliberações sobre a cOllcordata transigir
com o sen voto para obter vantagens para si perderá, em benefi·
cio da massa, a importancia de seu credito, bem como quaesquer van·
tagens pecul1iarias que lhe possam provir de semelhante transacção,
sem prejllizo de outra pena em que incorrer, segundo a legislação
criminal.

Â.rt. 6. o Ficam revogadas as disposições -em contrario.
Manoel da ilva Ma.fra, do meu conselho, ministro e secretario de

Estado dos negocios da justiça, assim o tenha entendido e faça exe- .
cut.ar. Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Maio de 1882,61 0 da Inde·
pendencia e do Imperio.- Com a rubrica de Sua Magestade o Impe
rador.-Manoel da Silva Maf1'a.

Ohancellaria-mór do Imperio.-Manoel dCb S'ilva Maf?'a.
Transitou em 10 de Maio de 1882.- José Bento da Cunha

Figueiredo Junior.

Aviso ll. 46 de 31 de Julho de 1882

Ministerio dos r egocios da Jll. tiça. -Rio de Janeiro, 31 de Julho
de 1882.

Referindo-se ao assumpto de representações anteriores adduzio
essaJu~ta, em officio de 23 de Fevereiro ultimo, novas considerações
no entIdo de justificar o pedido de autorização, afim de que aos in·
t~rpretes (10 commercio suspensos por não terem apresentado ao re
glStr.o oconhecimento do pagamento do imposto, se marque o prazo de
aOd13 para reconhecimento dessa formalidade, sob pena de "erem os
re' t'pec IVOS officios declarados vagos por abandono.
A. • Em resposta declaro que subsistem as decisões constantes dos
oIIS~S de 28 de Março e 30 de Junho de 1881, que se referem ás Re-

uçoes da conslllta de 19 de Março e 25 de Junho do anno pa sado.
f OGoverno Imperial, porém, submetterá opportunamente a que 
ao 30 reconhecimento do Potler Legislativo.daleus guarde a V. S.-João Fer'l'eim de MOL~m.- Sr. pre ic1ente

unta Oommel'cial da Côrte.
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Lei n. 3129 de 1.4 de Outubro de 18821

Regula a concessão de palenles aos anlores de im-cllção ou descoberta indn,lrill

D. Pedro II, por Graça de Deus e Unanime Âcclamação dosP~

vos, Imperador Oonstitucional e Defensor Perpetno do Brazil: faze.
mos saber a todos os nos os subditos que a assembléa geral decl'etlJI
ff nós queremos a Lei se'guinte :

Art. 10 A Lei garante pela concessão de uma patente ao anl,;!
de qualquer invenção ou descoberta a sua propriedade euso excln il'o:

§ 1.0 Oonstituem inven'ção ou descoberta para. os effeill~

desta Lei:
1. o Â invenção de novos productos illdustriaes :
2. 0 A invenção de- novos meios ou a applicação nova de mei~l

.conhecidos para se obter um producto ou resultado indnstrial :•
3. o O melhoramento de invenção já privilegiada, se tornar mais

facil o fabrico do producto ou uso do invento privilegiado on .
lhe augmentar a utilülac1e.

Entendem, se por novôs os llroductos, meios, applicaçõe emelh~f!'
mentos industriaes que até ao pedido da patente não tiveremslllo,
dentro ou fóra do Imperio, empreg'ados ou usados, nem e achnrl:!
descriptos ou publicados de modo que possam ser empregado~ o.
u. ados.

§ 2. 0 Não podem ser objecto de patent.e as invenções:
1. o Oontrarias á Lei ou a moral;
2. 0 Offensivas da segurança publica;
3. o Nocivas á saneIe publica;
4. o As que não offerecerem resultado pratico industrial. .
§ 3. o Â patente será concedida pelo poder executivo, depul J/

preenchidas as formalidades pl'escl'iptas nesta Lei e em seu 1Mb·
mentos. , .

§ 4. 0 O privilegio exclusivo da invenção principal ó vigol'al'd~1
15 annos, e o do melhoramento da invenção, concedido ao seu au ~
terminará ao mesmo tempo que aquelle.
-------------------------

, Nota i
o Decl'. n, 8820 do mesmo anilo expedia

regulanlCnlo, '

Nota2
. 'I I de infl'!'DiJlerença enlre pJ'IVI e~ o

lião e privi legio de appllcaçno. !li0 COO'

A appJicaçilo, si nao [~r nol'n, '
slilue objeclo de privilegIO: óder"

Carlalltlperial d~ inve~~aon~oJ plg.tlI.
vilegiar a applicaçao.-DII.,vO. ,
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Si durante o privilegio, a necessidade ou utilidade publica exigir
a vulgarisação da invenção, ou o seu uso exclusivo pelo E!?tado,
poderá ser desapropriada a patente, mediante as formalidades
legaes. .

§5.' Apatente é transmi sivel por qualquer dos modos de cessão
ou transferenciet admittidos em direito

Art. 2.° O inventore privilegiados em outras nações poderiio
obter aconfirmação de seus direitos no Impf'rio, comtanto que preen
cham as formalidades e condições desta Lei e ob ervem as mais dispo
si~ões em vigor applicaveis ao caso.

A confirmação dará os mesmos direitos que a patente concedida
no Imperio.

§L' A prioridade do direito de propriedade do inventor que,
tendo reqnel'iclo patente em nação e trangeira, fizer igual pedido ao
Governo Imperial dentro de sete meze, não erá invalidada por
facws, que occorram durante esse pedodo) como sejam outro igLlal pe
dido, a pnblicação da invenção e o seu uso ou emprego. ,.

§2.' Ao inventor que, antes de obter patente, pretenda experi
mentar em publico as uas invenções, ou queira exhibil-as em expo
~~ão officíal on reconhecida officialmente, se expedirá um titulo, gamn
tlOdo-lhe provi oriamente a propriedade pelo prazo e com as formali
dade. exigidas.

3.' Durante o primeiro anno do privilegio só o pro prio inven·
tor ou seus legitimo nccessore poderão obter o pri vilegio do melho
ramento na propria invenção. Será comtudo permittido a terceiros
apl'esen.tarem os seus pedidos no dito prazo para firmar direitos.

O1Uventor do mell1oramento não porlerá u ar da industria melho
rad~J emqnauto dnrar o privilegio da invenção principal, sem antori
za~ao <lo eu autor i nem e te empregar o melhoramento, sem accordo
com aqneIle .

Nota 3
Coll1rt'(e aos inlerc'sado a acção de

~Ihdade da confirmaçÕc de patente e
1iO~~el~as, sob o fundamento de falta dc
I I a eao tempo dc a confirmacõe .
1~~.Rel. do Rio de 15 de Fevereifo de
_rt·,yOI. 33, pago 567.

le I~' ~~c. aa HeI. do llio de 18 de Julho
\ - 11'.,1'01.35 pacr 66

la;:;eJ~O\'idade d~ illvcnçilo, quando lm
dido Cm ~~l~rmaÇllo do. privilegio conce
ld. 2~ lo' çao .é Irállgen'a nos ter mo do
illmenfe dda Lei n. 3129 de 1882, prevalece
l!ala da c ura:lt( ete l1lez~s con tados -dã

once,sao e trangeu'a, si, dentro

d te prazo, o invcnlor oli 'i1al~a do
Go crno. .

Não sendo obl'igatoria a verificação da
in enÇllo depoi de concedido o privilegio,
UO meio de conhecer i o inventor a

ti fez o r qui ito e condiçôe legae . todo
aquelle d que póde di~pór a adminL
tração para. eu conhecimento ou in.for
mação, e e pecialmente o proce o a qllC
na re pecliva Dircctoriado Estado deve rr
nhmettido o requerimento de qualqurr

privilegio de invenção: Decr. n. 9 01 de
1887.
~Patenle de illYenção-Processo priVI-'

legiado.
Introducção na França. Contrafar,ção.~

Di7·., 1'01. 56, pag.5J9.
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§ 4. o Si dous ou mais individuos requererem ao me mo tempoprl.
vilegio para identica im enção, o Governo, salvo a hypothe edo I'
deste artigo, mandará que liquidem préviamente a prioridade) me·
diante accordo ou em juizo cómpetente.

Art. 3.° a inventor, que pretender patente; depo itará em dn·
plicata, na repartição que o Governo designar, sob envolucro fechallo
e lacrado, um relatorio em lingua nacional, deserevenclo com precLão
e clareza a invenção, o seu fim e modo de usaI-a, com as plantas, de·
senhos, modelos e amostras que sirvam para o exacto conhecimento
dessa invenção e intelligencia do relatorio, de maneira que qualquer
pessoa competente na materia possa obter ou applicar o resultado,
meio ou producto de que se tratar.

a relatorio designará com e pecificação e clareza os caract~rel

constitutivos do privilegio.
A extensão do direito de patente será determinada pelos ditO'

caracteres, fazendo-se disto menção na patente.
§ 1. o Com o documento de deposito será apresentado opediào

que se limitará a uma só invenção, especificando-se a natureza de 1&
e seus nns ouapplicação de accordo com o relatorio e com as pel&!
depositadas.

§ 2"." Se parecer que a materia da invenção envolve infr~l.o
do § 2. 0 do art. 1. o, ou tem por objecto producto alimentares, cM·
micos ou pharmaceuticos, oGoverno ordenará o exame prévio esecreto
de um dos exemplares, de conformidade com os Regulamentos qne
expedir: e á vista do resultado concederâ ou não a patente.

Da decisão negativa haverá recurso para o con. elho de E~
tado ...

§ 3. o Exceptuados s6mente os casos mencionados no paragrap~l
antecedente, a patente será expedida sem prévio exame. .

Nella se designará sempre, de modo sllmmario, o objec~~ do pn·
vilegio com resalva dos direitos de terceiro e da responsablhdadedo
Governo, quanto á novidade e utilidade da invenção.

Na patente do inventor privilegiado fóra do Imperio, se declarari
que vale emquanto tiver vigor a patente estrangeira, nunca excedenM
o prazo do § 4.0 do art. 1.0

§ 4. 0 Além das despezas e dos emolumentos que fôrem de."id~~
os concessionarios de patentes pagarão uma taxa de 20~ pelo pr1lll~~
anno, de 30~ pelo segundo, de 40:t» pelo terceiro, augmentando.se o
em cada anno que se seguir sobre a annuidade anterior po~

Nota 4
PrejudicadO.
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prazo do. pl'ivifegio. Em caso. nenhum serã~ restituidas as annui·
dades. " ..

§5.à Ao inventor privilegiado que melhorar a 'propna invenção
se dará certidão de melhoramento, o que será apostillado na respe
ctivapatente. Por esta certidão pagará o inventor por uma só vez
quantia correspondente á unidade que tenha de vencer-se.

§6.° A transferencia ou cessão das patentes ou certidões, não
produzirá efi'eito emquanto não 101' registrada na secretaria ge estado
dos negocios da agri.cultura, commercio e obras publicas. G

Art. 4.° Expedida a patente e dentro do prazo de 30 dias se
procederá com as formalidades que os Regulamentos marcarem á aber-
tura dos envulucro depositados. .

Orelatorio será immediatamente publicado no Dia'rio O.fficial, e
um dos exemplares dos desenhos, plantas, modelos ou amostras exposto
áiuspecção do publico e ao estudo dos interessados, permittindo-se
tirar cópias. .

Paragrapho unico. No caso de não ter havido o exame prévio, de
que trata o§ 2" do art. 3·, o Governo, publicado o relatorio, ordenará
averificação, por meio de experiencias, dos requisitos e das cond.ições
que aLei exige para a validade do privilegio, procedendo-se pelo modo
estabelecido para aguelle exame.~-
. Art.. 5. ° A patente ficará sem efi'eito por nullidade ou cadu·

CIdade: .
§1:° Será milla a patente:
1.° ~i na sua conce são se tiver infringido algu.ma das prescripções

dos §§ 1. e 2," 'do art. 1.. ;
2." Si oconcessionario não tiver tido a prioridade
3.° Si o concessionario tiver faltado á verdade ou occultado ma·

le~ia essencial no relãtorio descriptivo da invenqão quanto ao sen
objecto ou modo de usaI-a' -'"

d
4.' Si a denominação d~ Invenção fôr com fim rraudulento, diversa'
osen objecto real,- '

Nota 5
obri~~ conce ionarios de patentes são
I!O Dia os a~ro'!1oYer e pagar a puhlicaçào
diras p'~f tffte1a ! ou relatorios da respe
Elu'e ,.cues: e ta não produzirão os
PUhU~~~los legaes, emqu:ln to não forem
lj1Ie servire~ eonces õe e os relatarias
Illtr n 934.1 parda a mesmas conces ões:. . e 1884.

Nota 6
-o cone' .

I() direito d; s~onlano qu~ .assoCIa outro
exp orar o prmlegio que lhe

foi concedido, é parte legi ti ma para inten tal'
queixa cflme contra o infractores do pri·
vilegio em que seja de mister regi traI' na
Secretaria da Agricultura o cOlllracto de
a ociaçuo: Acc. da ReI. da Côrte de 10 de
Noyembro de 1886-Di,.. , voI. 41, pago 618.

Nota 7
- oparagrapbo unico do art. 4° da Lei

n. 3129 de 1882 rerere·se sómenteás conces.
sões de privilegio dependente de exam6
prévio que não e tenha realizado: Decr.
n. 9801 de 1887.
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5. 0 8(0 melhoramento não tiver" indispensavel relaçãocoma
intlustria principal, e puder constituir industria separada, ou i tiver
havido preterição da preferencia estabelecida pelo art. 2.' §3.'

§ 2. o Caducará a patente nos seguintes casos:
1.o Não fazendo o conces::;ionario uso etrectivo da invenção, dentro

de 3 annos, contados da data dá patente;
2. o Interrompendo o concessionario o uso effecti.vo da iu"en~ão

por mais de um anno, salvo motivo de força maior, julgado
procedente pelo Governo, com audiencia da respectiva secção do
conselho de Estado;

Entende-se por uso, nestes dous casos, o efi'ectivo exel'cicioda
industria privilegiada e ó fornecimento dos productos na proporção do
seu emprego ou consumo.

Provando-se que o fornecimento dos productos é evidentemente
insuf:ficiente para as exigencias do emprego ou consnmo, poderá~ero

privilegio restringido á uma zona determinada por acto do Governo
com approvação do Poder Legislativo.

3." Não pagando o concessionario a annuiàade nos prazos da Lei;!
4. o Não constituindo o concessionario, residente fóra do Imperio,

procurador para representaI-o perante o Governo ou .em juizo j

5. 0 Havendo renuncia expressa da patente; .
6.° Cessando por qnalqner causa a patente on titulo estrangeIrO

sobre invenção tambem privilegiada no Imperio i
7 .° Expirando o prazo do privilegio. .
§ 3.° A nullidade da patente ou da certidão do melhol'amen~ sera

declarada por sentença do juizo commercial da capital do ImperlO, ~e'

diante oprocesso summario do Decr. n. 737 de 25 de Novembro de 1800.
São competentes para promover a acção de nullidade:
O procurador dos feitos da Fazenda e seus ajudantes, .aos ql\~el

serão remettidos os documentos e peças comprobatorias da 1lI.fJ'ac~oi
E qualquer interessado, com assistencia daquelle funcClonano e

seus ajudantes. . .
. Iniciada' a acção de nullidade nos casos do art. I' § 2°, ns. l, 28

3, ficarão suspensos até final decisão os etreitos da patente eouso ou
emprego da invenção. . .

Se não fõ!' annullacla a patente, o concessionario será re tIlUldo
ao goso della com a integridade do prazo do privilegio. o

Nota 8
- o pagamento das annuidaàes devo

sor feito durallte o anno a oUas COITOS
pondente, rev0ll'ado o Av. de 18 do Junbo
de 1889 : Av. ae 22 de Fevereiro de 1890
Di?'., voI. 51. pago 604.

Nota 9
-Doer. n. 221 de 1894,art,16.-Vid. oir"

vol. 33, pag. 567.

•
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§ 4.° A caducidade das p~tentes ser~ declarada pelo I"?inistro e
eCl'etario de Estado dos negoCIOS da agricultura. commerclO e obras

publicas, com recurso para o con elho de Esta.do.
Art. 6.° Serão considerados infractores do privilegio:
1.0 Os que, sem licença do conces ionario, fabricarem os PIO

duetos, ou empregarem os meios, ou fizerem as applicações que fôrem
objecto da patente j

2,° Os que iinportarem, venderem ou expuzerem á venda, occul·
tarem ou receberem para o fim de serem vendidos, productos contra·
feitos da industria privilegiada, sabendo que o são,

§ 1." Os infractores do privilegio erão punidos, em favor dos
cofres publicos, com a multa de 500 a 5:000~; e em favor d0 con
cessionario da patente, com 10 a 50 % do damno causado ou que
poderão CRU ar.

§ 2.° Serão consideradas circnmstancias aggravantes:
1." Ser OU ter sido o infractor empregado ou operario nos estabe

lecimentos do concessionario da patente;
2,' Associar-se o infractor com o empregado ou operario do con

cessionario, para ter conhecimento do modo pratico de obter- e ou
empregar-se a iuvenção,
" § 3." O conhecimento das infracções de privilegio compete aos
jlllzes de direito das comarcas onde ellas se derem, os quaes expedirão
~reqnerimento do concessionario ou de seu legitimo representante, os
~andados de busca, apprehensão e deposito, e ordenarão as diligen
cias preparatoria ou instructivas do proces o.

O julgamento será regulado pela Lei n. 562 de 2 de Julho de
1850, e pelo Decl'. n. 707 de 9 de Outubro do mesmo anno, no que
fôrem applicaveis.
, O~ productos de que tratam os ns. 1 e 2 deste artigo, e os respe

ctivosm tl'llmeutos e apparelho serão adjudicados ao couces ionario da
patente, pela mesma sentença, que condemnar os autores das infracções.
, §4,°, Oprooesso não obstará á acção para o concessionario haver

aIUdemU1sa~ão do damno causado ou que se p~deria causar
§ 5.° A jurisdicção commercial é competente para todas as

e~usas relativas a privilelYios industriaes ua conformidade desta Lei.

fr
§6. ° Serão punido" com multa de'] OO~ a 500~, em favor dos

co es publicos :
emb 1.0 Os q1fe se inculc~rem possuidores de patentes, usan~o de
I lemas, marcas, lettrelros ou rotulos sobre productos ou obJ ectos

II)rl,~p~lra~os para o commeI'cio ou expostos á venda, como se fos em
IVI eglados .

pr' r·Os i~veutorefl que contiuuarem a exercer a industria como
IV eglada, estando a patente suspensa, annnllada ou cn,dllca;
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3.' Os inventores privilegiados que, em prospectos, annuncio!
lettreiros on por qualquer modo de publiciclade fizerem menção da pa~
tentes, sem designarem o objecto especial para que as tiverem obtido;

4. o Os profissionaes ou peritos que na hypothese do § 2°, 3rt. 3\
derem causa á vulgarisação do segredo da invenção sem prejuizo,
neste caso, das acções criminaes ou civis, que as leis permittirem.

§ 7. 0 As infracções de que trata o paragrapho antecedente seráo
processadas ejulgadas como crimes policiaes na cunformidade da legis.
lação em vigor.

Art. 7.' Quando a patente ror concedida a dous ou mais co·in·
ventores, ou se tornar commUlli por titulo de doação ou succas ao,
cada um dos co-proprietarios poderá usar della livremente.

Art. 8.' Se a patbnte ror dada ou deixada em t ofructo, sera o
usufructuario obrigado, quando o seu direito cessar por extincçãodo
usofructo ou terminação do prazo do privilegio a dar ao senhor
ela. sua propriedade o valor em que e ta fôr e timada, calculada com
relação ao tempo, que durar o usofructo.

Art. 9. 0 As patentes de invenção já concedidas continuam 3ser
regidas pela Lei de 28 de Agosto de 1830, enelo·lhes applicada as
disposições do art. 50 § 2', ns. 1 e 2 e do art. 6' dapre ente Lei. com
excepções dos processos ou das acções pendente .

Art. 10. Ficam revogadas as di posiçõe em contrario. .
Mandamos, portanto, a todas as autoridades a quem oC?UheCl'

mento da referida Lei pertencer, que a cumpram e façam cum~rlrcomo

nena se contém. O secretario de Estado dos negocias da agl'lcultnrs,
commercio e obras publicas, a faça imprimir, publicar ecorrer,

Dada no Palacio do Rio de .Janeiro aos 14 de Outubro de 1882,
61 0 da Independencia e do Imverio.

I 1PERADOR. com rubrica e guarda.

Ancl1'é Attqusto de Pculuct Flewry.

Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade Imperial- Mandaexecntar
odecreto da Assembléa Geral, qne houve por bem sanCCiOllal'1'egl~lar
a concessão de patentes aos autores de invenção ou descoberta lU USo

trial.
Para Vossa Magestade Imperial Vêr.
Chancellaria Mór do Imperio.-João Ferre,i?'a de 1Jfo2Ira.
Transitou em 19 de Outubro de 1882.-José Bento da Ctl1llia

8

Figueiredo. . .. !tnra,
Publicada na secretaria de Estado dos negoclOs da agol~~~ cW1

commercio e obras pnblicas, em 23 de Outubro de 1882.- ue I

Barão de G1.tima1"ães.



Decreto n. 8705 de 14 de Outubro de 1882

Fixa a 'emunel'açào do al'uitl'os de que trata o art. 'i83 do Codigo Commercial

Hei por bem de conformidade com a minha ImperialResolução de
7do corrente, tomada sobre consulta da secção de justiça do conselho
de E tado, decretar o seguinte:

Artigo uuico. Na falta de accôrdo entre as partes quanto á remu
nal'ação dos arbitras de que trata o art. 783 do Codigo Commercial, e
sempre que os mesmos fôrem nomeados judicialmente, o juiz lhes mar
cará oemolumento de 1 a 5 % sobre o valor da avaria grossa, que
tiver de ser rateada.

João Feneira de Moura, do meu conselho, ministro e secretario
de Estado dos negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça.
executar. Palaeio do Rio de Janeiro em 14 de Outubro de 1882,
61' da 11ldependencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. -João Ferreirct
de MOllra.

Avi O n. 72 de 31 de Outubro de 1882

rum. e Exm. r.-Em resposta ao officio n. 168 de 28 de Se
tembro ultimo declaro a V. Ex que o Governo Imperial approva o
acto pelo qual essa presidencia em sQlução á consulta do presidente
da Junta Commercial de Belém, decidio que á vista do art. 7° do Re
gulamento n. 738 de 25 de Novembro de 1850 podia aquelle presidente
desempatar com o voto de qualidade uma questão que ficou empa
tada pelo seu primeiro voto.

d
Deus guarde a V. Ex.-Joáo Fe'1"reira de Moura.-Sr. presi

ente da provincia do Pará.
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Lei n. 3150 tlo 4: de Novembro de 1882'

Al't. LOAs compâuhias ou sociedades anonymas, quer o seu ob·
jecto seja commercial, quer ci vil, se podem estabelecer sem an~orizi\'

ção do Goveruo.-Reg., art. 3.
Tanto umas como outras sociedades são reguladas por esta Lei.

Reg., art. 22.
§ 1. 0 Não se podem coustituir bancos de cÍt'culação sem prévia

autorização legislativa.
§ 2. o Oontinuam a depender de autorização do Govel'llo para que

se~ possam organizar:
1. o As associações e corporações religio as i - Reg., art.130

n. l.
2. o Os montepios, os montes de SOCC01TO ou de pieda(le, as

caix.as economicas e as. sociedades de seguros mutuos ;-Reg., ar~.130

n.2.
3." As sociedades anonymas, que tiverem por objecto o COIDlller·

cio ou fornecimento de generos ou substancias alimentares. - Reg.,
art. 130 n. 3, in fine, é caso de multa administrativa. "

O<mtinuam tambem a depender da autorização do Governo, para
funccionarem no Imperio, as sociedades anonymas estranglliras.
Reg., art. 130 § 1."

Art. 2. o As companhias ou sociedades anonymas são determinadas
ou por llma denominação particular ou pela designação do sen objecto.
- Reg., art. 6.

A designação ou denominação deve ser differente da de. oub·.~
sociedade. Si ror identica ou sen~elhante, de modo que p03S~ I~dnzlr
em erro ou em engano, a qualquer interessado assi te 0 dlreJ~O de
fazel·a modificar e de demandar perdas e damnos, causados pela Iden·
tidade on semelhança. -Reg., art. 6 §§ 1 e 2.

Notll f
Deu Regulamenlo o Dccr.' n. 8821 ele

1882.-E t;J. Lei li. 3150 foi revogada pelo
art. 43 do Deer. n. 161 de 1 90.

-O Uecr. n. 434 de 1891 consolidou as
disposiçõe I gislalivas e reglLlamenlares
so~re a sociedades anonymas. .

Nota 2
Av. n. 72 de 1894. • r. • n
Av. 'de 11 de NovcmlJl'ode 1880 (IMO III

na Cotleoçüo de Leis, ma no Dtl'.:VOJio~;
pago 345); Av. n. 65 de f886; AV.n,

18~F.m ludo qllan lo não eslejaaJlerndOI~:
esle Decrelo sub i 'Ie a Lm D. 31:~Cdà HO
Novembro de 1882 e Dccr. D. 164 de
do mesmo mez e anuo: Decr. ii. 2de
17 de Janeiro de 1890 e Decr. D. 136
1891, art'. J3.
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§1.0 Não lhes é permitti:do ter firma ou razão social.-Reg., art. 5.
§ 2." Os socios são raspon aveis s6mente pela quota de capital

das acções que subscre'Vem, ou lhes são cedid1:ts. - Reg. I art. 4.
. §3.° São da exclusiva competencia do juizo commercial as ques
tõe relativas á existeucia <las companhias, ao direitos e obrigações
lias Ilcios entre si ou entre elle e a sociedade, á dissolução, liquidação
epartilha. - Reg., al't. 23.

Art. 3.° As sociedades anonymas não se podem definitivamente
constituir senão depois de subscripto o capital social todo, e de efrec·
tiyamente depo itada em algnm banco ou em mão de pessoa abonada,
ii escolha da maioria dos subscriptores, a decima parte em dinheiro do
l'alor de cada acção. --:- Reg., art. 24.

Para a formação das sociedades anonymas é essencial, pelo menos,
oconcurso de sete socios. - Reg., art. 2·<1.

§1.0 As sociedades anonymas on companhias constituem-se: 
Reg., art. 34.

1.0 Ou por escriptura publica assignada por todos os subscripto
res, que conterá: - Reg., arts. 25 e 26.

A declaração da vontade de formarem a companhia j - Reg.,
art. 26.

As regras ou estatutos pelos quaes se tenham de reger; - Reg.,
art. 26.

Atl'anscripção do conhecime-nto do deposito da decima parte do
capital social. - Reg., art. 26.

2.° Ou por deliberação da assembléa geral tom'ada na conformi
dade cIo art. 15 4. 0 sendo apresentados e lidos os estatutos, prévia
mente assignado por todos os. ub criptores, e exhibido o documento
do depojto tIa decima parte do capital. -Reg., aI t. 26.

§2.° As prestações ou'entrada , que consistirem, não em diuheiro,
mas ~m bens,. cousas on direitos, 6 eráo admittidas pelo valor, em
que for~m ~stlmadas por tre louvados, nomeados pela assembléa geral
dos aCCllon~stas na primeira reunião. - Reg., arts. 7 e 34.

•Asocl~dade anonyma não se reputará legalmente constituida
senao depOIS de approvada. pela assembléa geral a dita avaliação.
-Reg., art. 7 § ] .

. No caso de fraude ou lesão enorme os louvados serão responsa
vel pelas perdas e da.mno resultantes.-Reg., art. 31.

f§ 3." E' licito, depois de constituida a sociedade, estabelecer-se
em avor dos fundadores ou de terceiros que haiam concorridosCom s . . . ' <Jsist ~lVIÇOS para a formação da companhIa, qualquer vantagem con-

en e ~m uma ~arte dos lucros liquidos.-Reg., art. 9. .
od ~. 4. As socIedades anonyma, devidamente constituidas, não

P elao entrar em fllllcções e praticar validamente acto algum, senão
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depois de archivados na Junta Commercial, e, onde não houver, no
registro de hypothecas da comarca: :1 -Art. 38; Reg., art. 32.

1.0 O contracto ou estatntos da sociedade ;-Reg., art.320.1.
2. ° Alista nominativa dos snbscriptores com indicação do nn.

mero de acções e de entradas de cada UID;-Reg., art. 32 n. 2.
3.° A certidão do deposito da decima parte do capitalj-Reg.,

art. 32 n. 3.
4.° A acta da installação da assembléa g'el aI e nomeação M'

administradoJ'es.- Reg., art. 32 n. 4.
5.° Antes das companhias entrarem em exercicio, serão, sobre

a me~ma communicação do paragrapho antecedente, publicado ou'
jornaés do termo ou do logar mais proximo e reproduzidos na Oôrte,
no Dim-io Officíal, e nas provincia na folha que der o expediente do
Governo, os estatutos ou a escriptura do contracto social, com decla·
ração da data em que foram archivados e do nomesJ profis'ões e mo·
rada dos administradores.-Art. 38, Reg., art.33.

No registro da hypotheca da comarca da séde da sociedade será
archivado um exemplar da folha em que se fizerem as ditas publica·
ções, e as de que trata o art. 6°, sendo permittido a quem quer qne
eja lêl-as e obter certidões, pagando o respectivo custo.-Art. 38,

Reg., art. 33.
Art. 4." Nenhum contracto ou operação terá logar por conta da

sociedade ou companhia senão depois de constituída ena pela fôrma
que determina o artigo antecedente e preenchidas as formalidades
dos §§ 4° e 5° do me mo artigo.-Reg., art. 36.-

Art. 5.° Os actos anteriores á constituição legal da sociedade eao
preenchimento das fOl'malidades dos §§ 4° e 5° do al't. 3~ ficarão sob
a responsabilidadé dos seus fundadores ou administradores, salvo ~~I
constituida a sociedade, a assembléa geral assumil' a responsablli·
dade de taes actos.

São os fundadores solidariamente responsaveis aos intere~sa~o~
pelas perdas e damnos resultantes da inobservancia das prescl'lpç.oes

desta Lei, relativas as condiçõe e constituição das companlJ.ia,
(Arts. 2° e 3°) - Art. 40, Reg'., art. 37. , b

Art. 6.° São sujeitos á publicidade do art. 3° §§ 4' e 5, 80

pena de não valerem contra terceiros, os actos relativos:
1° A' alteração dos estatutos;
2.° Ao augmento do capital; de
O capital socütl não poderá ser augmentado senão nos casOS .

insufficiencia do capital subscripto, accrescimo de obras. Oll de am
pJiação dos serviços e operações sociaes. _

Nota 3
E' caso de processo por acção publica: Av. de 11 de Novembro de 1885.
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3,· A' continuação da sociedade depois de seu termo;
4,· A' dissolução antes ele seu termo;5" Ao modo de liquidação.
Afalta de registro e publicidade não pôde ser oppo ta pela socie

dade ou pelos socios contra terceiro .
Pa.ragrapho unico. E' nulla, de pleno direito, a companhia

o ocieclade anonyma que fôr constitnida sem os reqni itos e as
formalidades do art. 3° §§ l° e 2°.-Afts. 33 e 40, Reg., arts. 39
e40,

Art. 7.° O capital social divide-se em acções, e estas podem sub
dividir'se em fracções iguaes, que, reunidas em numero equiva·
lente á acção, conferem os mesmos direitos desta.-Art. 40, Reg. ,
art, 8°.

1.0 As a.cções serão nominativas até o seu integral pagamento,
realizado o qual, poder- e-hão converter em titulos ao portador, por
via de endosso, seglmdo estiver estipulado nos estatutos. -Reg.,
art, 10. .

§2.° As acções s6 poderão negociar-se depois de realizado o
quinto de seu valor. Sub istirá, porém, responsabilidade do cedente
para com a sociedade no caso desta se tornar in olvavel, pelas qnan
tia que fa tarem para completar o valor das acções transferidas, fi
cando ao mesmo cedente salvo o direito de haver a respectiva indem
ni ação da pessoa a quem fez a cessão e dos cessionarios posteriores,
os qnaes são solielariamente obrigados.

Aresponsabilidade do cedente prescreverá no prazo de CInco
annos, a contar ela publicação da cessão.-Reg., arts, 13 e 14, Av. de
26 de Março de 1884,

3,' Haverá, na séUe da companhias um livro de registro com
termo de abert.ura e encerramento numerado rubdcado e sella(10 no
~ "rmosdo al't. 13 do Codig'o Commercial, para o fim de nelle se lan-
çarem :

. L' Onome (le c\l.da accionista, com indicação do nu mero de suas
acçoes;

2." A declaração das entradas de capital realizadas;
, 3,· As transferencias da acções com a respectiva daLa, as
Sld~na(las pelo cedente e cessionario ou por seus leo'itimo procura-m; 'o
R 4,· As conversões das acções em titulo ao portador,-Art. 33,
eg"arts, 18e.l9.

§4,· Openhor das acções nominativas se constitue pela ave.I'ba
re~ n~ termo de transferencia, o das acções ao portador e das trans
Ol'ld~elS por endosso pela fôrma e tetbelecida nos arts. 271 e 272 do
o IgO Com mercial.
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A constituiçã.o do penhor não suspende o exercicio dos direitos
do accionista.-Reg., art. 19 § 11. 40

_

Art. 8. n Toda a acção é indivisivel em referencia. a ocie.
dade.

Quando um destes titulos pertencer a diversas pessoas, a socie·
dade suspenderá o exercicio dos direitos que a taes titulos são inbe·
rentes, emquanto uma só pessoa não fôr designada como uuica pro
prietaria.-Reg., art. 15.

Art. 9.° As sociedades ou companhias anonymas serão adminis
tradas por mandatarios temporarios, revogaveis, reelegiveis, sociO!
ou não socios estipendiados ou gratuitos, não podendo cada mandalo
exceder o prazo de seis annos.-Reg,. art. 41.

Os administradores, se outra cou a não se houver estipula.do no'
estatutos ou contracto social, podem nomear agentes que os auxiliem
na gestão diaria dos negocios da companhia, sendo em todo ocaso
responsaveis pelos actos da tae agente ,-Reg., art. 45 n. 1.'

Art. 10. O numero, retribuição, nomeação, duração, de titniçáo
substituição e attribnição dos admini tradores da sociedade serão fi·
xados nos e tatutos ou contracto social.-Reg., art. 44.

§ 1.0 Salvo a disposição em contrario no estatutos.-Art.33.
1.° Em caso de vag'a de logar de administrador, designarão subo

stituto provisorio os admini tradores em tlxercicio e os fiscaes~ cO,m·
petindo á assembléa geral fazer a nomeação definitiva na pl'lmell'il
reunião que:;e seguir.-Reg., art. 46.

2.0 Os administradores reputam·se revestidos de podere p~1'il
praticar todos os actos de gestão relativos ao fim e objecto (la oCle·
dade, e represental-a em juizo activa e passivamente. -Reg'l
art. 45 n. l.

Não podem os admini tradores :
a) Transigir, l'ellllllciar direitos, hypothecar ou empenhar beUB

sociaes; ,
b) Contrahir obrigações e alienar bens e direitos,. excepto se

estes actos se incluem nas operações, que fazem obJecto da s0

ciedade. ' . '
§ 2. 0 Os administradores não contrahem obrigação pessoal, LUdl'

vidual ou solidarüt, nos con t.ractos ou operações, que realizam no exer·
cício de seu mandato. - Art. 33, Reg., art. 50.
---------------------------

Nota 4

Esta di posição, veio resolver uma du·
VIda, por vezes 5U cilada, a qual, llpposlo
fo se olvida, por aviso do Governo, ca
recia de sancção da Lei.

Nota 5

- Vide ~e\', II. 9601 de 11 1~~ :g~;~
de 1 O-DII'., \'01. 36, pn

d
g, '.0Í)- Dlr,

n, IOJ3~ de 1° de Agosto e_
vol. 3;;, pag. 26.
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§3.· Os administradores, antes de entrarem em exercicio, são
obrigados a caucionar a responsabilidade de sua ge tão com o numero
de acções que e houver fixado nos estatutos.

Acaução far-se-ha por termo no livro do regi tro, sendo as
acções se fôrem ao portador, depositadas na caixa da sociedade, ou
em po~er da pessoa designada pela assembléa geral.

Essa caução pMe ser pre tada em fa,vor d,o administrador por
qnalqner accionista. - Reg., art. 47 .

.§4: A porcentagem que fôr de\7;ida aos administradores, funda
dores, on qnaesquer empregado da sociedacle, será tirada dos lucros
Iiquidos, depois de deduzida a parte destinada a formar o fundo de
re'erva.-Art. 3. 0 § 3. 0

; Reg. art. 42.
Art. 11. Os admini tradores são responsaveis :
a) A' sociedade pela neglig'encia, culpa ou dolo com que se hou

verem no desempenho do mandato; - Reg., art. 50 a.
b) A.' sociedade e aos terceiros prejudicados pejo exccs o do

maudato' - Reg., art. 50 b. -
'e) A' ociedade e aos terceiros prejudicados solidariamente, pelas

infracções da presente Lei e do e tatu tos. - Reg. art. 50 c.
Paragrapho unico. O accionista tem sempre salva a acção com

petente para haver dos administ.radores as perdas e damnos resultan
tes da violação desta Lei e dos estatutos.

A dita acção poderá ser intentada conjunctamente por dous on
mais accionistas. - Arts. 33 e 40, Reg., art. 166.

~rt. 12. O admilli trador, que tiver interesse oppo'sto ao da"com
panhla em qualquer operação social não poderá tomar pinte na deli
beração a respeito, e será obrigad~ a fazer o necessario aviso aos
outro administradores, devendo di so lavrar-se declaração na acta
das essões. .
I .N.o caso de que e trata, a deliberação será tomada pelos demais

alllillli tradore e pelos fiscaes, á maioria de votos. -Art. 33, Reg.,
art. 51.

Art. l~. Os administradores que, na falta de inventario, ou não
o~stant~ ?Inventario, ou lJor meio de inventario fraudulento, repar
~re~ diYld~ndos não devidos, ão pe oa1mente obrigados a restituir
~ caixa oClal a sornma dos mesmos dividenclos e sujeitos, além russo}
a PeJ~as crimin~es em que incorrerem.

No caso de lU olvabilidade da. ocjedade, os accionistas que hou
\e\em rece~ido dividendos não devido serão sub idiariamente obri
IDl

d

(OS a restitnil·os; sendo-lhes portanto licito alleO'arem o beneficio
eordem. "t:>

data~sta].ob~iga.ção prescreverá no prazo de cinco annos, a contar da
It (1 tl'lb11lção dos rlitos di videndos. - Reg., art. 52.

70
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Paragrapho unico. S6 poderão fazer parte dos dividendos dM ..
ciedades anonymas os lucros liquidas resultantes de operações effe·
ctivamente concluidas no semestre. - Arts. 33 e 40, Reg. art.53.

Art. 14. A assembléa geral nomeará aunualmente tres ou mail
fiscaes, sacias ou não sacias, encarreg-ados de dar parecer obre os ne·
gocios e opúações do anno seguinte, tendo por ba e o balaulo,
inventario ~ contas da administração. - Arts. 33 e 40, Reg I arts.
51,.e 159., _

§ 1. o E' nulla a deliberação da assembléa geral, approvando aI
contas e o balanço. se não fôr precedida do relatorio dos fiscaes.-
Reg., art. 58. .'

§ 2. 0 Se não fôrem nomeados os fiscaes, não aceitarem ocargo,
ou se tornarem impedidos, compete ao presidente da Junta Oommer·
cial, e onde não houver, ao juiz do commercio do termo, a requeli·
menta de qualquer dos administradores, a nomeação de quem o ub·
stitua ou sirva durante seu impedimento.-Reg., art. 60. .

. § 3. 0 Os fiscaes durante o trimestre que precede á reuuião ofili·
nária da assembléa geral têm o direito de examinar os livros, de v~·
rificar o estado da caixa e da carteira, exigir informações dos adml'
nistradores sobre as operações sociaes, e convocar extraordinariamenle
a assembléa g·eral. -Reg., art. 61... .

§ 4. o Os effeitos de responsabilidade do fiscaes para com a OCI~

dade são determinados pelas regr3.s do mandato. - Reg., art. 62.
Art. 15. Haverá em cada anno uma assembléa geral do a~cionü:

tas, 'cuja reunião será fixada nos estatutos, e sempre aUllunCl~da~J
dia~ antes pela imprensa. - Al'ts. 33 e 40, Reg. arts. 73 e130 n.~.

§ 1.0 Nesta, reunião será lido o relatorio elos fiscaes, apresentado~J
discutidos e approvados o balanço, contas e inventario. - Reg'l
art. 73, 10 memb. .

. § 2. 0 A assembléa geral será composta de um numel:o de ace~o'
nistas que represente, pelo menos, o quarto elo capital SOCIal. -Regi
art.64.

'. § 3. o Se este numero se não reunir, uma nõva reunião será MO'

vacada, por meio de annuncios nos jornaes, declarando-se nelles que
. se deliberará'qualquer qlle seja a somma do cavitall'epresentado proos

accionistas presentes. - Reg., al't. 64. "8 o'
§ 4. o Todavia, a assembléa geral, que deve delIberar sob! Dl

casos dos arts. 3. o e 6. o, para ser validamente constituida carece de ~a'
numero de accionista que represente, pelo menos, dons terços do
pital sociaI:- Reg., art.65.

Se nem na primeira, nem na segunda reunião, comparecer.oe~~·
mero de accionistas exigido neste paragrapho, se. convocará] teI~ qu;
com a declaração de que a assembléa poder[\ delIberar, qna que
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seja a somma do capital representado pelos presentes. Além dos an
Iluucios, a convocação neste caso se fará por carta. - Reg., art.65.

A deliberações da assembléa geral, tanto no caso deste pa·
ragrapho, como no § ~. o, ~erão tomadas pela maioria dos socios pre
sentes. - Reg, art. 66._

§5.· Aconvocação extraordinaria da as embléa geral, súá sem·
pre motivada. - Reg., art. 68.

§6.· Nos estatutos se determinará a ordem que se deve g'uardar
nn reuniões da assembléa geral, o numer.o de acções que é neces ario
ler para ser admittido a votar em assembléa geral, o numero de votos
que compete a cada accionista na razão do numero das acções que
possuir. -Reg., art. 7l.

§ 7 • Ainda que sem direito' de votar, por não possuir o numero
Iteacções exigido pelos estatutos, é permittido a todo accionista com
parecer á reunião da a sembléa geral e discutir o objecto ~lijeito á
,leliberação. - Reg., art. 71 § 1".

§8.· Para a eleição do auministradores e empregados da socie·
dade, e para as deliberações de qualquer natureza, serão admittido
votos por procuração com poderes especiae , comtanto que estes não
rejam conferidos a adplinistradores e fiscaes. - Reg., art. 67.

§9.· A assembléa geral será convocada, sempre que o requeiram
iete ou mais accioni tas, comtanto que representem pelo menos um
qninto do capital realizado .

.Será motivada a convocação, e poderá ser feita pelos proprios
aCCIOnistas reclamantes, se recusarem-na fazer os administradores e o
conselho fiscal.

Nos casos, em que a Lei ou 'os estatutos determinarem expressa
~ente a reunião da as embléa geral, é permittido a qualquer accio
nlS~a,. se a convocação fôr retardada por mais de dons mezes, requerer
80 JUIZ commercial do logar que o autorize a fazeI-a.

Nos annuncios para a dita convocação se declarará qual o juiz
que aautorizou, e a data do despacho.-Reg., art. 70.

§ 10. Não podem votàr nas assembléas geraes os administra·
dores para approvarem seus balanços, contas e inventarios, os fiscaes
os seus pareceres, e os accionistas, a avaliação de seus quinhões ou
~nae qner vantagens estipuladas nos estatutos ou contracto social.-

eg" art. 72 .
. Art. 16. Um mez antes da reunião ordinaria da assembléa geral,

ser~o depositadas na secretaria das Junta Commerciaes, e, onde não
as Ouver, no cartorio do escrivão do juizo do commercio, e facultada!!
aoexa~e do.s a(',cionistas que o quizerem:
e' 1. C?pla do inventario, contendo a indicação dos valores, moveis

lnImovelS da sociedade, e de todas as dividas activas e pa sivas;
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2. ° Cópia da relação nominal do~ accionistas com o numero da
l;tcções respectivas e estado do pagamento dellas.-Reg., art.76,
Av. de 6 de Março de 1884.

§ 1. o No mesmo prazo serão publicauos pela imprensa as tran fe.
rencias das acções realizada~ no anno, o balanço mostrando em
resumo, a situação da sociedade, e o parecer dos fiscaes.-Reg., arl.
76 § 1.

§ 2.° Quinze dias depois da reunião da assembléa geral aaula
respectiva será tambem publicada pela imprensa.-Reg. art. 76 F

§ 3. A qualquer pessoa se dará sem inquirir-~e qual ointeresse
que tem, certidão dos actos registndos conforme oal't. 3: § 5.', eda
relação nominal dos accionistas ( n. 2 de~te artig'o ).-Reg., art.76
§ 3...

Art. 17. As sociedades ou companhias anonymas se dissolvem:
Arts. 33 e 40. G.

1.0 Por consenso de toUos os accionistas i - Reg., art. 77 n.l;
2.° Por delibéração da assembléa geral (art. 15, § 4°)j-Reg.,

art. 77 n. 2 i
3. o Por insolvabilidade ou cessação de pagamentos j - Reg., arl,

77 n. 3 . I

4. 0 Po,r terminação de seu prazo i-Reg., arts. 77 n. 5 e79;
5.· Pela reducção do numero dos socios'a uumero inferior ao de

sete. Neste cas,o a sociedade só se entenderá cli olvida, se dUl'aut~a
prazo de seis mezes não se preencher o numero legal ;-Reg·., al'ts. ii,
n. 6 e 80:

Pelos actos que a companhia pra ticar, .depois que o numero ~~
socios se reduzir a menos de sete serão solidariamente l'esponsaveJ~
os administradores e accionistas, s'e deli tro do dito prazo de. eis mezes
não fôr .preenchido o numero legal j-Reg., art. 80 § 2. , .

6.° Mostrando-se que DIes é impossivel preencherem o fim soolal.
-Reg., arts. 77 n. 7 e 83. . .. ., I

No caso de perda de metade do capital social, os ~aml!llstl'alores
devem consultar a assembléa geral sobre a convem6nCIa (Ie ullll

liquidação antecipada.-Re ., art. 81. 'W
No caso, porém, de que a perua seja de tres ql1~rt~s.do capr ..

social) qualquer accion'sta pMe requerer a liquidn.ção JudiCIal dasoc1

edade.-Reg., arts. 82 e 83.

Nota 6



LEI N. 3150 DE 1882 1109

Árt. 18. As socieda.des e companhia anonym::ts não ~ão sujeitas
áfallencia, salvo a responsabilichtde criminal de ~eus representantes
o ocio pelos crimes pessoalmente ~ommettidos contra a sociedade e
lel'ceiros.-Art. 33, Reg., ar't. 96.

Árt. 19. São applicaveis á liquidação forçada das socieda.des
anourmas, com as alterações constantes do arts. 20, 21, 22, 23, 24
e 25, a dispo ições do Codigo Commercial relativas á fallencia na
parte civil e administrativa.-Art. 33, Reg., art. 97.

, §1.0 A liquidação não p6de ser declarada senão: ...
1.0 Por meio de requerimento da sociedade, ou de algum accio

nista nos ca os do art. 17 us. 3 e 6, ultima parte, instruido com o
balanço e inventario;-Reg., art. 98 n. 1;

2.° Por meio de requerimento de um ou mais credores, instruido
cmn acompetente justificação no caso de cessação de pagamentos de
divida liquidas e vencidas.-Reg., art. 98 n. 2:

Da sentença que decretar. a liquidação, cabe o recurso de aggravo
de petição. -Reg., art. 100.

§ 2.° Fóra do caso de cessação de pagamento, a liquidação póde
1er amigavelmente feita.

Alt. 20. Declarada a liquidação por sentença do juiz do commercio,
nomeará e te dentre os cinco maiore credore, dous syndicos cuja
{uncções durarão até que os credores deliberem sobre a concordata
que lhes fõr offerecida ou obre a liquidação definitiva. -Reg., art. 102.

§1.0 Os syndicos nomeados tomarão posse do patrimonio social
para con erval-o, sob a penas de depo itario, e exercerão s6mente
acto de .ímples administração. -Reg., art. 103 .
. §2.° Incumbe-lhes proceder logo por meio de peritos ao balanço

6 lllventario .da sociedade, ou á veriô:cação de um e outro, se já esti
verem orgamzado .-Reg., art. 104.

Al't. 21. De posse do balanço e inventario, que serão acompa
nh~do~ de um relatorio dos syndicos sobre as causas que determinaram
ah~U1dação da companhia ou socieclade, o juiz do commercio convo
~ra os cr~dores. por meio de editaes, com tempo sufficiente e respei
~ 11a~ as distancl.as, afim de que chegue a convocação ao conhecimento
.0 ~nteressados ausente, para deliberarem sobre a concordata ou
hqUldação.-Reg., art. 109.
t Paragrapho unico. A deliberação para er valida deverá ser
omada nos mesmos termos pre criptos pela Lei para validade das
~rdatas apresentadas no processo de fallencia.-Reg., art. 113.

liquidaç;io força.da: Rev. n. lHOS de 15
Not::t 7 de lIlar'o de 1. !la e Acc. 1'8 iSOlo da Rel.

~s se t de Porto Alegr de 20 de Maio de 1 90-
IIlqUiV~ienças em ~ráo de execução são Di?'., vol. 52, pag . 23 e 545. ....

- contra socledndes anonymas em
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/

Art. 22. Torna-se desnecessaria a reunião dos credores, se 05

representantes da sociedade ou companhia apresentarem ao juizdo
commercio concordata por escripto, concedida por credores em numero
exigido no parag'rapho antecedente.-Reg., arts. 114 e 116. Hom~

logada essa concordata, bem como a que fôr concedida em reunião de
credores, tornar-se-ha obrigatoria para todos os credores.-Al't.3!,
Reg., art. 118. . .

Art. 23. Em qualquer estado da liquidação pôde ser contl'actada
~ma concordata, ainda mesmo que tivesse sido opportunamente rejei·
tada, comtanto que seja concedida na fôrma do paragrapho unicodo
art. 21.-Art. 33, Reg., art. 115.'"

Art. 24. Sendo negada a concordata, ou vindo a ser resciudida,
proseguil'á a liquidação até sua solução final, servindo com pleno!
poderes os syndicos nomeados, os quaes poderão ser destituidos are·
querimento não justificado dos credores em maioria de numero e
creditos.-Art. 33, Reg., arts. l1~J 121 e 163. . .

Art. 215. Os credores representando dous .terçós dos credito!,
podem.-Art. 33:

§ 1.o Continuar o negocio da )3ociedad'e ou companhia.-Reg" ad.
120 § 1. - I

§ 2. o CedeI-o a ou.tra sociedade existente, ou que para essefim
venha a formar-se.-Reg., art. 120 § 2.

Art ..... 26. Incorrem na pena de multa de 200~ a 5:000l',i\. -Ar~.
29 e 41: . . .

1.o Os fundadores de sociedades que na constituição dellP.l
·qeixarem de obseryar as formalidades prescriptas no art. 3.' seUl
paragraphos e numeros ;-Reg., art. 135 n. 1; .

2. 0 Os administradores que' havendo sido nomeados no lDstru·
mento publico' de constituição da sociedade, ou na assembléa geral
de que trata o n. 2 do § lOdo art. 30 deixarem de observar as preso
cripções do § 40 e seus numeros,e do § 50 do citado art. 3Dj-Reg.,
art. 135 .n. 2;, . \ . ~

g.o Os administradores que não cumprirem as disposlçoes do
art. 60 e seus numeros, a do art. 12.e a do art. 15, dei.xando decouvo·
cal' a assembléa geral ordillaria nas épocas marcadas nos estatutoSj
Art. 33, Reg., art. 135 n. 3; ,

4. o Os administradores que violarem as disposições do art. 16 e
seus par·agraphos;-Reg., art. 135 n. 4;

5. o Os administradores, que emittii'em obrigações ao portador
em contravenção ás disposições do§ 1.0 do·art. 32.-Art. 33, Reg.,
art. 135 n. 5. _ . . ". di~o
.. Art. 27. Incorr(lm nas diSpOSIções do § 40 do art. 264 do Co c

Criminal.-Art. 41 •.
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1.0 Os administradores que infringirem as prescripções do'art.
31.-Art. 33, Reg., art. 136 n.!.,

I 2.0 Os administradoreg ou gerentes, que distribuirem dividendos
não devidos (art. 13);-Art. 33, Reg., al't. 136 n. 2.

3.0 Os administradores que por qualquer artificio promoverem
falsas cotações das acções; -~ Art. 33, Reg., al't. 136 n. 3 ; _

4.0 Os administradores que para garantirem creditos sociaes
aeceitarem o penhor das acções da propria companhia.-Art. 33,
Reg., art. 136 n. 4 ..

Paragrapho unico. Os fiscaes que deixarem de denunciar nos
sensrelatorios annuaes (art. 14) á distriblúção de dividendos não de
Tidos, e quaesquer outras fraudes, praticadas no decurso do anno e
oonstantes dos livros e papeis sujeitos ao seu exame, serão havidos
como complices dos autores desses delictos e, como taes, punidos.
Art. 33, Reg., art. 136. Paragrapho unico.

Ârt. 28. No caso de dissolução da sociedade anonyma, por insol
rabilidadeou por cessação de pagamentos, serão igualmente punidos
com as penas do art. 264 do Codigo Criminal os administradores ou
gerentes, que subtrahirem os livros da mesma sociedade, inutilisa
rem·nos ou lhes alterarem o contendo; os que dimimúrem, desviarem
ou occultarem parte do activo; e os que, em instrumentos publicos,
em ecriptos particulares ou em balanços, reconhecerem a sociedade
devedora. de sommas, que efi'ectivamente, ena não dever.- Art. 28,
Reg.) art. 137.

Art. 29. Os crimes de que trata o art. 26, serão processados, se·
gondo as prescripções dos arts.;47 e 48 do Decr. n. 4824 de 22
de Novembro de 1871, e julgados pelo juiz de direito da comarca
com os l'ecursos legaes.-.Art. 4:4, Reg., art. 142.

Art.30. Em todos os crimes de que trata essa Lei, tera cabi
mento a acção publica.-Art.·41, Reg., art. 138.

Art. 31. E' prohibido ás sociedades anonymas comprar e vender
as Sllas proprias acções.-Art. 33, 'Reg., art. 20. 8

Nesta prohibição não se comprehencle a amortização das acções,
nmavez que seja feita com fundos disponiveis.-Art. 33, Reg .,art. 21.
. ~rt. 32. E' permittido ás sociedades' anonymas contrabir em

plestlmo de dinheiro por meio de emissão de obrigações ao portador.
-Alto 33, Reg., art. 21. .
------------_:..--_-----

Nota 8
q:eo:o~~ta disposiçã~l fica pl'obibido o jo~o
ou baixlird1am as socIedades fazer com a aüa
-E'. as ~llas pl'oprias acções.

linda pro.blbldo ~andar. vender em leilão,
qne Isto consigne-se nos ~statutos por

morte de um accionista: Acc. da ReI. de
Porto Alegre n. 1582 de 31 de Outubro de
1890.

Nota 9
fiei n. 3403 de 1888,' art. 7•

.:
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; § 1.° A importancia do emp"re timo nunca poderá exceder á to.
talidade do capital socia1.-Reg., art. 21 § 1.

- § 2.° Os portadores de obrigações podem nomear um fi cal, que
fnnc;cione conjunctl1mente com os de que trata o art. 14, e com as
mesmas attribuições.-Reg., art. 21 § 2.

§ 3.° E' licito aos mesmos portadores assistir as assembléas ge·
raes e tomar pa~te nas discussões, sem voto deliberativo. - Reg.,
art. 21 §3.' .

Art. 33. São applicaveis ás sociedades anony.mas existentes as
c1isposiçõesdos§§lO, 2° e 3° do art. 2°, art. 6° e sens numeros §§l'
e 2° do art. 10, arts. 11, 13, 17 e 18 a 25 inclu ive, ns. 3°e 5' do
art. 26, ns. 1°, 2' e 3° do art. 27, arts. 28, 31 e 32; e, seis mezes
depois da publicaçã.o desta Lei, as do § 3° do art. 7° e as dos arts.
12, 14, 15 e 16, n. 3 do art. 26 e do art. 27, seus numeros e para
graphos.-Reg., al't. 136.

Art. 34. As disposições desta Lei não comprehendem as sacie·
dades de soccorros mutuos, nem as litterarias, scientific!\'s, politicas
e beneficentes que não tomarem a fórma anonyma. As ditas sacie·
dades se podem instituir sem autorização do Govel'l1o e são regidas
pelo direito commnm.-Reg., art. 167.

SOCIEDADES EM COMMANDITA POR ACÇÕES

Art. 35. E' permittido ás sociedades em commandita (Cocligo do
Commercio, arts. 311 a 314), dividirem em acções o capital com que
entram ossocios commanditarios.-Reg., art. 145··

§ LoNas commanditas por acções são solidariamente respons~'

veis os gerentes, os socios que por seus nomes, prenoUles, ou appel·
lidos figurarem na firma social e os que assignarem a firllla, a não ser
declaradamente por procuração.-Reg. , arts. 147 e 148. .

§ 2.o Os nomes dos gerentes devem ser indicados no acto constl'
tutivo da sociedade.-Reg., art.149.

Art. 36. A sociedàde em commandita por acções se fôrma p~r
escriptura publica on particular, assignada por todos os socios, e neo
se reputará lagalmente constituida senão depois de subscl'Ípto .tO(Jo o
capital e depositado em banco ou em mão de pessoa abonada, a escOo
lha da maioria dos subscriptol'es, a decima parte da entrada ou preso
tação de cada socio.-Reg., art. 450. .

. Art. 37. Os poderes do gerente, os direitos dos commandl'
tarios, quanto ás i1eliberações e actos de fiscalisação, e os cas~

( • vem
N 1. O

I
(debent,1t1'es): AIr. n. 13 de 18 9. nao I óO

. ata.. na Collecção de Leis), ma no DIT., ro. ,
. A sociedades commandltarl:\S, por ac- pago 313.
vões podem emiltir obrigações ao porlador
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dissolução, além dos mencionados no art. 17, serão regulados nos
estatutos ou contracto socia1.-Reg., art. 152.

Al't. 38. Salvo clausula ou estipulação em contrario:
§1." A assembléa geral não póde, sem expresso accôrdo do ge·

rente ou gerentes, ratificar ou praticar actos que interessam á socie
dade para com terceiros, ou que importam mudança ou alterações do
contracto social.-Reg., art. 155.

§ 2.° Em caso de m,orte, incapacidade legal ou impedimento do
gerente, compete aos fiscaes fazer a no~eação de um administrador
provisorio, qne só poderá praticar actos de simples gestão e os ue
forem necessa.rios para a conservação dos clirt'itos da sociedade.
Reg., art. 158 .

. Dentro do prazo de quinze dias, a contar da data da nomeação
do administrador provi odo, será convocada a assembléa geral para
eleger ogerente effectivo.-Reg., art. 158 § 1.

Uma cópia da acta contendo a. nomeação do gerente, será archi
1'ada epublicada na conformidade dos §§ 4° e 5° do art. 3.

§3.° Asociedade em commandita por acções se dissolve pela
mo(tede qualquer dos gerentes.-Reg. , art. 157. .
. Al't. 39. Os fiscaes podem representar em juizo a sociedade para
Intentarem contra os socios solidarios as acções necessarias, se assim
odeliberar a at:sembléa geral sem prejuizo dos direitos de cada um dos
oommanditarios.-Reg., art. 159.

Al't.40. São aIlplicaveis ás sociedades em commandita por
acções as disposições dos §§ 1° e 2° do art. 1", dos arts. 4°, 5°, 6° e 7°
esens paragl'aphos, e dos arts. 8°, 11, 13, 14, 15, 16 e 17.-Reg.,
art. 160. .

Art. 41. São tambem applicaveis ás mesmas sociedades a di
posiçõe do art. 26 ns. 1°,2°, 3°e4° e dos arts. 27, 29 e 30.-Reg.,
&rU6I.

Art.42. Ficam revogadas as disposições em contrarío.-Reg.,
art. 168. .

Avi O u. 74 de li de Novembro de 1882

Wnisterio dos Negocios da Justiça, 11 de Novembro de 1882.
J 1m. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., para o fazer constar á
Il~;ta Oommercial dessa cidade, em resposta ao se~ Dfficio de·n. 683
do 2l10 ~~z findo, que o mOll? de contal:-s~ o llumer~ dos interpretes

COmmerclO, para opreenchImento do lImIte legal l e atteuuer·se ás
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linguas e não aos individuos, ~xpedindo-se em rel~ção a cada uma
dellas o competente titulo, sujeito ao seIlo fixado no art. 10 § 7' do
Regulamenton. 7540 de15 de Novembro de 1879.

Deus guarde a V. Ex. - João Ferreini de Moum.- Sr. pre i.
dente da provincia de 8. Pedro do Rio-Grande do ul.- Vide Aviso
de 23 de Dezembro de 1882.

Aviso ll. 78 de 13 do Novembro de 1882

Ministerio tIos Negocios da Justiça, 13 de Novembro de 1882.
. )Illm. e Exm. Sr. - Declaro a V. Ex., para o fazer constará

Junta Oommercial dessa cidade, em resposta ao sen officio de 23 do
mez findo, qU'e a disposição do art. 3° do Decr. n. 8585 de lO de
Junho ultimo, com. referencia ao modo .da prestação .de fiança, s6 é
applicavel aos corretore.s nomeadol:l depois da publicação do mesmo
Decreto.

Deus g'ua~de a V. Ex.~ João Fer1'eim de Moura. - Sr. presi·
dente da provincia da Bahia.

Aviso n. 87 de 23 de Dezembro de 1882

Rio de Janeiro. - Ministerio dos Negocios da Justiça, 23 de
Dezembro de 1882. .

~Illm. e Exm. 8r.- Declaro a V. Ex.; para o fazer constar a
Junta Oommercial dessa cidade, em resposta ao officio n. 716 de 12
do corrente, que a doutrina do Aviso de 11 do mez findo, sobre omo(~o
de contar-se o numero de interpretes do commercio para o preenchi,
.mento do limite legal, só é applicavel áquelles que fôrem nomeados
depois da publicação do citado aviso.

Deus guarde a V. Ex.- João Ferrei1'Ct 'de Mottra.- Sr. pre·
. sidente da provincia do :&io·Grande do Sul.



Decreto n. 8820 ue 30 do Dezembro de 1882

Approva o Regulamento para execução da Lei n. 8129 de 14 de Outubro de 1882

TITULO I

Da propriedade das invenções inuu:illl'iaes e suas gaJ:antiaSi

CAPrrULO I

Das ínpenções

Art, 1.0 Con tituem invenções ou descobertas para os effeitos da
Lei n, 3129 de 14 de Outubro de 1882 e do presente Regulamento:-
art, l' § 10: " .

1.0 Ainvenção de novos Pt'OdMctos industriae ;
2,' A invenção de novos meios para se obter um producto ou re

sultado industrial; "
3,' A invenção de nova applic lção de meios conhecidos para se

obter um produeto ou resultado industrial; - Art. 10 § 10

4,' O melhoramento de invenções já privilegiadas.
boducto - significa o objecto material obtido,.

_R,esultado - quer dizer a vantagem obtida na producção ou ope
raçao mdustrial relativamente á qualidade, quantidade e economia
de tempo ou de dinheiro, -

M~o - exprime o processo, a combinação chimica ou mecanica,
ama~elra de empregar os agentes naturaes ou artificiaes e as sub·
ltauClas ou materias conhecidas.

A)Jp~icação - é o facto de dar;se a qualquer agente, substancia
on materIa .conhecida um uso novo.

Melhoramento - é o que torna mais facil o fabrico do producto,
on ollSO do invento privilegiado; ou lhe augmenta a utilidade.
, N.0vo- entende-se que é o producto, o resultado, o meio, a ap

fhca~o, ou o melhoramento, emquanto não fôr, dentro ou fóra do
dmperlO, empregado, ou usado, nem se achar descripto e publicado
emodo 'que ,possa ser empregado ou usado.

Industnat - é o que apresenta resultado apreciavel na industrill.
eno commel'cio. .

Al't. 2.
0

Não podem sêr objecto de privilegio as invenções:
L' Contrarias á Lei ou á moral j ,
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2. o OJfensivas da segurança publica;
3. o Nocivas á saude publica;
4. o lVIeramente tl1eoricas ou scientificas, isto é, sem resultado

pratico inuustrial.

CAPITULO JI

Dos invento?'es

Art. 3. o São illventores os nacionaes ou estrangeiros, residentes
ou não no Bl'azil, que fôrem autores de alguma das invenções men·
cionadas no al't. 10 deste Regulamento.

Ârt. 4. o Os inventores privilegiados em outras nações pod~m

obter o reconhecimento dos seus direitos no Imperio, requerendo a
confirmação delles com as formalidades e sujeitando-se ás coudiçõe
Que a legislação brazileira estabelece.

.Art. 5. o A prioridade dos direitos do inventor que, tendo reque·
rido regularmente privilegio em nação estrangeira, apresentar igual
pedido ao Governo Imperial dentro de sete mezes, não será invali·
dada por factos que occorram durante este periodo, como outro pedido
igual, a publicação da invenção, e ainda o seu li o ou emprego.

. Art. 6." Aos inventores que, antes de obterem privilegio, pre·
tendam experimentar em publico as suas invenções, ou exhibil·as em
exposição offi.cial 0\1 reconhecida officialmente, serão conferidos, se
reauererem, titulos, garantindo·lhes provisoriamente' a propriedade.

Art. 7. 0 Durante o primeiro anuo do privilegio s6 os inventores
ou seus legitimos representantes podem obter o de melhoramento na
pl'opria invenção. Serão, comtudo, recebidos e opportunamente pro
cessados os pedidos de terceiro apresentados nesse prazo para firmar
direitos.

Se estes pedidos versarem sobre melhoramento identico ao do
inventor principal que tenha tambem apresentado o seu pedido d~n~ro
do primeiro anuo, embora em data posterior, não prejudicarão odireito
do dito inventor. .

- Art. 8. o Os inventores de melhoramento na propria in~ençao
podem usar da industria melhorada como entenderem convelllen~.
De igual faculdade gozarão todos os interessados na inve?~ão prln·
cipal por trausferencia ou cessão parcial, limitada ou condlclOna~ ...

Art. 9." Os inventores do melhoramento em inveBção alheJa,ja
privilegiada, não podem usar da indnstria melhorada sem licença do
inventor principal, emquanto durar o privilegio deste, que tambem
não poderá usar do melhoramento sem accôrcl0 com o seu antor.
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Art. lO, Quando sobre identica invençã'o pretenderem privilegio
simultaneamente dous ou mais inventores, o Governo, salvo a hypo
tbese do art.2°paragrapho inicial da Lei n.3129 de 14 de Outubro de
1882 eart, 5' do presente Regulamento mandará qne liquidem prévia
mente os seus direitos, mediante accôrdo, ou emjuizo competente.

Art. 11. Os direitos dos inventores antes de reconhecidos pela
patente serão regula ios pela legisla~ão commnm.

CAPITULO III

Vos l)rivilegio ele invenção

A.rt. 12. A. propriedade e nso exclusivo das invenções inàustriaes
seriío garautidos por patentes concedidas pelo poder executivo e expe
dida pela secretaria de K tado dos negocios da agricultura, commercio
eobras publicas, depoi de satisfeitas as formalidades leg·aes.

Al't. 13. O privilegio de qualquer invenção durará 15 annos,con
tados da data da re, pectiva patente. Este prazo só pócle ser restrin
gido pelo proprio inventor, quando ['equerer o privilegio.

A.rt. 14. A.o invent.or elo melhoramento na propria invenção já
privilegiada se dará uma certidão,que será averbada na patente,e fin
dar~ com ella.

Art. 15. As patentes de invenções privilegiadas em outras na
ções terminarão ao Ulesmo tempo que os titnlos estrangeiros, dentro do
maximo de qlÚllze annos .
. .Art: 16. Se a iuvenção pertencer a dous ou mais interes 'ados, o

pnvileglO será garant,ielo por uma só pateute.
Neste caso,as im como no de tornar-se commum a propriedade da

pate~te, por titulos de, uccessão ou doação, cada coudomino, alvo cou
vençao em contrario,poderá usar livremente da industria privilegiada,
mas responderá solidariamente pelos encargos do privilegio, como se
estefo se exclusivamente seu.

Art. 17. Se a patente fôr dada ou deixada em U ofructo será o
Uofrt~ctl1~rio obrigado a prestar ao senhor da núa-propriedade uma in
demllI aç~tO correspondente ao valor em que esta fôr e'timada.

§ 1. O valor da núa- propriedade será a omma de nma quota
parte dos rendimentos allnuaes liquida do usofructo multiplicada pelo
nUmero (le annos que durar o usofl'ucto.

Os rendimentos do llsofructo para o dito calculo e a parte annual
qUe deve caber ao senhor da núa-propriedade serão fixados por peritos
nomeados pelo intere sados.
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§ 2." A obriga.ção do usofructuario üe pagar a indemni ação só a
tornará exigivel depois de cessar o seu direito, ou por extincção do nso.
fructo ou por terminação do prazo da pat.ente.

§ 3: O senhor da núa-propriedade poderá exigir que o usofrn.
ctuario pre te fiança ao pagamento da indemnização.

Se o usofructuario não prestar a fiança exigida, será obrigadoa
pagar no fim de cada anno a quota-pa.rt.e correspondente.

Art. 18. As patentes e os direitos dellas resultantes são transmis·
siveis, por qualquer modo de cessão ou transferencia, admittidopel&le.
gislação commum, no todo ou parte, por tempo determinado, ou pelo
em que tiver de vig'orar o privilegio,e para ter effeito em 'todo o1m·
perio ou em rima parte de ignada de eu territorio.

Art. 19. As patentes, suas transmis ées e quaesquer novaçóesro·
lativas á sua propriedade ou ao uso da respectiva industria,uão produ·
zirão effeito emquanto não fôrem regi tradas na ecretaria do E tado
dos negocios da agricultura,commercio e obras publicas, á vi ta de do·
cmnentos authenticos apresentados pelos interessados de conformidade
com.o Titulo V do presente Regulamento,

Até a data dos registro::: a responsabilidade dos conces iouarios
seus successores e representantes,continúa integralmente para como
Estado e os terceiros.

Art. 20. Se a necessidade ou utilidade publica exigir a vu1gll'
risação da invenção ou o seu uso exclusivo pelo Estado, poderA a
patente ser desapropriada de conformidade com a legislação em vigor.

A desapropriação abrang'erá a invenção principal,os melhoramentos
respectivos garantidos com patente e toda a indll tria privilegiada
em etrectivo exercicio.

Art .. 21. A jurisdicção commercial ê competente para as causas
relativas a privilegios indm;triaes.

TITULO II. .
Das formalidades relath'as ás concessões de pl'ivilegios

CAPI'l'ULO I

Dos pedidos ele patente e certidão de melhommento

Art. 22. Os pretendentes de patente de invenção ou de certid~es
de melhoramento depositarão em duplicata n~ repartição do archiro
publieo,sob involucro fechado e lacrado um relatorio em que descreram
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com precisão e clareza a invenção, o seu fim, o modo deusal-a,com as
planta, de enhos, modelos e amostras indispensaveis para o exacto
conhecimento da mesma invenção e intelligencia do relatorio, de maneira
que qualquer pes oa competente na materia possa obter o producto,
ou oresultado, empregar o meio, fazer applicação, ou usar do melhora
mento de que se tratar.

Orelatorio concluirá especificanrlo com clareza e precisão os ca·
racteres ou pontos con. titutivos do privilegio requerido, os quaes
determÍJlarão a exten ão dos direitos garantidos pelas patentes,
conforme a parte final do art. 3 ela Lei n. 3129 de 14 de Outubro
de 1882.:

Art. 23. O relatarias conterão no alto da primeira folha um titulo
que designe summaria e precisamente o objecto da invenção, e serão
escripto em língua nacional sem emendas, entrelinhl1s nem raspaduras;
rubricados em caua uma das folhas, datado e as ignados pelos invento
res ou ens procuradores.-.- -

As indicações ele peso -e medida serão feitas segundo o systema
metrico, a de temperatura segundo o thermometro centigrado,e as
de deu idade pelo peso especifico.

Art. 24. A plantas e desenhos serão feitos em papel apropriado
branco e consistente,sem dobras nem junturas, e com tinta preta fixa,
de modo qne se prestem a reproducções pela photogravura ou por ontro
proce so aualogo.

. As folhas terão o formato de 33 centimetros de altura por 21 ou
4.2,01163 de larg'ma, com uma moldura traçada em quadro por linhas
mgelas, deixando amargem de dous centimetros para fóra, no espaço

comprehendido por estas linhas se acharão a planta e desenho, re
gulados pela escala metrica, marcada na mesma folha, a numeração
desta, se ~Ôl' mais de uma, e a assignatura do inventor.

Se o lUventor julgar conveniente, poderá jnntar a cada exemplar
uma copia com os desenhos coloridos

Di pensa~se a duplicata para os modelos mecanicos complicados,
ou de grandes dimensões. .

rrratando·se ele melhoramento em invenção já privilegiada, a.s
p~alltas e de5enhos indicarão com tinta da mesma côr, mas com traços
~fferentes~ linhas quebradas ou pontuada ,aR modificações determina

sob a mvenção principal.
Art. 25. O depo ito será feIto pelo proprio inventor ou seu pr 

~~ador,lavrando.se em lino proprio termo as ignado por elie e pelo
lector do archivo publico no qual se meucionará a hora, dia, mez e

:U110 da apresentação dos involllcros, o nome do apre.. entante e as
p~~lal:~ções q~e_o mEõsmo fizer. De te termo e dará gratuitamente uma

lDIeu acertidao ao depositaute.
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Sobre uma das faces dos involucros se escreverá o numero deor.
dem da apresentação, o titulo ele inYenção e nome do inventor.

Art. 26. Os pedidos de privilegio serão feitos por petição espe.
cial para cada invenção, declarando-se o nome,a nacionalidade, profi~.

são,domicilio ou residencia actual do pretendente, a natureza (la in·
vençi10 e seus fins ou applicação, de accôrdo com as peças depo itada.l
sem restricção nem reserva, quanto ao relatorio .

As petições serão instruidas com o conhecimento e uma relação
das peças do deposito, procuração bastante ou titulo de habilitação,se
o pedido não fór feito pelo proprio inventor,a patente original ou a aa
publica fôrma, se tratar-se de confirmação de privilegio concedido em
outra nação, a patente original no ca o de melhoramento feito pelo
coucessionari(l na propria invenção, e certidão da patente principal,
se o pedido fôr concernente a melhoramento em invenção alheia.

Árt. 27. Os relatorios, petições e documentos destinado aum pe·
dido de privilegio devem ser escriptos em papel com 33 centimetro de
altura e 21 de largura,ficando entendido que nesta disposição não ão
comprehendidas as patentes originaes.

Art. 28. Apresentadas as petições de privilegio na ecretariade
Estado dos negocios da agricultura, commercio e obras publica ,serão
prenotaelas em livro para isto destinado,afim de terem andamento,.e
expedirem-se as patentes na ordem da apresentaç:i.o. Da prenota~o

se lançará nota no alto da petição a que se referir.
Art. 29. Sendo o pedido de privilegio evidentemente irregular.

incompleto ou contrario as fórmas pre8criptas, será rejeitado .por des·
pacho do ministro e secretario de Estado dos negocio da agncllltura,
commercio e obras publicas,mencionando-se summariamente os funda·
mentos da rejeição.

Deste despacho não haverá recurso; mas é licito ii. parte reformar
o pedido, sem prejuizo da prioridade que lhe competir.

CAPITULO II

Do exame p1'evio e seC?'eto

Art. 30. Se os pedidos de priviJeg'io, comquanto regu!arme~~
feitos, veJ sarem sobre invenções excluidas pelo § 2° do ~rt. 1 ,~ctos
n. 3129 de 14 de Outubro de 1882, ou tiverem por objecto p.l~ \0'
alimentares: chimicos .ou pharma?eu~icos, ? .Governo pO~·. deCl,sacderoçada na petIção e publicada no Dzano Offiwwl, mandata proce
exame prévio e secreto.
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Se adecisão fôr determinada por algumas das exclusões do § 2° do
art,l' da citada lei, será licito ao pretendente replicar, desenvolvendo o
assumpto j depois do que o Governo resolverá definitivamente, revo-

ogando ou confirmando o primeiro despacho, Nesta hypothese poderá o
pretendente abandonar opedido,e requerer a entrega dos involucros
depo itados.

Art.. 31. São competentes para o exame;
L" OProcmador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, se ao

Governo parecer que a invenção é contraria á Lei ou á moral, ou offen
siva da segurança publica.

2,· AJunta Central de Hygiene Publica, representada pelo seu
presidente, se a invenção "parecer ao Governo contraria á saude pu
~lica,

3,' As escolas polytechnica, de marinha, militar, a faculdade de
medicina da côrte e quaesquer repartições publicas representadas por
seus directores ou chefes,que fôr m designados pelo ministerio da
agricultura, commercio e obras publicas, conforme a especie de inven
~o eoresultado industrial pratico que se trate de verificar.

Se a mll.teria da invenção fôr complexa e exigir dous ou mais
mmes, a estes se pro~ederá simultanea ou successivameute, e con·
tJ!lne entenderem erequisitarem os exawinadores.

Art. 32. Expedidas as communicações necessarias ao director do
archivo publico, ao examinador designado e ao inventor ou seu pro·
curador, proceder-se-á a abertura dos involucros depositados em dia e
hora annunciados no Dia?'io Official, com antecedencia de 24 horas,
pelo menos,

Apresentados os involucros e ach8!dos intactos, serão abertas, se
paradas e contadas as peças em duplicata e verificada a. exactidão ou
conformidade dos exemplares, perpa sando-se as landas dos relatorios
econfrontando-se as folhas dos desenhos e plantas, os modelos e amos
tras, Não se abrirão os vidros du depositos que estiverem hermetica
mente fechados para não se alterar o conteúdo.
d Oon,cluida a verificação, serão os exemplares novamente encerra·
,os e.m ~nvolncros di tinctos, fechados e lacrados, e com as precisas
lD~cnpçoes,sendo 'um restituído ao deposito e o outro confiado ao ex(l,-
IDmador presente. .
d Ar~, 33, Se nos involucros fôrem encontradas peças differ:entes
as ~a l~venção ou faltas essenciaes que impossibilitem o exame, serão

aque les lmmediatamenta fechados e lacrados. Do incidente se- dará
tarte ao ministro da agricnltura para providenciar como no caso cou

Br, ou annullando odeposito ou mandando supprir as faltas.
od' Art. 34. Da abertura dos involucros, e quanto nesse acto oecorrer

trector do archivo publico fará averbação concisa á margem do
71 CODIGO CO~U.1ERCIAL
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termo de deposito de que trata o art. 27 deste Regulamento datando,a
erubricando-acom examitlador e o' inventor ou seu procurador se tiver
comparecido,

Art. 35. O Procurador da Oorôa, Fazenda e Soberania NacioDal.
por si e os directores ou chefes designados na fórma do art, 31,
ou o presidente da Junta Oentral de Hygiene Publica, auxiliados pelos
lentes e profissionaes que julgarem idoneoiS, procederão sob sua imme·
di~tà responsabilidade e com o segredo que a IJei exige, áos estudos,
analyses e experiencias necessarias.

Do resultado apresentarão directamente ao ministro da agricultura
um r'elatorio e conclusões expliêitas acerca' da materia; e logo re·
colherão á repartição do archivo publico, fechados e lacrados, orelato·
rio, desenhos e mais objectos que huuverem recebido, e si não consoo
mirem no exame, do que cobrará recibo.

Art. 36. O 'exame deverá ser concluido dentro do prazo de 60dissl

contados da entrega do involucro, sob pena de responsabilidade,
Art. 37. Se á vista do resultado do exame o Governo denegara

privilegio requerido, haverá recurso volunLario para o conselho de Es,
tado, na fôrma dos Regulamentos em vigor.

OAPITULO III

Da explicctção das patentes e certi~ões do melh01'amentos, abertura d.oJ

involucros e publicação. dos relatorios

Art. 38: Estando regularmente feito o pedido de uma ~atente
ou melhoramento, e concluído o exa'me prévio, nos casos espec~aes di
Lei, será concedido o privilegio por Decreto do poder executlv,o nl
fõrma actualmente observada. Nelle se mencionarão o nome, naclona·
lidade, profissão, domicilio do inventor, o titulo da invenção e, o seu
objecto, com referencia ao relatado descriptivo e peças depo~lvilt~d~;

Art. 39. Juntamente com o Decreto de concessão do prt CD

será submettida á assignatura imperial a patente revestida' das fo;.
malidades legaes segunao a fórmula annexa ao presente Regulamcn o
sob a lettra-A. . . - d Te.

Sendo o privileO'io de melhoramento na propria lllvençao ot~'O
tenéiente, acompanh~rá o Decreto a patente original com a cer I a
passada no verso, segundo a fõrma-B. ,n.

. Art. 40. ~s.conces~ões de pr~vilegios serão ~mm~dIatamen~~o
bhcadas no D~a1'tO Offic~al, e nommalmente conVIdados os con as e
narios a solicitarem os respectivos titulos, satisfazerem as despez
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emolumentos devidos e assistirem á abertura dos involucros deposita.
dos, no di~ e hora que fôrem marcados, dentro do prazo de 30 dias,
de conformidade com o art 4' da Lei n. 3129 de 14 de Outubro
de 1882.

\ Art. 41. Ao acto da abertura assistirão o director do archivo
publico, o chefe da directoria do commercio da secretaria de Estado
por si ou representado por um chefe de secção da mesma directoria, e
os interessados que comparecerem, ou, na ausencia destes, duas tes
temunhas, e se procederá com as formalidades do art. 32 do presente
Regulamento na parte applicavel, lavrando-se termo do que occorrer.

Esse termo será escripto em livro especial por um empregado do
archivo publico, assignado pelos funccionarios acima mencionados
com os interessados ou testemunhas, e· averbado á margem do
deposito de que trata o art. 25.

Art. 42. As formalidades do artigo antecedente serão observadas
ainda quando tenha havido exame prévio e secreto das invenções.

Art. 43. O relatorio será logo publicado por extenso no Diario
Official, e um dos exemplares dos desenhos, plantas, modelo ou
amostras, exposto no archivo por 15 dias ao exame do publico e ao
1..itudodos interessados, permittindo-se que estes tirem ou façam tirar
oopias por pessoas habilitadas, sem damnificação dos originaes e no
~~~~~. .

Art. 44. No caso de não ter havido exame prévio e secreto, o
Governo, publicado o relatorio ordenará a verificação dos requisitos e
condições que a Lei exige para a validade do privilegio, procedendo-se
pelo modo estabelecido por aquelle exame e podendo a verificação
ser confiada a outros profissionaes ou peritos que o mesmo Go
vernojulgue idoneos, conforme a natureza da invenção.

CAPrrULO IV

Dos titulos de ga?-antia p?'oviso?'ia

p .~l~t: 45. Os pretendentes dos titulos de garantia provisoria de·
~Sl rao com as formalidades descriptas nos arts. 22 a 27 do pre
}te Regulamento o relatorio e peças instructivas do mesmo em um
0\1 exemplar. .
pro C: o co~hecimento desse deposito requererão por si, ou por
soricur

01' deVIdamente habilitado, a concessão de garantia provi-
apelo prazo que declararem dentro do maximo de tres aDnos' e

semout f . '.'ra ormahdade lhe será expedido pela secretana de Estado dos
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neg'ocios da agricultura, commercio e obras publicas um titulo se.
gundo a f6rmula- C.

Art. 46. Se o concessionario do titulo provisorio nsar da indos·
tria da invenção, perderá o direito de reclamar a propriedade garao·
tida desde a data do deposito.

Art. 47. Se dentro do prazo da garantia provisoria o inventor
requerer a patente de invenção, ser·lhe·á permittido addicionar, mo·
dificar ou substituir o deposito feito. No ca o contrario, findo oprazo
retiral-o-á, mediante autorização do Governo exhibida ao director
do archivo publico, que cobrará recibo, e communicará a entrega á
secretaria de p.;stado dos negocios da agricultura para as precisas
averbações no:registro destes titulos.

A.rt. 48. Sen do o Gaso de uma exposição offi cial ou reconhecida
of:ficialmente, poderá o Governo por 11m s6 acto declarar a garantia pro·
visoria sobre a propriedade das invenções que aUi fõrem exhibidffil
pelo prazo que fixar mediante prévio dellosito do relatorio e peças
respectivas no archivo publico, cujo conhecimento supprirá otitulo.
O acto do Governo mencionará a disposição do art. 46 do presente
Regulamento.

Art.1:9. Os titulos de garantia não valerão por mais de tres
annos.

CAPI'l'ULO V

Das despezas e annttidades

Art. 50. Os pretendentes e concessionarias de patentes, de c~r'
tidões de melhoramentos e titulos de garantia provisoria p~garaol

além dos emolnmentOfl devirlos, segundo os Regulamentos. em.~lgor"as
despezas a qu~ derem logar ~om os exames prévios e maIs dihgenClSS
precedentes a entrega dos respectivos titulos.

Art. 51. Os concessionarias de privilegias ou sens snccessol'es
pagarão uma taxa de 20~ pelo primeiro anno, 30~ pelo segundo, ~e
40~ pelo terceiro, angmentando-se 10~ em cada anDO que sesegOlr
sobre a aDnuidade anterior por todo O prazo do privilegio.

Os interessados poderão remir o onus do pagamento ann~a, re·
colhendo-os ao thesouro publico ou a qualquer estação fiscal a Impor
tancia total das annuidades, com o abatimento de 25 'Oj. •

.Em caso nenhum serão as annuidades restituidas. - l'
Os concesSionarias de certidão de melhoraméntos pagarao po

uma s6 vez quantia correspondente á anDuidade que tenha de vencer'
se pela patente da invenção principal.
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TITULO III
Da eXl.incção dos privilegios

OAPITULO VI

Da nullidctde dos lJ1"'ivilegios

1125

Art. 52. Serão nullas as patentes e certidões de melhoramentos
provando-se:

1.0 Que na concessão houve infracção ae alguma das prescripções
daLein. 3129 de 14 de Outubro de 1882, art. 1 §§ I·, 2· e 3· j

2." Que a prioridade da invenção não pertence ao conces·
sionario.

3.° Que no relatorio descriptivo da Invenção faltou-se' á verdade
oooccultou-se materia essencial:

a) Quanto a natureza da invenção j

b) Quanto ao seu objecto ou fim ;
c) Quanto ao modo de usaI-a;
d) Quanto aos caracteres constitutivos do privilegio
4.' Que a denominação da invenção é, com fim fraudulento, di

versa do seu objecto real;
. 5.' Que o melhoramento não tem a relação indispensavel com a
lD~ellção ou industria priucipal, e pôde constituir invenção ou indus·
tna separada; \
'. 6." Que o privilegio de melhoramento foi concedido com prete

nçao da referencia estabelecida pelo art. 2.· § 3.· da Lei n. 3129 de
lHe Outubro de 1882.

d
A~t. 53. A nullidade pôde ser absoluta ou relativa a uma parte

etermmada da invenção.
Art. 54. São competentes para promover a nullidade:

t I'. O procurador dos feitos da fazenda nacional e seus ajudan·
as nos casos do art. 52 11. 1 deste Regulamento;
. d2.° Os interessados, com assistencia cL1quelle funccionario, e seus

a)U antes nos demais casos.
I teConsi~eram-se interessados os inventores, os legitimos represen
qan s, cUJos direitos são offendidos pelo privilegio concedido, e qual·
S~~dPessoa com capacidade civil que se julgue prejudicada como con-

01' dos productos da indnstria privilegiada.
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Art. 55. Quando o procurador elos feitos da fazenda nacional e
seus ajudantes funccionarem como assistentes, serão ouvidos ex·ofticio
sobre os termos do processo, e especialmente sobre qualquer accôrdo,
composição pu transacção que ponha termo á acção particular,com·
petindo·lhes eontinual-a, se a conveniencia· publica o exigir.

O mesmo procedimento haverá no caso de abandono da acção
particular em qualquer termo do processo ou instancia da causa.

Art. 56. O julgamento das nullidades pertence ao Juizo Com·
mercial da capital do Imperio, mediante o processo summario dos
arts. 237 a 244 e mais disposições applicaveis ao Decr. n. 737 de
25 de Novembro de 1850, com as seguintes modificações:

1a. O requisito do § lOdo citado art. 237 será satisfeito com ceI"
tidões ou cópias au thentiças das patentes e certidões do melhoramento
dos relatarias descriptivos e peças depositadas, dos relatorios dos
examinadores, quando tiver. havido exame prévio, e quaesquer doeu·
mentos de que resultem os direitos do autor e as obrigações do rio
de conformidade com a Lei n. 3129 de 14 de Outubro de 1882 e
do presente .Regulamento.

2. a Todas as excepções, salva a de suspeição, constituem mate·
ria de defesa e serão allegadas na occasião desta.

3. a A inquirição das testemunhas não passará do prazo de duas
audiencias ordinarias além da inicial, correudo as extraordinariasque
o juiz marcar dentro desse prazo.

Art. 57. Iniciada a acção de nullidade nos casos do al't. l' §I'
ns. 1 e 2 da Lei n. 3129 de 14 de Outubro de 1882, ficarão suspensos ate
final decisão, os e:ffei tos ela concessão de privilegio e ouso de invenção.

Se a patente não fór annullada, o respectivo concessionario seri
restituido ao gozo della com a integridade do prazo do privilegio.

CAPITULO VII

Da caducidade dos privileg'ios

Art. 58. Caducarão as patentes e certidões de melhoramento nos
seguintes casos: .

1. o Não fazendo os concessionarias uso e:ffectivo da invençaO
dentro de tres annos, contados da data dos titulas de concessãOj t

2. o Não fazendo os concessionarias uso e:ffectivo do melhol'ameu o
em invenção alheia dentro do prazo de um anno contado da cessa
ção, por qualquer causa, do privilegio principal; . . '0

3_o Interrompendo os concessionarias o uso e:ffectlvo da lDvençate
por mais de um anno, salvo motivo de força maior, julgado proceden
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pelo Governo com audiencia da respectiva secção do conselho de
Estado.

(Entende-se por uso, nestes dous casos, o etrectivo exercicio da
indnstria privilegiada e o fornecimento dos productos na proporção do
seu emprego ou consumo).

4.' Não pagando os concessionarios as annuidades no prazo da Lei;
5.' ão constituindo os concessionarios residentes fóra do Impe

rio procurador devidamente habilitado para representaI-os activa e
pllSsivamente perante o Governo ou em juizo;

6,' Havendo renuncia expressa do privilegio,
7.' Cessando por qualquer causa a patente ou titulo estrangeiro

sobre invenção tambem privilegiada no Imperio ;
8.' Expirando o prazo do privilegio.
Art. 59. A caducidade póde ser declarada a requerimento dos

interessados ou ex-officío pelo Governo, competindo á secretaria de Es·
tado dos negocios da agricultura, commercio e obras publicas colligir
os documentos e provas necessarias.

Apresentada a reclamação de caducidade por qualquer interessado,
~erá o Governo ordenar as diligencias que entender indispen.
S&ieis para resolver afinal.

Da decisão declarando a caducidade haverá recurso voluntario
para oconselho de Estado.

Art. 60. Provando-se que a industria privilegiada não fornece
prodnctos sufficientes para as exigencias do emprego ou consumo destes,
oGoverno marcará um prazo razoavel para o seu desenvolvimento;
e~e,fin~o o prazo, continuar a insufficiencia da producção, poderá o
InvileglO ser restringido a uma zona determinada por acto do Governo,
CilIDapprovaçãa do Poder Legislativo.

TITU~O IV
Das infracções, seu processo e penas

CAPITULO VIII

Das infmcções do p~'ivilegio

R6' Al't. 61. São considerados infractores do privilegio (Art. 6°
~ I n. I'):

~)., FOs ~ue sem licença do concessionario da patente:
b) abncarem os productos;

Empregarem os meios .,
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ú) Fizerem as applicações ;
,d) Usarem dos melhoramentos - que fôrem objecto do privilegio.
2. o Os que, sabendo que são productos contrafeitos da industria

privil~giada Art. 61> n. 2 :
a) Importarem;
b ) Venderem ou expuzerem á venda;
c) Occultarem ou receberem para o fim de serem vendidos

taes productos.
Art. 62. O emprego dos meios e o uso das applicações s6 consti·

tuem infracção quando tiverem por objecto o exercicio di! inven1ão
privilegiada com o fim indnstrial ou commercial

Art. 63. Consideram-se circumstancias aggt'avantes:
1.0 Ser ou ter sido.d infractor empreg'ado ou operaria em algum

estabelecimento concessionario da patente;
2. o Associar-se o infractor com empregado ou opera.rio do conces·

sionario afim de ter conhecimento do modo pratico de obter-se ou em·
pregar-se a invenção.

Art. 64. Não será attendida a defesa do infractor fundada na nul·
lidade ou caducidade do privilegio, salvo se constitnirem caso julgado
e a infracção não tiver sido praticada na constancia do privilegio.

I'

CAPrrULO IX

Do pr'ocesso e das pe1~as

Art. 65. Os i~fractores do privilegIO serão punidos com uulu
de 500:t/> a 5:000$ para os cofres publicos, além de lÓ a 50"1. do damnr
causado, ou que poderiam causar, para os concessionarios.

Não haverá accuml1lação de penas por iufracções reiteradas ante!
d~ iniciação do processo.' ...

As infracções posteriores constituem reincidencia e sUJelÇ30 !

novo processo .
.4rt. 66. Exceptuado o càso de constituir a infracção em umfact~

unico, praticado collectivamente, não haverá solidariedade ent1'801

infractores do privilegio· quanto á indemnização do damnoj cada um
responderá pelo prejuizo qu~ pessoalmente tiver causado. . 'I ' !

Art. 67 ~ Os productos fabric!i.dos com infracção do prt~l e~IOdo'
bem assim os apparelüos e instrumentos respectivos, serão adJuddlCR a;
aos concessionarios das patentes pela. mesma sentença que con elllD
os autores das infracções. '.. d'r8il~

Art. 68. O conhecimento das in,fracções compete ao Jt1lzde 1

da comarca onde ellas se derem. I
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Aformação da culpa e o julgameI)to serão regulados pela Lei
n. 562 de 2 de Julho de 1850 e pelo Decr. n. 707 de 9 de Outubro
do mesmo anno, no que fôrem applicaveis.

Art. 69. Ao mesmo juiz de direito pertence a attribuição de con
ceder, com ou sem caução, os mandados de busca para apprehensão
ou sequestro e deposito que lhe fôrem requeridos como preliminares
do processo, on no correr deste.

Nas buscas observar-se-hão as formalidades do Codigo do Pro
cesso Criminal, arts. 189 a 202.

A ellas assistirão o escrivão do juizo e os peritos necessarios
para averificação dos objectos applicados ou destinados á infracção, e
discriminação dos que pertençam a misteres di:fferentes.

Tratando-se de um estabelecimento industrial, a apprehensão ou
sequestro comprehenderá os livros da escripturação da correspondencia
enco'ltrada.

Art. 70. Antes da apprehensão ou sequestro e deposito, póde a
parte reqnerer e o juiz ordenar vistoria, em que se verifique e des
crava tudo que fôr encontrado e possa constituir infracção do privi
legio. Assim se procederá, em todo o caso, quando se tratar de
e~tabelecimentos industriaes que estejam abertos e funccionem pu
olicamente .

.Art.71. Ooncluidas as diligencias preliminares, devem os con
ceSSIOnarias da patente iniciar o processo dentro do prazo de tres dias,
sob pena de ficarem nulIas as mesmas diligencias.

~sta mesma comminaç~o terá logar, se, tendo sido feitas as dili
gencias, pendente o processo, ficar este paralysado, por falta do autor,
durante mais de quinze dias.

A:t. 72. Op1'ocesso de que tratam ôs artigos anter.edentes não
obsta~'a a~ acções para os concessionarios do privilegio haverem in
dammzaçao do damno causado ou que se poderia causar.

CAPITULO X

Dos (lelictos conside1'aclos policiaes

Art. 73. Serão punidos com a multa de 100~ a 500~000 :
bl L' OS que se inculcarem possuidores de patentes, usando de em·
e~as, marcas, lettreiros ou rotulos sobre productos ou objectos .pre·

~~a~os para o commercio, ou expostos á vendalcomo se fORsem pri'
I eglados ; .
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2. 0 Os inventores que continuarem a exercer a industria como
privilegiada, estando a patente suspensa ou caduca;

3. o Os inventores privilegiados que, em prospectos, annuncio!
lettreiros ou por qualquer modo de publicidade, fizerem menção da:
patentes, sem designarem o objecto especial para que as tiverem
obtido.

4." Os profissionaes ou peritos que, na hypothese do § 2' art.3'
da Lei n. 3129 de 14 de Outubro de 1882 e 31 a 36 do presente Regu.
lamento, derem causa á vulgarisação do segredo da invenção, sem
prejuizo neste caso das acções criminaes ou civis que as Leis per·
mittil'em.

Art. 74. As infracções de que trata o artigo antecedente serão
processadas e julgadas como crimes policiaes de conformidade coma
legislação criminal em vigor.

TITULO V
Da publicidade dos privilegios

CAPITULO XI

Do ?'egist?·o das patentes e outros titulas

Art. 75. Na secretaria de Estado dos negocios da agricultura,
commercio e obras publicas· serão conservados em boa ordem! ~obo
numero das patentes e das certidões de melhorament , ai> petiçoese
documentos referentes a cada privilegio. Estes numeros serão co~n1U'

nicados ao archivo publico para serem tambem inscriptos nos IllVO'

lucros competentes alli depositados.
Haverá na mesma secretaria de Estado abertos, nu~erado~J ru·

bricados em 'cada pa.gina e encerrados pelo chefe da dIrectOrIa do
commerCio, com titulos e numeração exterior dos volumes de cada
serie, os seguintes livros:

I. Da prenotação das petiçõed de privilegio i
II. Do registro das patentes de invenção; . ..'
III. Do registro e das patentes de confirmação de pnvileglOs

estrangeiros i . '0
IV. Do registro das patentes de melhoramento em lllvenÇll

alheia; . iD'
V. Do registro das certidões de melhoramento na proprIa

venção;



DECRETO N. 8820 DE 1882
\

]] 31

VI. Do registro dos titulas de garantia provisoria;
(Estes livros serão escripturados. de modo que fiquem margens

sufficientes para as averbações e annotações).
VII. Do registro geral com:
nII. Um indicador dos nomes;
IX. Um indicador das materias;
X. Um indicador dos privilegias extinctos.
Art. 76. No registro gentl serão inscriptos os privilegias que se

!ôrem concedendo, conforme a Lei n. 3129 de 14 de Outubro de 1882,
com onumero de ordem, data, o nome e a re idencia do concessionaria
edo procurador, se tiver o objecto, o prazo de duração, os estabeleci
mento industriaes ou fabricas e depositas, o~ documentos do effectivo
exercicio, as annuidades pagas, as transferencias, sessões e seus
titulos, a data destes, o nome do concessionaria e do procurador, a
extiucção do privilegio e suas causas, referencias e observações, se·
guudo a fórmula- D.

Art. 77. Concedido o privilegio, sera immp.diatamente inscripto
uo registro geral sob o numero competente, e, certificado o registro
Das patentes ou certidões de melhoramento, se procederá ao registro
especial, sendo os originaes entregues aos concessionarias com a
IDmma brevidade. .

Art. 78. Apresentadas as escripturas ou actos authenticos da
lrausferencia ou cessão, serão inscriptos no registro, e, certificado o
registro nas patentes ou certidões de melhoramento, serão estas res
tituidas ao apresentante, ficando archivados os docllmentos.

Não sendo apresentadas as patentes ou certidões de melhoramento
por ser a transferencia ou cessão parcial, limitada ou condicional, se
dará ao concessionaria uma certidão segi.mdo a fórmula- E.
. Art. 79. Os documentos relativos á suspensão, limitação ou ex

lmcção de um privilegio podem ser apresentados por qualquer interes
sado, e estando em fôrma legal ~erão inscriptos no registro geral,
dando-se certidão ao apresentante, se quizer, e ficando archivados
os documentos.
. Art. 80. Si, feita uma inscripção no registro geral, apparecerem
d~cum~ntos que importem uma duplicata do acto registrado, se men
c~onar~ a ~ccorrencia na columna das observações e certificado ore·
gIstro Já felto, na duplicata, será esta resti tuida ao portador.

~enç?es analogas se farão na dita columna quanto a incidentes,
que Dao dIgam respeito ás epigraphes das outras.
fi Art.81. Na columna das referencias se indicarão os logares do
aesmo registro, do especial ou de qualquer livro onde se achem
~tos connexos com o da referencia como sejam os privilegias prin-

Clpaes, e vice·versa. .,
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Art. 82. As inscl'ipções de melhoramento com os privilegios do
registro geral fazem provas dos .actos respectivos; a falta daquellas es
tabelece a presumpção de que e, tes não s'e deram.

Art. 83. Provando-se que são falsos os documentos apresentadO!
e inscriptos, será- o registro cancellado, mediante decisão do Governo
firmada em prova legal da falsidade.

Os autores da fn.lsidade ficarão sujeitos á:-; acções criminaes ou
civeis, que no caso couberem conforme a legislação commU!J1

Art. 84. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos sobre
os registros na secretaria de Estado de negocios da agricultura,
commercio e obras publicas, e sobre os objectos depositados no
archivo publico, dando-se·lhe, á propria custa, as certidões ecópia
que requerer.

Art. 85. Até o dia 31 de Janeiro de cada anno será organizada,
pelo registro geral, uma lista dos privilegias concedidos durante oarmo
antecedente, com as modificações occorridas quanto á propriedade das
invenções, e ao exercicio das industrias respectivas. Esta lista ser!
publicada no Diario Official e reproduzida em cada proviucia no jornal
que publicar o expediente da presidencia.

Lista identica será annexada ao relatorio annual do ministerio
dos negocios da agricultura, commercio e obras publicas á A sembli!
geral legislativa.

TITULO VI
Disposições tl'ansitol'ias

CA.PITDLO XII

Dos privilegios concecliclos pela legislação anterior á. nova Lei

Art. 86. As patentes de invenção, já concedidas contin~amase~
regidas pela Lei de 28 de Agosto de 1830, sendo-lhes appli.cad8S1~
disposições do art. 50 § 2° ns. 1 e 2, e do art 6° da LeI n. 3
de 14 de Outubro de 1882, e bem assim as correspondentes do pre·
sente Regulamento. s

Exceptuam-se quanto ao art. 6° os processos e a0ções pende.nt~,
Art. 87. Para execução do artigo antecedente será ol'gaDlZ3 o

sob a denominação de 'registro complementa'f, e na fõrma do art. 76, o
das ditas patentes que ainda vigorarem.



DECRETO N. 8820 DE 1882 1133

Nesta confom1idade os possuidores, por qualquer titulo, de taes
patentes serão obrigados a apresentaI-as dentro do prazo de 5 mezes,
contados da data do presente Regulamento á secretaria de Estado dos
negocias da agricultura, commercio e obras publicas, com os do
cnmentos legaes q.ue provem as transferenpias. o.u c~ssões havidas, .e
legitimem a propnedade ou o uso actual do pnvlleglO, e um memona
qne mencione os actos relativos a eJfectivo exercicio das invenções
como sejam os estabelecimentos industl'iaes, fabricas ou depositos exis
tentes, localidades em que funcctonam, e o mais que julguem conve
niente para garantia dos seus direitos. *

D,\ apresentação das patentes, titulos e documentos se dará recibo
aos portadores.

Art. 88. Findo o prazo marcado e no de 30 dias immediatos, or
ganizará a secretaria de Estado o registro complementar pelas datas
das patentes recebidas; e certificado o registro em cada uma, serão
restituidas aos proprietarios, os quaes darão documento da entrega.

Art. 89. Considerar-se-hão caducas as .patentes qne não forem
apresentadas dentro .do prazo do art. 87 do presente Regulamento j e
da data cl,l registro das que fôrem apresentadas começarão os effeitos
r~:nminatorios do art. 5° § 2° ns. 1 e 2 da Lei n. 3129 de 14 de Ou-
mbro de 1882. '

Art. 90. Ao registro complementar serão applicadas as disposi-
Iões do presente Regulamento, arts. 75 a 85. .

Ârt. 91. Ficam revogadas as disposições em contrario.

FORMULA. A.

(Regttl. m·t. 39)

(Nome do Imperante) por graça de Deu e Unanime Acclamaçã.o
~ospovo J Imperador Con tituéional e Defensor Perpetuo do Brazil :

aço aber a quantos esta Carta Patente virem que, Attelldendo ao
q~e.M!.erequereu F. '. (-indique-se onome, nat'lbralidade, profissão e elo
nI1CIIO); e

li C,ons~derando que, segundo allegou em sua petição, julga ser
~e}loPl'lO ,(~U: a~essoa querep?-esentCl't:, cujo nome, nacionalülade,pro-
a~ etlolllunlw se menciona?'á) o primeiro e unico autor de uma iu

~:çalo para (indique-se o objecto da invenção), conforme o relatorio,
~,etc., dep~sítados.naRepartiçãodo Archivo Publico:

•Pro I ----

_ Qurog~dO p~r se,te mezes; Decr. n, 8993 de 1883.
\l(1!enle es~ao sejam ll~scrlptos no registro especial nem entregue ao interessados
,II. n. 67 dem18~.e estejam ?reencbidas as formalidades do respectivo Regulamento:
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Cons'iderando que o supplicante deve ter observado lealmente o
que dispõe a Lei n, 3129 de 14 de Outubro de 1882 e seus Regnla·
mentos, sobretudo na parte referente á especificação dos caracteres
constitutivos da invenção, os quaes são objectos da propriedade enIO
exclusivo garantido pela presente Carta:

Hei por bem, resalvados os direitos de terceiros e a respon a,
bilidade do Meu Governo quanto á noviuade e utilidade da dita in·
venção, Conceder-lhe (ou a pesso.a q'/,~e 'rep1'esentm') o u o, gozo, bene,
ficios ou van tagem della pelo prazo de quinze annos, contados des~

data (se a patente jô,- de CO?ifi1-1nC~çcío' de p,-ivilegio estrangeiro aUen,
da-se a clisposição do a1't. 3,partefinal da Lei), emquantocumprir&
disposições que a Lei iropõe (se apc~tente fôr de confirmação acerli'
centa-se-, e tiver vigor o privilegio que lhe foi concedido pelo G~

vemo de tal Estado). E para firmeza de tudo Mandei pas ar apresent!
Carta por Mim Assignada e sellada com o sello pendente das Armasdo
Imperio.

Dada no Palacio do Rio de Janeiro em, .' de ... de 18 ... e",
da Independencia do Imperio. .

(Assignatura bnperia~

(Referenda do Ministro)
Carta pela qual'Vossa Magestade Imperial Ha por' bem GarantiJ

a propriedade de invenção de F, .. para (objecto da invenção).
Para Vossa Magestade Imperial Vêr.

(Reserve-se no verBO espaço oara as certidões de melhora'
mentos).

FORMULA. B

(Regul. a9't. 39, 24 pa9·te)

Te~do concedido por Decreto n... desta data privilegio de m~
lhoramento na invenção que faz objecto da patente retro, se~undoo
relatorio, desenhos, etc" depositados na Repartição do ArchlVo~'
blico: Hei por bem, salvos os direitos de terceiro e a r.esponsa I'

lidade do Meu Governo quanto a novidade e utilidade do dIto m~lbo
ramento, Garantir a sua propriedade, uso e gozo, como parte lOte·
grante da illes!lla p~teJlte, e com ella findando, de conformidade comI
Lei n. 3129 de 14 de Outubro de 1882. I d

Palacio do Rio de Janeiro em ... de ... de 18 .. , e... da ue·
pendencia do Imperio. '.1\

(Rubrica. I~lJlel'!U<J'
(Referetl'bda do Ministro).
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FORMULA C

(Reg~tl. art. 4.5)
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Sua Magestade O Imperador, Attendendo ao que requereu F ...
(1Iome, nacionalidade, profissão e domicilio). Ha por bem, na confor
midade da Lei n. 3129 de 14 de Outubro de 1882, Conceder-lhe
garantia provisoria sobre a propriedade de invenção industrial para
(objeeto"'da invenção) de que allega ser o primeiro e unico autor, e
consta do relatorio e peças depositadas no Archivo Publico em (data
do deposito) , Em firmeza do que lhe é conferido o presente titulo que
v&lerá por.. , anllos, contada daquella; data sob a clausula de perder
odireito de reclamar a prioridade da referida invenção se usar da
respectiva industria ante de obter o sen privilegio exclusivo.

Palacio do Rio de Janeiro, em... de ... de 18. , .
(Assignatum do Minist'fo)

FORMULA D

Registro Geral dos privilegios

(Regul. a?·t. 76)

(Deixamos de publicar a tabella desta formula por isso que de
nada s'erve ao publico. Refere-se á maneira da repartição fazer os seus
lançamentos) .

FORMULA E

(Regul. aI·t. 78, parte 2')

d ,0 priv~egio de invenção concedido aF., .para (indique.se oobjecto
a mvençao) e registrada nesta secretaria de E tado sob n... foi
tr(rsferida a.F.. , (nome, nacionalidade, profissão e 1'esidencia) por
~~re:se ot~tulo e data desse) com a condição (indique-se a parte do

prllnlegw transferida ou o texto das clausulas 1'estrictivas sob as
~Ilaes se fez a tmnsferencia) e a pedido do sobredito F. " certifico
~u~ este ac.to de transferencia (ou cessão) foi devidamente registrado
°le no regIstro geral, livro n... á folha.

Ob Secretaria do Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e
rRS Publicas em .. ' de. . . de 18...

(Assignatura do di?'ector, sobre estampilhas)
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Decroto n. 8821 de 30 de Dezembro de 188!

Dá. Regulamento para execução da Lei n. 3150 de 4 de NovemlJro de 1882 I

CAPITULO I

Da natu?'eza, qualificação e condições das sociedades anonymas

Art 1. 0 As companhias on sociedades anonymas se distinguem
das outras especies de sociedade pela divisão do capital em acções,
pela responsabilidade limitada dos accionistas e necessidade do con·
curso, pelo menos, de sete socios.-Lei, art. 3, 2° memb. e 7.

Art. 2. ~ Podem ser objecto da sociedade anonyma: todo ogenero
de commercio ou de industria, as emprezas agricolas, e todos eqnaes·
quer serviços de natureza commercial ou civil, uma vez que não sej&lll
contrarios á Lei, á moral e aos bons costumes (Codigo Commerci~,

art. 287).
Art. 3" As sociedades anonymas, salvo as excepções constantei

do art. 130, se podem constituir sem autorização do Goverrro.-Lei,
art. 1. .

Art. 4. o Os socios são responsaveis sómente pela quota de capit~
das acções que subscrevem, ou que.lhes são cedidas.- Art. 163.; Lel l

art. 2 § 2.
Art. 5." Não é permittido ás sociedades anonymas ter firma ou

razão social, nem tão pouco se podem qualificar pelo nome de qnal·
quer dos socios.-Lei, art. 2 § 1.

Art. G.· A sociedade anonyma será qualificada por uma deno'
minação qualquel' ou pela designação do seu objecto. - Lei, art. 2,
10 memb.

§ 1. o A designação ou denominação será declarada nos es~tnlos
ou no contracto social e de....erá ser ditferente da de outra socIedade.,
-Lei, art.. 2,20 memb.

§ 2. 0 Se a designação ou denominação fôr identica ou seme·
lhante, de modo que possa induzir em erro ou engano, poderá qnal·
quer interessado fazel-a modificar e demandar pela acção competente
as perdas e damnos resultantes. - Lei, art. 2, 2° merob.
~------------;-'-----------. -88-9:":"0-::;;

. N t" INovembl'Ode lS82eneCl.n. -&JdBlSOOo a], mesmo mez e anno: Decr. D.l
Em tudo quanto nlio esteja alterado por e Decl'. n. 1362 de 1891, arl. 13.

esle Decreto, subsiste a Lei n. 3150 de 4 de .
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Art. 7. o O capital das sociedades anonymas póde consistir em
dinheiro, bens, cousas ou direitos. -Lei, art. '3 § 2.

As entradas ou prestações em bens, cousas ou direitos só serão
admittidas pelo valor em que fôrem estimadas por louvados.-Lei,
art. 3 § 2.

§1.0 A avaliação, para produzir effeito depende da approvação
daassembléageral.-Lei, art. 3 § 2, l° memb.

~ 2.° Se ao valor declarado nos estatutos ou contracto Social fôr
inferior ovalor dado pelos louvados, o socio respon avel pela presta
ção será obrigado a entrar com a differença em dinheiro.

ál't. 8.° O capital social deve ser dividido em acções.-Lei,
art.7' l'memb. .

1.0 As acções se podem dividir em fracções de valor igual.-Lei,
art.7',lomemb.j

2.' As fracções, reunidas em numero que dê valor equivalente
ao da acção, serão cori. ideradas como formando uma acção, e confe
rirão os direitos que tem por base a acção como unidade (Art. 71 § 1°).
-Lei, art. 7°, 1° memb. j

'3.' O dono de cada fracção poder{L exercer separadamente os
direitos que não entram na definição do numero antecedente, como o
dealienação, e de receber dividendos.-,.Lei, a1't. 8°, 2° memb.

Art. 9. ° Não são p.ermittidas acções que não representem effe
ctivamente capital em dinheiro, bens ou direitos declarados no
estatlllos ou contracto social.

Paragrapho unico .. E' licito, depois de constituida a sociedade,
eBt~belecer-se em favor dos' fundadores ou de terceiros, que hajam
concorrido com erviço para a formação da compauhia, qualquer van
tagem con istente em uma parte dos ben liquidos. -Lei, art. 3 § 3.

Esta vantagem só póde ser concedida por deliberação da as'em-
bléa geral. .

Al't. la. As acçõe serão nominativas até o sen integral paga
mento.-~ei,al't. 7° § 1. .

RealIzado o dito pagamento, poderão ser convertidas em acções
ti'an feriveis por enelosso, ou em acções ao portador.-Lei, art. 7° § 1-

A conversao só poderá ser feita por deliberação da ll.ssembléa
geral.

. ~rt. 11. A propriedade das acções nominativas se estabelece pela
lDscnpção do livro do registro. (Art. 18 n. 3).
l' Aces~ão se opéra pelo termo de transferencia, lavraao no dito
lvro e asslgnado pelo cedente e cessionario, ou por seus legitimas
procuradores, revestidos dos poderes necessarios (Art. 18 n. 3).
D. No caso ele transmissão da acção a titulo de legado, de successão
DIVersa!, ou por virtude de arrematp.ção ou adjndicação, o termo de

72 CODlGO CO)1MERCUL
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; Nota 3
Vid. Dilr., vol. 45, pag. 3~L

Nota 2
I Av. n. 11 de 1.884..

transferencia para o nome do legatario, herdeiro, arrematante, on
credor ac1judicatario, não poderá ser lavrado senão á vista de alvará
do juiz competente, de formal de partilha ou da carta de arrematação
ou de adj udicação .

Aos interes ados, se o exigirem; serão dada~ certidõe os termo
de inscripção e. tran ferencia.

Al't. 12. A cessão das acções ao portador se con uma pela
simples tradição dos títulos. O portador da acção se pre llme dono.
emquanto o contrario não fôr provado.

Art. 13. As acções não podem ser validamente negociadas epão
depois da constituição definitiva da sociedade, e de realizado o
quinto de seu valor em dinheiro.-Lei,' art. 7° § 2. z

§ 1. ° E' prohibida a tran farencia dos certificados, prome sas ou
cautelas de pagamentos parciaes do capital das acções.

§ 2.° Nas disposiçõe deste artigo não se comprehende a trans·
missão por legado, succes ão universal, doação, arrematação, adjudi·
cação ou venda em leilão publico por ordem do juiz.

Art. 14. O cedente será l'esponsavel para com a sociedade pelas
quantias que faltarem para completar as entradas das acções cedida.

A dita obrigação prevalecerá tão sómente no caso da sociedade
se tornar insolvavel.'

A pessoa a quem foi feita a cessão, e os cessionarios posteriores ão
solidariamente obrigados a pt'e:star ao' cedente a inclemllização devida.

§ 1. o As mesma di posições são applicaveis ao ce, 'i011a:'Ío que
por sua ve~ cede a acção a outro. .

§ 2.° A respon abilidade do cedente prescreve no prazo de cm~
annos, a contar da data da publicação da ces ão (Art. 76 § 1. ,) -LeI,
art. 7° § 2. .

Art. 15. Se uma acção pert.encer a diversas pe oas, a soc~edade
poderá suspender o exercicio do dil'eito que deri,ram de tae titulo.
emquanto um só individuo não fôr de"ignac1o para junto della figurar
como pl'oprietario.-Lei, art. 0, 2° memb. . .

A ociedade poderá igu,dmente . uspeuder o exercici~ dos chrel!o:
da acção emquanto não fôrem sati feitas as obrigações lllhcrentes a

mesma acção. '" .
Art. 16. As acções e as fracções de acções serão as 19nadll1

pelo menos, por dou' ~dministradol'es,e deverão conter:
1. o O numero de ordem;
2.° O valor que cada uma representa; \
3. o A designação Oll denominaçã.o ela sociedade;

-----_..:.---,-------_.:._-----------
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4.° O direito que conferem aos dividendos e capital;
5.° A data da constituição da sociedade e da publicação das actas

constitutivas. (Art . 32 e 33).
árt. 17. A acçóe transferiveis por endoflso e ao portador, além

da declaraçõe' mencionadas no artigo antecedente, conterão:
p A somma total do capital subscripto, com especificação da

parte em dinheiro e da parte em bens, consas ou direitos;
2" Onumero das acções, em que se divide o capital;
3' A duração da sociedade;
4' Odia e o logar (cidade ou villa) da reunião annual da as em

bléa geral. (Art. 73.)
árt. 18, Hav-erá na séde da sociedade um livro de registro,

aberto, numerado, rubricado, sellado e encerrado, no termos do
art. 13 do Codigo Oommercial, para o fim de nelle se l·ançarem: 
1rt. 163 ; Lei, art. 7° § 3 :

1.0 Onome de cada accionista, com indicação do numero de sua
acçóe ,- Lei, art. 7 § 3 n. 1 ; .

2.° A declaração da entradas de capital realizadas. - Lei,
art. 7§ 3, n. 27.

3." As inscripções da propriedadcl e as transferencia das acções.
Úli, art. 7° § 3° n. 3 ;

4.° As conversões das acçõe em titulos ao portador e tran fe-
rencia por endo~so.-Lei, art. 7° § 3 n. 4. .

E' livre a qualquer accioni ta o exal1l~ do livro do registro.
Art. 19. As acçõe podem ser objecto de penhor.
Openhor das nominativas e conRtitue por simples averhação nos

lermo de inscripção e de transferencia j o das tr- nsferiveis por
ando so, e das acções ao portador pela entrega do titulo ao credor e

,por papel as ignado pelo devedor, ao qual o credor dará a respectiva
cilutela (Codigo Commercial, art. 271).- Lei, art. 7° § 4.

§ L' A constituição do penhor não inhibe o accionist.a de exer
cer o direito' da acção como-O de receber dividendo tomar parte e
volar na.g deliberações da assembléa geral.- Lei, art. 7 § 4.

§ ~.o E' prohibido á sociedade auonyma accditar em penhor as
na propriasacções. (Art. 136 § 4").-Lei art.31.

Ârt, 20. Não póde a sociedade anonyma comprar e vender as
sna acçõe ,- Art. 163; Lei, art. 31.

esta prohibição não se comprehende a amortização das acçõe
um~ vez que seja realizada com fundos disponiveis e sem offensa do
capItal.-Lei, art. 31.

A ~mol'ti7,ação não póde ser feita senão por deliberação da
~elemblea geral, estando pre ente um numero de ocios, que represente,

omeno , dons terços do capital. (Art. 65).
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._----------~---

Art. 21. E' permittido ás sociedades anonymas cOlltl'ahir
emprestimo por via de obrigações (debentures) ao portador.-Art.163·
Lei, art. 32. .. 1

§ 1.0 O titulo da obrigação, além das clausulas propria dos
instrumentos desta na.tureza, deverá conter:

1. o A série das obrigações;
2." O numero de ordem;
3. 0 A somma total do emprestimo, a cuja série pertencer.
§ 2. 0 A somma do emprestimo, ou emprestimos, não poderá

exceder ao capital subscripto.- Lei, art. 32 § 1.
§ 3. 0 Os portadores das obrigações poderão nomear um fiscal

para colIaborar com os de que tratam os arts. 54 e seguintes, com
iguaes direitos. - Lei, art. 32 § 2.

§ 4. 0 E' licito aos me mos port9.dores assistirem ás reuniões da
assembléa geral e tomar parte nas di cus ões, sem voto deliberativo.
-Lei, art. 32 § 3.

§ 5. 0 Os emprestimos por obrigações não podem ser COlltrahidol
senão por virtude de autorização expreRsa nos estatutos, ou deliberação
da assembléa geral.

Art. 22. As companhia ou sociedades anonymas, quer o sen
objecto seja commercial, quer civil, ão regidas pela Lei n. 3150 de4de
Novembro de 1882 e pelas disposições deste Decreto.- Lei. art. 1

Art. 23. São da 'exclusiva competencia do juizo commercial ~s
qnestões relativas á existencia das companhias, aoS direitos e obl'!'
gações dos socios entre si, e entre elIes e a sociedade á dissolução,
liquidação e partilha.-Art. 163; Lei, art. 2 § 3 .

.As àcções e processos respectivos serão regulados pelo Decr.
n. 737 de 25 de Novembro de 1850. ti

CAPITULO II

Det constituição d.as sociedades anonymas

Art. 24. As sociedades anonymas não se podem definit!v!lmente
constituir, senão depois de sub'scripto o capital todo, e de effectlvamente
depositada em algum banco on em mão de pessoa abonada, á escolha
da maioria dos subscriptol'es a decima parte em dinheiro do valor de
cada acção.

Nota 4
AVi30S de 6 àe Janeiro e 3 de Março de

1893.-Dil' .. vaI. 63, pags. 574 e 584.

Nota 5
Conviria aqui declarar qual a r~~n:~I~

acção para os dilIerente ca os q menla.
previstos naLei, enapresente Regula
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Para a formação da sociedade anonyma é essencial o concurso,
pelo menos, de sete socios.-Lei, art. 3°.

Â.rt. 25. As sociedades anonymas se constitnem, ou por escri
. ptura publica, ou por deliberação da assembléa geral lios subscriptores.

_ Ârt. 34 j Lei, art. 3° § 1-
Art. 26. A escriptura publica será assignada por todos os sub

Bcriptores, e deverá conter a declaração da vontade de formarem a
compauhia, as clausulas ou estatutos por que ena se ha de reger, e a
trauscrip~ão do conhecimento da decima parte em dinheiro do valor
de cada acção.- Â.rt. 34 j Lei, art. 3° § 1.

1.0 Os subscriptores podem compaTecer e assignar a escriptura
por procuradores revestidos de poderes sufficientes e expressos;

2.° A companhia se póde constituir por uma só escriptura ou por
e-criptnras successivas ;- Lei, art. 3° § 1.

3.° E' permittido nomear de'de logo na escriptnra os primeiros
admiuistradores e fiscaes . .

§ 1.° Se as presta(~ões ou entradas de algum ou alguns socios
C4Jn i tirem em bens, cousas ou direitos, se declarará ua escriptura de
que trata este artigo, que a constituição fica adiada até que seja
apresentarIa a avaliação legalmente approvada.

1.0 Em seguida o fundador ou fundadores convocarão a assembléa
geral dos sub criptores pata nomear os tres louvados que têm de
avaliar 08 bens ou direitos em que consistem as prestações.- Art. 7°
~~1, 34; Lei, art. 3° § 2;

2.° Feita a avaliação se couvocará a assembléa geral que della
tem de tomar conhecimen to .

.S~ a avaliação fôr approvada, os bens, direitos e cousas serão
admIttldo~ pelo valor estimado. E, em additamento á primeira escri·
ptura, se lavrará outra, na qual se transcreverá a acta que contém a
approva~ão da aval'iação.-Art. 7° § 1 j Lei, art. 3° § 2.

P?r esta escriptura, que tambem será assignada por todos os
subscnptores, se entenderá definitivamente constituída a sociedade
anonyma.-Lei, art. 3° §§ 1 e 2.
. 3.° Se a avaliação não fôr approvada, deixará de ter effeito o pro-
Jecto da sociedade. .

art. 27. A assembléa geral para a constituição da sociedade ano
~yma (art. 25) só poderá ser convocada depoi de a signados os esta
uto por todos os subscriptores. - Lei, art. 3° § 1.

Ao fundador ou fundadores compete convocaI-a.
s ~rt. 28. No dia marcado, os fundadores apresentarão á as
e~le~ geral os estàtutos assignados por todos os sllbscriptores, e o
~n eClmento de deposito em dinheiro da decima parte do valor
e cada acção. .
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"

Os estatutos e o dito conhecimento serão lid6s. - Lei, art.3'§1.
Qualquer ocio polterá fazer as observações quI'. lhe aprouyer.
Se a maioria dos socios presente:,; não se oppuzer, os fundadores

declararão a sociedarle rlefiniti vamente cou tituida.
Nesta reunião se podem nomear os primeiros ac1miuistradore"

e fiscaes.
§ 1. o Para que a maioria da assembléa geral pos a deliberar obre

a constituição da sociedade, é necessario que esteja pre eute um nu·
mero ele socios que represente, pelo menos, dous terços do capital
social. (àrt. 65. )

Os subscriptores podem comparecer e tomar parte na deliberllljão
por procuradores revestido de poderes sufficientes e expres o .

§ 2. o A maioria da dita as embléa não tem poc1er par'a moc1ifioal'J
alterar, derrogar ou accrescentar as clau ulas do estatutos.

Art. 2g. A acta da reunião, em que fôr deliberada a constituição
da companhia deverá ser a signada por todo os oeio pre entes, e
será lavrada em duplicat:l., ficando um dos exemplares em poder d~

sociedade e tendo o outro o destino legal. ( Art. 32.) .
Art. 30. Se as pre. tações ou entradas de algum, ou alguns SaCIo I

consistirem em ben , cou.'as ou direitos, antes da convocação de que
trata o art. 27 se rennirá a a sembléa geral para o fim de nomear 05

tres louvados, que têm de avaliar os dito bens.
§1. o Feita a avaliação, se convocará aas. embléag:eralpaua t0!DarllO'

nhecimento della. e deliberar sobre a con tituição definitiva dasocl~da.de.
§ 2. o Se a avaliação fôr app 'ovada o ben, cou as e. dlrelt~'

serão aceitos pelo valor dado, e a a embléa geral, em seguula, delI·
berará sobre a constituição ela sociedade. .

§ 3.0 Se não fôr approvada a avaliação, o projecto de SOCIedade
não terá etreito - Lei, art. 30 § 20

• •

Art. 31. o caso de fl'aud ou lesão enorme, os louvado .el'~Q
responsaveis pelas perdas e l1a.mnos resultantes. - Lei, a~'t .. 3° p.

Art. 32. As sociedades anonymas, devidamente constltmdas, u~o
poderão entrar em fllne~ões e pratica.r vaJidamellte acto algum, s~nao
uepois de arclrivado na Junta Coinmel'cial, e, onde não houvel, no
registro de bypotllecas da comarca: G • a

1.o Os estatuto ou escriptllra, coutendo o eqntracto SOCIal e
constituição ela sociedade ;

2. o Alista nominativa dos subscriptores com indicação elo numero
de acções e das entradas de cada um; . le

3.0 A certidão da conhecimento do deposito da demma par
elo capi tal;
-------------------------

Nota 6
Decr. 11. 11)2G2 de ISS~" art. 5.
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4. o A acta da constituição da sociedade. - Lei, art. 3 §§ 4 e 38.
A1~t. 33. Sob a mesma comminação do artigo antecedente: antes

das companhia entrarem em exercicio serão pnblicados nos jornaes
do termo, ou do logar mais proximo, e reproduzidos na côrte no
Dial'io Official, e nas provincias na folha que der o expediente do
Governo, os estatutos ou a escriptura do contí'acto ocial com decla
ração rIa data em que foram archivados, e dos nomes, profissões e
moradas dos admini tradores. - Lei, art. 3 §~'5 e 38.

No registro de hypotbeca da comarca ela éde da sociedade será
archimdo um exemplar da folha em que se fizerem as ditas publicações
ea de que trata o art. 39, sendo permittido a quem quer que seja lêl-as
eobtercertidões, pagando ore. pect.ivo custo. - Lei, art. 3 §§ 5 e 38.

§ 1. o O official do regi tro dará certificado de haver recebido a
folha, e, em protocolio para e se fim Cl'eado, fará a competente nota
da entrada.

§2." E' permittido a quem quer qne seja lêr a. dita folha e obter
certidões, pagando o cu to.

Art. 34. E' nuHa de pleno direito a companhia ou sociedade ano
nyma que se constituir sem os registros e formalidades do art. 3 §§ 1
e2da Lei n. 3150.

Â.rt. 35. Não é permittido estipular-se nos estatutos, ou contracto
ocial, a emi são de acções por séries, isto é, a divisão do capital

em éries succes ivas de acções. .
Al't. 36. Nenhum contracto ou operação terá logar por éonta da

,ociedade ou companhia, senão depoi de constituída elia pela f6rma
determinada nos art . 24 a 30, e de preenchidas a formalidade dos
arts.32 e33. - Art. 76; Lei, arts. 4 7 e 40.

Â.rt. 37. Os actos anteriores á C@l1stituição legal da sociedade,
oao preenchimento da formalidade dos arts. 32 e 33 ficarão sob a
respon~abilidade dos fundadores. - Lei, arts. 5 e 40.
. FIcarão, porém tão s6mente sob a re pon aoilidade do admi

nt'tradores, quando hajam sido nomeado nos casos do art. 26 n. 3,
o~nodoal't. 28,40 periodo, os acto po teriores áconstituição da so
cIedade e anteriores ao preenchimento das formalidades dos citados
al'ts. 32 e 33 ,
" ~al'ag~'apho uníco. A assembléa geral, con tituida a companhia,
llDdel'a. dehberar que a responsabilidade de taes acto corra por conta
d~ oCledade, o que importará a descarga dos fundadores e admi·
U1 tractores. - Lei, arts, 5 e 40.
t Art. 38. São ps fundadores solidariamente respon aveis aos in·
ol'ess~dos por perdas e damno resultante da inob~ervancia das
~res~:'Ipçõe leg'aes, relativa~ ás 'condicões e con tituições das com-

an las (Lei, arts. 2 e 3 ).- Lei, art. 5.

,

. ,
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A responsabilidade solidaria pela inobservancia das tormalidades
dos arts. 32 e 33 recahirá tão ~ómente sobre os administradores,
quando hajam sido nomeados no acto constitutivo da sociedad~

(Art. 26 n. 3, e art. 28, 4° periodo.- Lei, art. 26 n. 2).
Art. 39. As resoluções da assembléa geral que tiverem por

objecto augmentar o capital, determinar a continuação da sociedade,
além do seu termo, ou dissolveI-a antes, estabelecer o modo da liqui·
nação ou alterar de qualquer maneira o contracto social ou estatutos
( art. 66 ). serão, por v.ia de certidões das respectivas actas, archivadas
e publicadas na conformidade dos arts. 32 e 33, sob pena de nãn
valerem contra terceiros.-Art. 163; Lei, art. 6.

Paragrapho unico. A falta, re ultante de não haverem sido ar·
chivados e publicados os ditos actos, não pôde ser opposta a terceiros
pela sociedade ou pelos socios.

Art. 40. O capita.l nã.o pollerá ser augmentado senão nos ca os:
l°, de insufficiencia para o objecto da sociedade j 2°, de accrescimo
de obras; ou 3°, de ampliaçã.o de serviços ou operações sociaes.

§ 1.° Toda proposta de augmento de capital será precedida de
uma exposiçã.o justificativa.

§ 2. ° A proposta com exposição será remettida aos fiscaes para
interporem parecer. .

Sem o dito parecer não poderá ella /'ler submettida á cleliberaçw
da assembléa geral. . .

§ '3.° O augmento do capital não será considerado como consti·
tuindo legalmente capital social, senão depois de subscriptas todas a
acções em que fõr dividido, de depositada a decima parte do valor
em dinheiro de cada acção (art. 24 ), e de archivada e pLlblica~a, ~a
conformidade dos arts. 32 e 3B, a certidão da acta da as emblea
geral, em que fõrem verificados os ditos requisitos. - .Art. 163.
Lei, art. 6.

CAPITULO III

Dos administmdO?'es

Art. 41. As sociedades anonymas serão geridas por dons ou
ma.is administradores. .

§ 1.° O mandato do administrador não pôde. durar mais d~ seli~
annos, e é revogavel, a todo o tempo, sem necessIdade de causa Just
ficativa .... -Lei, art. 9.

Nota 7 ma.ndato, se o administrador se obstinar

I
por conservaI-o.

Fa.ltou declarar quaes O' meios cOeI'ci-
ti 1'0 I pa.ra fazer executar a revogaÇ<10 do
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.
§2.' A nomeação e a.d~stituição dos admiuistradores compete á

assembléa geral. E' permIttIdo reelegeI-os.
Art. 42. O mandato de administrador pMe ser estipendiado ou

gratuito.
Quando, pelos estatuto ou por deliberação da assembléa geral,

fôr devida aos administradores ou a quaesquer empregados, uma
certa porcentagem dos lucros liquidos, essa porcentagem, salvo decla
ração expre sa em contrario, será tirada dos lucros liquidos, depois
lle deduzida a parte destinada ao fundo de reserva, quando porventlua
instituido.-Lei, art. 10 § 4.

irt. 43. A nomeação para administrador póde l'ecahir em indi
viduo ou individuos que não são socios. -Lei, art. 9.

Art. 44. O numero, o modo e condições da nomeação, os venci
mento ,o prazo do mandato, a destituição e substituição dos administra
dores, serão regulados nos estatutos ou contracto social.-Lei, art. 10.

á.rt. 45. Os poderes dos administradores serão definidos nos
estjjtutos ou COIl t.racto social.

No silencio ou omissão do contracto social, ou estatutos, subsis
tirão os principios eguintes :

L' Os admini tradores se reputam revestidos dos poderes neces
sarios para praticarem os acto de gestão, e para representarem a
sociedade em juizo, em todas a acções por ena ou ·contra ella inten
t~das.-Lei, art. 10 § 1 n. 2.

2:' Podem nomear agente que os auxiliem na gestão diaria dos
negoclOs, sendo em todo ca o respon aveis pelo actos de taes agentes,
ecoustituir advogados e procuradores que os representem em juizo
onfóra clelle.-Lei. art. 9.

3,' Não podem os administradores:
, Tt'lln 'igir, renunciar direi tos, hypothecar ou empenhar bens

elaes, ,contrahir obriga.ções ou alienar bens e direitos, salvo se estes
~!~sselllcluem nas operações que fazem o objecto da sociedade. 8

lJtl,art, la § 1 n. 2.
Art. 46. Em caS'J de vaO'a do 100'ar de admini tl'adol' alvo clau-mIa' o o ,, ,ou ,estIpulação do contracto ou e'tatuto~, designarão ubstituto

~rovlSOI'lO ou administradores em exercicio e os fi.. caes, competindo á
lS'embléa ~eral fazer a n9meação definitivamente na primeira reunião
quesesegUl:._Lei, art. 10 § 1.
t Osubstituto, definitivamente nomeado, servirá tão sómente pelo
~mbPo que restar para completar o prazo do mandato do admini trador

S1l 'tituido. .

-------~------------------
Nota 8 Ipóde algum terceiro inexperienleacceilal-o

~tá claro que a Iransrr ' - d I d" o que convirá evitar pondo em publico
~Ollt~o Constitue 01'1' "Iessao es a IS- esta disposição.n Idade do acto j mas
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./

. \

Art. 47. Os administradores, antes de entrarem em exercicio
são obrigados a garantir a respon. 'abiJi.<Iade de sua ge tão, com openho;
ou caução de acções da propria companhia.-Art. 163; Lei, art.lO~~,

. § 1. o No contracto social ou estatutos se fixará onumero de ac\õei
que devem constituir a' caução.-Lei, art. 10 § 3.

§ 2. o A caução ou penhor far·,se-á por termo no livro do regi troo
(Art. 18)-Lei, art. 10 § 3.

Se as acções fôrem ao portador ou transferiveis por endosso,
serão depositadas na caixa da sociedade op em poder de pessoa d~~ig·

nada pela as embléa geral. -Lei, art. 10 § 3.
§-3. o A caução poderá ser prestada por qualquer acdoni ta,a

bem do administrador. - Lei, art. 10 § 3 .
Art. 48. Sobre as acções caucionadas, na .conformiclade do artigo

antecedente terão preferencia para seu pagamento á sociedade, o'
accionistas e terceiros pelas responsabilidades em que os admini til'
dores incorrerem por suas faltas, c'tl.lpa ou delictos.-Art. 163.

Art. 49. O administrador que, dentro do prazo de 30 (lias, W,
prestar.caução, entende-se que não aceitou a nomeação.

Art. 50. Os administradores não contrahem obrigação W
individual ou soliClaria, pelos contractos ou operações que realizamo
exercício do séu mandato ..-Art. 163; Lei, art. 10 § 2.

ParagTapho unico. ~ão, porém, responsaveis :
'" C6) A' sociedade pela negligencia, culpa oU dolo com que se hoo·

verem no desempenho do mandato.-Lei, art. 11 ;
b) A' sociedade e aos terceiros prejudicado pelo excesso domBl'

dato.-Lei, art. 11 ;
c) Solichriamente á sociedade e aos terceiros prejudicados pcl~

violações da Lei e dos estatutos.-Lei, art.ll.
Art. 51. O administrador que tiver interesse OPll0 to ao da ClI~·

panhia, em qualquer operação sQcial, não poderá tomar pa~'te n~ deu:
beração a este reSIJeito e será obrio'ado a fazer o necessano aV1Soa.~

'o - acboutros administradores, devendo disso lavrar-se 'a declaraçao ij!\

das sessões. I .

No caso de que se tratá a deliberação será tomadayelos demeü
administradores e pelos fiscaes, á maioria de votOS.-L~IJ art.12·diSe o administraâor deixar de dar o aviso respondera pela per ~
e damnos, além da pena criminal em que incorre, e a deliberação se

nnHa. . .'Uil
Art. 52. Os administradores que na falta de l11Velltano, OU ~

obstante o inventario, on por meio de' inventario fra.udulento,. :~i~;
tirem dividendos não devidoa, são pessoalmente Obl~]~ados a,le dis'o,
á caixa social a somma dos mesmos dividendos, e sUJeito I alem '
ás penas criminaes em que incol'l'erem.- Lei, art. 13.
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§1.0 No caso de insolvabilidade da socieelade, os accionistas, que
houverem recebido dividendos não devidos, serão subsidial'iamente
obrigados a restituíl·os; sendo·lhes portanto, licitos allegarem o bene- '
freio de ordem. '

Esta obrigação prescreverá no prazo 'de cinco annos, a contar da
datada di tribuição dog ditos dividendo .-Lei, art. 13.

§2° 'l'em acção contra os admini traàores, pelos prejuízos. 1'e ul
tantes da distribuição de c1ividendo& não devidos, á sociedade, os cre·
dores da sociedade, no caso desta se tornar insolvavel, e os socios
prejudicados. .

árt. 53. Só poderão fazer parte dos dividendos da sociedade
anonrma ús lucros liquidas, provindos de operações effectivamente
concluídas no semestre.-Lei, art. 13, paragrapho unico.

Para que os haveres sociaes possam entrar no calculo dos lucros
Iiquidos, não é necessario qne se achem recolhidos em dinheiro á
c.aixa: basta que consistam em valores definitivamente adquiridos,
ou em direitos e obrigações seguras, como letras e quaesquer papei
de credito reputados bons.

CAPI'l'ULO IV

Dos fiscaes

Art. 54. Toda a sociedade anonyma deve ter um conselho com~
po to de tres ou mais fisc<1es. ,
,A~omeação de fi cae será feita pela assemblé:1 geral na se'são

Ol~mal'la annual (art. 73), e poderá 1'ecahir em individuas que não
se)amsocios.-Lei, art.14; Av. n. 58 de 1883.

Omall~ato dos fiscaes durará por um só anno, mas -poderá ser
reuovado.

Art. 55. Incumbe aos fiscaes apresentar á a embléa geral o pa
recer o.bre o negocios e operações sociaes do anno seguinte ao de na
n~m:a~ao, tomando por base o inventario, o balanço e as conta dos
aillIUlstradores.-Lei, art. 14.
. Art. 56, Os fiscaes tem o direito durante o trime~tre que procede
~ r~uuião ordinaria da assembléa g:era.l de examinar o livro, de
~enfical' oestado da caixa e de exigir informações dos l:\>dministra
ores .:- Lei, ar1. 14 § B.

ra .~lt. 57. No p.arecer, além do juizo sobre os ne~ocios e ope·
QUÇOd do a~no, elevem o fi cae::; denunciar os erro~, faltas e fraudes
e:1 ~tcobl'lrem, expôl' a situação da sociedlide e sllggerír as medidas

VI res que entendam a bem da sociedade.
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Ârt. 58. Â deliberação da assembléa geral sobre a approvaçãodo
balanço e contas será nnHa, se não fôr precedida da apresentação do
parecer dos fiscaes.-Lei, art. 14 § 1. ,

Ârt. 59. Se os fiscaes não apresentarem o sen parecer em tempo
a s~ssão será adiada, e a assembléa geral tomará as provideoci~
que fôrem necessarias, podendo destituir os fiscae culpado enomear
outros.

Ârt. 60. Se não fôrem nomeados os fiscaes, não aceitaremocargo,
.ou se tornarem impedidos, compete ao presidente da Junta Com·
mercial, e, onde não houver, ao juiz do commercio doterrno,arequ~

rimento de qualquer dos administradores, a nomeação de quem o ·ub·
stitua ou sirva durante seu impedimento. -Lei, art. 14 § 2.

Ârt. 61. Comqllanto os fiscaes não entrem em actividade seOM
no trimestre a que allude o art. 56, as iste-Ihes, todavia, odireito de.
em qualquer tempo, convocar extraordinariamente a assernbléagenl.
sempre que occorram motivos graves e urgente .-Lei, art. 14 3.
. Ârt. 62 Os effeitos da responsabilidade dos fiscae para com I

sociedade são determinados pelas regras do mandato. -Lei,art.l4~j.

CAPITULO V

Da as embléa geml

Ârt. 63. Â assembléa geral. tem poder para resolver t.od~s ~
negocios, tomar quaesquer decisões, e deliberar, approvar e ratlfiCil
todos os actos que iutere sam á companhia. . '

Nas suas faculdades, salvo clausula em contrario, e Jll~lue a~
modificar e aI terar os estatu tos ou contracto social. ão lhe e, porém.
pf>"'ID.ittido mudar ou transformar o objecto essenciaJ da sociedade. t

Ârt. 64. Para que a assembléa geral possa validall1ente fnD~;
cionar e deliberar, é indispensavel que esteja presente~ num~r~ ~
acciouistas que represente, pelo menos, o quarto do capItal SOCla.

Lei, art. 15 § 2. '. .' ocad!
Se este numero se não reunir uma nova reumao sela conv

por meio de annuncios nas folhas: d·eclarando·se nailes que a as:'
bléa deliberará, qualquer que seja a somma do capital represen

pelos acciônistas que comparecerem.-Lei, art. 15 ~ 3. b' aCOn-
Art. 65. Â assembléa geral, que tem de deh~eral: S l~esqDe

tituição da sociedade, ápprovação dos valores dados as pt est,aç.o ~~
não consistem em dinheiro e sobre as modificações e alteraç°tlruirestatutos ou contracto soc'ial carece, para validamente se cons ,
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da presença de accionistas que no minimo representem dous terços do
capital social. ·-Lei, art. 1ó § 4.

e nem na primeira, nem na segunda reunião, comparecer o dito
nnmero de socios, se convocará terceira com a declaração de que a
assembléa deliberará, qualquer que seja a somma do capital. represen
tado pelos presep.tes.-Lei,art. 15 § 4.

Neste caso, além do anuuncio (se as acções fôrem nominativas), a
convoeação se fará por meio de cartas.-Lei, art. 15 § 4.

Art. 66. A deliberações da as embléa geral, tanto no caso do
art.64, como no do antecedente~ serão tomadas pela maioria dos socios
pl'esentes.-Lei, art.15 § 4.

Art. 67. Para a eleição dos administradores e empregados, e para
a deliberações de qualquer natureza serão admittidos votos por pro
cnração, com p.oderes especiaes, comtanto' que não sejam cot1feridos a
adminish'adores e fiscaes.-Lei, art. 15 § 8.

Art. 68. A5 convocaçõe da a sembléa geral serão motivadas, e
far·se·hão por annuncios nas folhas publicas do logar,e, se não houver
nas do mais proximo com interval10 razoavel.-Lei, art. 15 § 5. 9

Art. 69. Serüo considerados como socios, para todo os eifeitos de
direito,os que se apresentarem com acções ao portador,e com as tran fe
riveis por endosso traspassadas em seus nomes, salvo prova em con
trario.

Para.grapho unico. Nos estatutos, ou contracto social,se pôde esta
oaleeerque os donos das acções ao portador e das transferiveis por en
dosso as depo item na caixa da sociedade, pelo menos tres dias antes
d~ reunião da as embléa geraI, e sob pena de não tomarem' parte nas
iliscussões e deliberações.

Art. 70. E' da attribuição dos administradores e fiscaes (art. 61)
«InVocar a assembléa geral.

§L' OS administradores são obrigados a convocar a assembléa
~eral, sempre que o requeiram sete ou mais accioni tas, repre en
tando, p~lo m~nos, o quinto do capital social.

Sera. motivada a con vocação, e poderão fazeI-a os proprios recla
matntes no caso de recusa dos administradores e dos fiscaes.- Lei,
ar. 15 §9.

§ 2.' Nos casos, em que a Lei ou os estatutos determinarem ex
pre~ a~ente a reunião da assembléa geral, é permittido a qualquer
:loDlsta, e a convocação fór retardada por mais de dous mezes,
~r ao juiz do logar autorização para fazeI-a.

Nota 9 \ p~rén~, .e tratar ~e con.vocação extraor-
Se dmal'la e necessano motivaI-a.

/llatu~ convocações sào marcadas nos Decr. n. 10262 de 1 89, art. 5.
, os, a~1 exi tirão os motivos; se, .



lIGO APPENDICE

,Nota tO
-Accionistas em minoria Dão têm qua

lirlade para demandarem os directores da
sociedade por prej uizos que dizem ler

Nos annuncios para a dita-convocação·se tleclarará qual ojuizque
a autorizou e a data do despacho.-Lei, art. 15 § 9.

A.rt. 71. Nos estatutos se determinará a ordem que sedeveob.
_servar nas reuniões da assembléa geral, onumero de acções que éneces·
sario ter para ser admittido a votar e o numero de votos que compete
a cada. accionista em razão do numero de acções que. possllir.- Lei,
art. 15 § 6.

§ 1.0 Ainda que sem direito de votar, por não possuir ouumero
de acções exigidas pelos estatlltos, é permíttído ao accionista compa·
recer á reunião da assembléa geral e discutir o objecto sujeito á deli·
beração. -Lei, art. 15 § 7.

§ 2. 0 Na assembléa geral,que tem de deliberar sobre a cODstitui~!

ela sociedade e a avaliação dos quinhões dos bens, cousas ou direito,.
poderá votar todo .aecionista,ainda que não possua o numero de aCÇÓ1;
exigidas Ilelos estatutos ou contracto social.

Art. 72. Não podem votar nas assembléas gel'ae : os admiois·
dores para approvarem seus balanços,contas e inventarias; os fisca~

os s,eus pareceres, e os accionistas' a avaliação de seus qninhõesfi.
quaesquer vantagens estipuladas nos estatutos ou contracto social-LeI.
art. 15 § 10. .

Art. 73. Em cada anno haverá uma assembléa gel'al; CUJa rr
união será fixada nos estatutos, e sempre annunciada pela impreo
quinze dias, com indicação do logar e hora-Lei, arts. 15 e 135 0.1.

E ta reunião terá por fim espepial a leitura do parecer dos D,·

caes, o exame, discussão e deliberação sobre o inventario, balaoÇQe
contaS annnaes dos administradores. -Lei, art.. 15 § 1.

Se, para deliberar sobre qualquei.. dos as 'umptos men.ciou~dO!I
carecer ;;t assembléa geral de novos esclarecimentos, poderá a~ler
sessão e ordenar os exames e investigações que fôrem necessarJo.

Art. 74. A approvação do balanço e' contas, feita sem reserfl
importa a ratificação dos actos e operáções relativas..

A .approvação, porém, poderá ser annullad.a nos casaR de eJ'~,
J dolo, fraude ou simulação. (Cod. Oommercial, a~-t. 129 n. 4). .

Art. 75. A approvação, pela assembléa geral, de actos e ~perl
ções que importam violação de Lei ou dos estatutos, não p61'JUle.!
acção, a q1!e se refere o al't. 166, dos socios au entes e ~os ~~e n8~
houverem concorrido com os seus votos para tal approvaça,o.. raI

Art. 76. Um mez antes da reunião ordinaria da assembJea ge
ãserão depositadog nas secretarias das Juntas Oommerciaes, 6, on!

---_-..:...---'------------------~:::;-
e les causado a todas os aCCi?l1iS~~;
"ime quando a assembléa gelaI d • diff'
dacJe telI approvado os. aCdto~Od~lUiIl~
tore : li. cc . da Rel. do RlO e

de 1886-Di?'., vaI. 41, pag.49.



náo as houver, no cartoJ'Ío do escrivão do juiz do commercio, e facul
tados ao exame dos accionistas que o quizerem-Lei, art. 16.

L' Cópia do inventario, contendo a indicação dos vaIare so
ciae moveis e immoveis, e em synop e, das dividas activas e pas
siras', por classes segLludo a natureza dos titulas .-Lei, art. 16
n.1. tl

2' Cópia da. relação nominal dos aecionistas com os numeras das
acçóes re pectivas, e estado do pagamento dellas. - Lei, art. 16 n. 2.

§1.' No mesmo prazo serão publicados pela impren a a trans
ferencias das acçõe realizadas no anno, o balanço mostrando, em
resumo, a situação da sociedade, e o/' parecer do fiscaes .- Lei,
art. 16 §1.

§2.' Quinze dias depois da reunião da as embléa geral a acta
respectiva será tambem publicada peb imprensa.-Lei, art. 16 § 2.

§3,' A qualquer pessoa se dará, sem inqnerir·se qual o interesse
que tem, certidão dos acto:; archivados na c,)llforlllidade das di po
içõe' dos al'ts. 32 e 33, e da relação uominal dos accionistas. (N. 2
desteal'til('o.),-Lei, art. 16 § 3.
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CAPITULO VI

Da clissolução e liquiclação a1n1'gavel

I Nota 1.2
Decl'. 11. 10262 de ]' '9. al'l. 2!).

Nota fi
Av. n. 11 de 1 84.

Art. 77. Âs companhias ou s'ociedades anonymas se dissolvem.
Art. 163, Lei. art. 17 ;

l.~Pelo éonsens~ de todos os accionista em iustrnmento publico
úupartlCular;_Lei, al'ts. 17 n. 1,33 e 40; 1:>

2~'Pordeliberaçãodaassembléageral; ( t'GS. 39 e..65.)-Lei,11l.11 n, 2; .

3.: Porinsolvabilitlade;_Lei, art. L7 n. "j
~. Pela ce' ação de pagamento da divid:ts;-Lei, art. 17 u. 3.
b.: Pela terminação do prazoj-Lei, art. 17 n. 4.;

l1t 61~ Pelareducção do numero dos ::ioeios ameno tIe sete;-Lei,
. ln, 5; •

~.' Mostrando-se que a sociedade não pf)cle preencher o eu fi mpor 11l'11!'fic' . d
arl.17 n: 6,~ellcla e capital OLI por ql1alquer olltro m tivo'-Lei,

------------,,-------------
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Art. 78. A assembléa g'eral póde resolvel' a dissolução da socle.
dade ainda que não oecorra nenhum dos ca os mencionado na Lei.-
Art. 163 .•3 ,

árt. 79. A terminação do prazo da sociedade, a não ter havido
prorogação, importa, por força da Lei, a dissolução da sociedade; fi.
cando, portanto, illimitada e solidariamente responsaveis pelos actos
posteriores os que os :,lOuverem praticado, ou concorrido com os selll
votos para que se pratica sem.-Lei, art. 6 n. 3 . ...

Art. 80.' No caso de reducção elos soeios a numero menor de
sete, a sociedade se entenderá dissolvida, se dentro do prazo de e~

mezes se não preencher o numero legal. - Lei art. 17 n. 5.
§ 1. ° O dito prazo de seis mezes se começará a contar) se81

acções fôrem nominativas, da data da publicação das transfel'encia>
(art, 76 § l°); se fôrem ao portador ou trausferiveis por endossod!
dia da reunião da assembléa g'eral, em qne se verificar a alludidl
reducção. '

§ 2. o Pelos actos que a companhia praticar, depoi que onumeN
de socio se reduzir a menos de sete, serão solidariamente respou,
saveis os administradores eaccioni tas, e, dentro do dito prazo d!
seis mezes, não fôI' preenchido o numero legoal. .li

Art. 81. No caso de perda da metade do capital socia.l, deve~ ~
administradores consultar a assembléa geral sobre a convenienClad!
uma liquidação antecipada.-Lei, art. 17 § 6, .6 ,

Art. 82. Se a perda, porém, fôr de tres quartos ou mal ,dI
do capital social, qualquer accionista poderá recorrer á liqnidação )1'

dicial da sociedade.-Lei, art. 17 n. 6.·'" '.
Art. 83. A qualquer accionista a' i te o direito de pe(lir!.

acção ordinaria a dissolução da socied~c1e no caso do n. 7 do ar,t. II

-Lei, al't. 17 n. 6. " .
Art. 84. Dissolvida a sociedade nos casos dos ns. 1,2,3,1,

6 e 7 do al't. 77 ou elo art. 81, a liquidação da s9ciedade podenl iI:

feita amigavelmente ..
. Art. 85. Su pposto dissoividas as sociedades anonymas,se repulam

continuar a existir pa:-a os actos e operação da liquidação. _

Nota 1.3 'Nota16

i\ot. aat. NoL. ant.

Nota 1.4
Nol. anl.

Nota 1.5
Nota 17

Not. ant. Not. anL.
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Árt. 86. Oompete á assembléa geral determinar o modo da liqui
dação, quando nos estatutos não se haja providenciado a este res
peito, enomear os liquidantes.

Árt. 87. Na falta de estipulação nos estatutos, ou de delibe
raçãodaassembléa geral, serão liquidantes os administradores.

Art. 88. Incumbe aos liquidantes :-Art. 163.
1.' Organizal' o inventario e o balanço da sociedade nos quinze

dias immediatos á sua nomeação ou a dissolução, dado o caso do ar
tigo antecedente;

2.' Arrecadar os bens, intentar acções, alienar os valores movei,
cobrar as dividas activas, pagar as passivas certas, e praticar, em
geral as operações e actos que sejam necessarios para a liquidação;

3: Convocar a assembléa geral para re olver as questões cuja
deci ão depende de sua deliberação.

Árt. 89. Salvo clausula ou deliberação em contrario, não podem
o liquidantes transigir, conh-ahir compromissos, alienar, hypothecar
o' immoveis eempenhar os moveis.-Art. 163.

Árt. 90. Se os haveres sociaes fôrem iüsufficientes para o integral
pagamento do passivo, deverão os liquidantes eXIgir dos sacias que
completem as prestações que ainda não tenham sido realizadas.-
An. 163. •

Art. 91. Os liquidantes são responsaveis pelas perdas e damnos
resultantes de negligencias, culpa ou dolo no desempenho de suas
funcções.-Art. 163. -

. Art. 92. A assembléa geral pôde resolver que, ainda antes de
~ti,mada a liquidação, estando pago todo o passivo social, se façam
dlVldenllos, á proporção que os haveres sociaes se forem apurando.

Art. 93. De seis em' sais mezes os liquidantes darão conta á
assembléa geral do estado da liquidação e das causas que a têm em
baraçado ou retardado.-Art. 163 .

.A:t. 94. Terminada a liquidação, e pago todo o passivo social,
o~hq~ldantes formarão o plano de partilha do activo liquidado e orga
Dlzarao suas contas, fazendo as acompanhar de um relatorio qne deve
codnter a historia dos actos e operações por elles praticados e dos. inci-
entes occorridos. •

Orelatorio e contas serão remettidos ao conselho fiscal dó anno
em qUe teve lagar a dissolução para dar parecer.
llIs ~m assembléag.eral, para esse fim convocada, serão apresent~dos,
fa eutldos e submettldos á approvação as contas e plano de partilha,

zedndo.se préviamente a leitura do relatorio dos liquidantes e pare-
cer os fiscaes. .
p §L' Oplano de partilhapôde ser approvado, ficando reservada
ara outra reunião a discussão das contas. .

73 CODIGO COMMEIWIAL
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§ 2. o Os accionistas divergentes não poderão reclamar contru
approvação da partilha e das contas, senão nos casos de violação da
Lei ou dos estatutos. A reclamação será feita pela acção competent~

que deverá ser iniciada dentro de 20 dias a contar da reunião em qu;
a partilha ou as contas houverem sido approvada .

Art. 95. A approvação das contas pela assembléa geral imporIa,
de direito, a exoneração da responsabilidade dos liquidantes, salvo o
disposto no art. 74, 2& parte.-Art. 163.

CAPITULO VII

Da liquidação forçada das sociedades anonymas

Art ..96. As companhi,!ls ou sociedades anonymas não são snjeitlJ
á falIencia.

São, porém, os seus representantes e socios responsaveis pelo!
crime , que, como taes, commetterem contra a propria sociedade ou
contra terceiro .-Lei, art. 18.

Art. 97. A liquidação forçada não póde ser declarada senão UOl

tres ",asos seguintes: s8

1,' De insolvabilidade; -Lei, art. 17 n. 3.
2." :r>e cessação de pagamento das dividas; .
3. o De perda de tres quartos ou mais do capital social. - Lei,

art. 17 n. 6. ,
Art. 98. A liquidação forçada s6 póde ser declarada: -LeI,

art. 19 § 1. ,
1. o Por meio de requerimento da sociedade ou de qualquer. acClO'

nista, em qualquer dos casos do artigo antecedente. O requerImento
deve ser acompa!1hado do inv~ntario e balanço ;-~ei, art. 19 §~ n.::

2. o Por melO de requenmento de um ou maIS credores, tao ~
mente no caso de cessação de pagamento de dividas venci~as, cert~
e liquidas, comprovadas com os respectivos titulos. - LeI, art. 1
§ln.'2. '

A.rt. 99. Á' vista da petição e documentos, o juiz do commerclO,
depois de proceder ás diligencias necflssarias, dará a sua senten.ÇlI: a

Independentemente de quaesquer diligencias, d~cretaI:á o JnIZ_
liquidação forçada, si elIa fôr requerida pela propna SOCIedade.
Art. 163.
-------------------------

Nota 1.8
lJecr. 10262 de 1889. art. 29.
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Art. 100. Da sentença que declarar a liquidação, s6 haverá ore·
turso de aggravo de petição. - Lei, art. 19 § 1 n. 2.

Art. 101. Á sentença será publicada por editaes impressos nas
folhas publicas, affixados na Praça do Commercio, onde a houver,
nas portas externas da' casa da audiencia e nas da sociedade.
art. 163.

Â.rt. 102. Decretada a liquidação, o juiz nomeará, dentre os
dnco maiores credores, dous syndicos cujas funcções durarão até que
os credores deliberem sobre a concordata que lhes fôr offerecida, ou
.brealiquidação definitiva.-Lei, art. 20,1° memb.

Art. 103. á.penas nomeados, os syndicos tomarão posse do patri.
monio social por um termo, que deverá conter a relação dos bens. 
Lei, art. 20 § 1.

Art. 104. São obrigados os syndicos a proceder logo, por peritos
designado pelo juiz, ao inventario e balanço do sociedade, ou á veri
ficação de um e outro, se já estiverem organizados. -Lei, art. 20 § 2.

lrt. 105. Aos syndicos, emquanto a liquidação não se tornar de
finitiva (art. 102), incumbe :- Art. 163.

1.0 Ter em boa guarda os bens, papeis e documentos da socie
dade, ob a penas e re'ponsabilidade de depositario ;

2.° Arrecadar os bens da sociedade, onde quer que estejam, 1'e
queremlo para esse fim os precatorios necessarios;

3.' Vender em leilão publico, mediante licença do juiz, os generos
emercadorias que fôrem de facil deterioração, ou que se não possam
guardar sem risco ou grande despeza ;

4.~ .Diligenciar o aceite de let·ras e a cobrança de todas e quaes
quer dIVIdas activas da sociedade, passando as respectiva quitações;

5.' Praticar todos os actos conservatorios dos direitos e acções
da sociedade, como são os de que tratam os arts. 277 e 387 do Codigo
Commercial.
. Art. 106. As quantias provenientes da venda de bens e mercado·

nas ~ da. cobrança de dividas, ficarão sob a guarda e deposito dos
~fi(licos, se os credores não resolverem que sejam recolhidos a algum
,aucol ou postas em mão de pessoa abonada.
, ~enhnma somma poderá ser despendida ou retirada, senão por

Mude de ordem do juiz. - Árt. 163.
A~t. 107. São llullas, a beneficio tão s6mente dos credores:

d' L As hypothecas estipuladas pela sociedade, dentro dos quarenta
las pr.ece~e~tes á sentença que declara a liquidação forçada, para

garantir d1Vldas contrahidas em data anterior á da escriptura das
mesmas hypothecas .
de q:"tOs pagame~tos de dividas não vencidas,. effectuados no prazo

e rata o numero antecedente.
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Art. 108. São applicaveis á liquidação forçada as disposições dos
arts. 828, 829, 832, 838, 839, 840 e 841 do Codigo Commercial, en.
tendendo-se com relação á senteuça declaratoria da liquidação ao.
credores e aos syndicos, o que nos citados artigos se diz com ref~ren.
cia á sentença da abertura da fallencia. á massa e ao curador
fiscal.

Art. 109. Â presentados pelos syndicos o inventario e obalanço,
acoJUpanhados de um relatorio das causas que determinaram a liquida·
ção forçada, o juiz convocará os credores para deliberarem obre a
concordata ou sobre a liquidação, por meio de editaes com tempo sulli·
ciente, e respeitadas as distancias, para que chegne a convocação ao
conhecimento dos interessados ausentes. - Lei, art. 21.

§ 1. o O chamamento do credores conhecidos será por via de
cartas, e o dos que o não fôrem, por editaes e annuncios nas folha'
publicas.

§ 2.° Nas cartas, editaes e annuncios se farão as declarações
prescriptas no art. 842, 2.& parte do Codigo Commercial, com as mo·
dificações resultantes do Decr. n. 3065 de 6 de Maio de 1882.

Art. 110. Reunidos os credores e presentes os admini tradorese
syndicos, ou á revelia dos administradores, se fará a verificação dos
creditos apresentados, ob ervando-se o processo estabelecido no
art. 845 do Codigo Commercial.

Os credit.os dos membros da commissão serão verificados pelos
syndicos.

Art. 111. Na segunda reunião que, quando mnito, deverá se
effectuar oito dias depois da primeira, serão apresentados os parec~m

da commissão e dos syndico., e, havidos por verificados os c~'edlto
tão s6mente para o fim do credor votar e ser votado, se passara ade·
liberar sobre a concordata, si elia fôr offerecida pela sociedade.

Havendo contestação obre algum credito, e não chegando.os~re·
dores a accôrdo, decidirá o juiz a questão, como entender de JU tl\8.
Da decisão do juiz não haverá recurso.

Art. 112. A concordata s6 será admittida á deliberação se aSOI
p~oposição houver sido autorizada por um numero de accio~stas, que
representem, pelo menos, dOllS terços do capital social. -LeI, art. 21,
paragrapho unico. rs.

Art. 113. A deliberação, concedendo a concordata, para se~[io
lida, deverá ser tomada nos termos do Decr. n. 3065 de 6 de a
de 1882. -Lei, art. 21. .' 10~

Art. 1H. Torna-se desnecessaria a reunião dos credores (al.ls·cou.e 110), se os representantes da companhia apresentarl.W1 ao JUIZl Q'SI.

cordata por escripto, concedida pelos crellores em numero eg
(art. 113).-Lei, art. 22.
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Art. U5. Em qualquer estado da liquidação póde ser contractada
aconcordata, ainda quando tenha sido anteriormente rejeitada, uma.
fez que seja concedida nos termos do art. 113 . -Lei, art. 23.

Art. 116. Os credores de dominio, os hypothecarios e os privile
giados, que tomarem parte na deliberação sobre a concordata, ficarão
Eujeitos ás clausulas e condições nella estipuladas.

A.rt. 117. Os credores dissidentes poderão embargar a concessão
~& concordata.

Na apresentação, discussão e julgamento dos embargos se obser
varão as disposições dos arts. 850 e 851 do Codigo CommerciaI.

Da sentença do juiz haverá recurso de appellação tão sómente no
~ffeito devolutivo.

Art. 118. A concordata, depois de' legalmente homologada, é
~brigatoria para todos os credores, salvo para os de dominio, hypothe·
(llIrios e privilegiados. (Art. 116.) -Lei, art. 22.

Art. 119. egada a concordata, rescindida, ou não havendo sido
apresentada, !lo liquidação se tornará definitiva, e proseguirá nos seus
-termos até final. -Lei, art. 24.

A.rt. 120. Os credores, representando dous terços dos creditos,
podem: -Art. 163.

L' Contiuuar o negocio da companhia, organizando para esse fim
uma nova sociedade anonyma, ou em nome collectivo, ou dando lí
~mpreza a fôrma que lhes a.prouver ;-Lei, art. 25 § 1.

2.' Ou cedei-o a outra sociedade existente. ou que venha a se
formar.- Lei, 3rt. 25 § 2 .
. §L' A deliberação elos credores a este respeito será reduzid:\

a Ifistl'l1mento publico ou particular, assignado por tantos delles
quantos bastem para constituir a maioria exigida.

§2.' Oactivo social será recebido, assim no caso do n. 10 como
no do 2° por preço nunca inferior ao do inventario, de que trata o
art.l04.. O.excesso, se houver do dito preço sobre o total das dividas
-será r~stItUldo aos accionistas.
I § 3.' A.' vista de requerimento, acompanhado do documento con·
~ndo a dehberação dos credores, o juiz ordenará aos syndicos que
entregue~ oactivo social á pessoa designail.a no dito requerimento ou
aos terceIros, a quem houver sido feita a cessão.
l' Al't. 121. Desde o momento em que a liquidação se torna defini·
;va (art. 119), os syndicos se reputam revestidos de plenos poderes
para.todas as operações e actos da liquidação, como pagarem dividas
assIva~I, demandarem e serem demandado .- Lei, art. 24.

dor §1. Os. s~ndicos podem ser destituido , a requerimento dos cre
~n~s ~m ~alona de numero e creditas, sem neces idade de alle.garem

&Ju tIficada._ Lei, art. 24. .
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§ 2. 0 Dando-se causa j llstificada., a destituição pôde ser decret<ld~
ex-offU:io, ou a requerimento de qualquer credor.

Art. 122. Os syndicos procederão immediatamente á venl1a ne
todos' os bens, efi'eitos e mercadorias e a liquidação dasdivirlasactlvas
e passivas.

.A venda será feita em leilão pUQlico, precedendo licença l10 jni.
e com as solemnidanes da Lei.

Art. 123. Para transigirem sobre as dividas e negocios ela liqui·
dação é necessario que os syndicos tenham poderes expressos, conce·
didos pelos credores.-Art. 163.

Art. 124. Os syndicos são obrigados a apresentar ao juiz, todos
os mezes, uma conta exacta do estado da liquidação e das quantias em
caixa.-Art. 163.

§ 10 O juiz poderá ordenar dividendos, sempre que o rateio pOS'R

dar cinco por cento, devendo as quantias pagas ser notadas nos res·
pectivos titulos ou creditos, e lançadas em uma folha que os crel1ore5
assignarão. .

§ 20 Se dos lIvros da sociedade, ou por algum documento alten·
divel, constar que existem credores ausentes, o juiz, sobre represen
tação dos syndicos, poderá manual' que se reservem os dividenl1osqoe
lhes podem tocar.

Art. 125. Os syndicos, logo que fór negada ou rescindida a concor·
data, reverão a lista dos credores, cujos titulos lhes serão entregll:~
no prazo de oito dias annunciaclo nas folhas publicas, e, á propor~ao

que os fôrelll conferindo com os livros e papeis da socieclttde, os dar80,
por uma nota datada e assignada, por admittidos ao passiv?, O~l os re·
jeitarão pelas razões occorren tes, segundo lhes parecer de JustíçJ1. ~m
a nota de admissão se declarará a graduação que compete a~ credtt~.

Os titulos originaes, attendidos ou desattendidos, serao resti-
tuidos aos portadol'es.-Art. 163. . .

Art. 126. Occorrendo duvida sobre a procedencia ou classlficaçil~
dos Cl'editos, a questão se resolverá segundo os termos e f6rma do
art. 860 do Codigo Commercial.-Art. 163.

Art. 127. Terminadas as diligencias da admissão e c1assificalã~
dos creditos, os syndicos c1istri buirão os credores pelas classes aque
pertencerem, formando de cada classe uma 1ista:-Art. 163. . o.

§ 10 A classificação e preferencias serão reguladas pelas ellSP,
sições elos arts. 619, 620, 621,622, 623 e 624 do Deer.~. 73}86~~
25 de Novembro de 1850 e da Lei n. 1237 de 24 ~e Setem~l~ de odérá

§ 2. o As listas de classificação serão remettldas ao JlllZ. P
o juiz ordenar as alterações que lhe parecerem jus~as.. 6 enten~

Das suas decisões cabe o recurso de appellaçao, tao s UI

efi'eito devolutivo.
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Av. n. 65 de 1886.

Art. 128. Approvada a classificação dos credores, os pagamentos
lar.se·hão na conformidade dos arts. 178, 179 e 180 do Decr.
n.738 de 25 de Novembro de 1850.-Art. 163.

Art. 129. Realizados os pagamentos, serão os credores convocados
para assi tirem á prestação de contas.

Com a prestação de contas se entenclem terminadas as funcções
dos syndicos.-Art. 163.

CAPITULO VIII

Das sociedades que ca1'ecem de autorização do Govemo para se
organ:/'za1'en~

Art. 130. Dependem de autorização do Governo para que se
possam organizar:

L' As associações e corporações religiosas ;-Lei, alto 1 § 2 n. 1;
2.' Os monte-pios, os montes de soccorro ou de piedade, as caixas

economicas eas sociedades de seguros mutuos; - Lei, art. 1§ 2 n. 2 j

3,' As sociedades anonymas, que tiverem por objecto o commer
cio Oll ofornecimento de generos alimentares; - Lei, art. 1 § 2 n. 3 i
Av. n. 72 de 1884;

4,' As sociedades de credito real. (Lei n. 1237 de 24 de Setembro
de 1864, arts. 13 § 1°-16 e Decr. n. 3471 de 3 de Junho de 1865.)
-Art.133.

§ I,' Dependem igualmente de autorisação do Governo, para
que possam funccionar no Imperio, as sociedades estrangeiras, e as
suas SUCCllrsaes ou caixas filiaes.- Lei, art. 1 § 2 n. 3. ~9

§ 2.' Não carecem de approvação do Governo as sociedades
anony~as que tiverem por objecto a construcção de e tradas de ferro,
conced)~as pelos poderes competentes. (Decr. n. 5561 de 28 de
FevereIro de 1871).

~)'t. 131. Os monte-pios, os montes de piedade ou de soccorro,
as caixas economicas e as sociedades de seO"uros mutuos, bem como as
associações e corporações religiosas, não s6 quanto á sua constit~iç~ol
~omo .quanto ao seu regimen, continuam a ser reguladas pelo dIreIto
ntenor á Lei n. 3150 de 4 de Novembro de 1882.
d Ar~. 132. As sociedades anonymas que dependem de autorização
~overno (art. 130) não poderão obtel-a, senão quando o contracto

Nota i9
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ou estatutos fôrem organizados de conformidade com as disposições da
citada Lei n. 3150 e com as deste Decreto, ás quaes são e ficam sujeitas.

§ 1. 0 O proce o para a concessão da autorização do Governo
continuará a ser o estabelecido pelo Decr. n. 2711 de 19 de
Dezembro de 1860.

Pêl.ra a approvação, porém, não se poderão exigir clausulas e
condições, ou derogadas pela Lei n. 3150, ou contrarias ás suas
disposições.

§ 2. o Concedida a autorização e praticados os actos a que aUnde
o art. 11 do citado Decr. n. 2711, a sociedade anonyma se CaD ti·
tuirá pela fórma estabelecida no art. 30 da Lei n. 3150, e disposições
concernentes deste Decreto.

§ 3. 0 Praticados os ditos actos (art. 11, Decr. n. 2711), ces·
sará toda e qualquer intervenção do Governo em relação á sociedade.

§ 4. o Uma cópia authentica da carta de autorização será archi·
vada e publicada conjunctamente com os estatutos da sociedade nos
termos da Lei n. 3150 e deste Decreto.

§ 5. o Na prorogação do prazo da sociedade, bem como em
quaesquer alterações de estatutos, se observarão as disposições deste
artigo e seu~ paragraphos. lO.

Art. 133. As sociedades de credito real, quando revestirem a
fórma anonyma, ficam sujeitas ás disposições da Lei n. 3150 edo
presente Decreto, em tudo em que as ditas disposições não fôrem con·
trarias á Lei n. 1235 de 24 de Setembro de 1864, arts. 13 ~ I' a16 e
Decr. n. 3471 de 3 de Junho de 1865).-Art. 130 n. 4.

Art. 134. Na concessão de autorização ás sociedades estran·
geiras e ás suas succursaes, ou caixas filiaes, se observarão igualmente
as disposições do Decr. n. 2711. (Art.46 ns. 10 e 20 do citado D.ecreto).

As sociedades estrangeiras, que funccionarem no ImperIo, ficam
sujeitas ao direito patrio e ao direito da nação a que pertencerem,
segundo as regras do direito internacional privado.

CAPITULO IX

Disposições penaes

Art. 135. Incorrem na pena de multa de 200~ a 5:000$:
-Art.163. f

1. 0 Os fundadores de sociedades anonymas que, na cons l

tuição dellas, deixarem de observar as formalidades prescripta~

Nota 20
AT. n. 72 de 1884.



DECRETO N. 8821 DE 1882 1161

paragraphos e numeros do art.3° da Lei n. 3150 de 4 de Novembro de
1882' - Lei, art. 26 n. 1.

2.· Os administradores que, havendo sido nomeados no instru
mento publico de constituição da companhia, ou na assembléa geral, de
que trat.a o n. 2 do § l° do art. 3° da Lei, odeixa~'am de.observar ~s
prescripções elo § 4" e seus numeros e do § 5 do dlto artIgo ;- LeI,
art. 26 n. 2.

3,° Os administradores que não cumprirem as disposições do
ar!, 6° e seus numeros, a do art. 12 e a do art. 15 da mesma Lei,
deixando de convocar a reunião ordinaria da assembléa geral na época
marcada nos estatutos; - Lei, art. 26 n. 3.

4.° Os administradores que violarem as disposições do art. 16 e
seus nnmeros da Lei; - Lei, art. 26 n. 4.

5.° Os administradores que 'emittirem obrigações ao portftdor em
contravenção á disposição do 8 lOdo art. 32 da Lei; - Lei, art.
26 n. 5.

Art. 136. Incorrem nas disposições do § 4° do art. 264 do Codigo
Criminal: - Art. 163.

L' OS administradores que infringirem as prescripções do art. 31
daLei;-Lei, art. 27 n. 1;

2.° Os administradores ou gerentes que distribuirem dividendDs
nãodevidos;-Lei, art. 27 n. 2.

3.' Os administradores que por qualquer artificio promoverem
falsas cotações das acções; - Lei, art. 27 n. 3.

. 4.° Os administradores, que para garantirem creditos sociaes,
aceitarem openhor das acções da propria companhia. - Lei, art. 27
n.4.

Paragl'apho unico. Os fiscaes, que deixarem de denunciar nos
seU3 relatorios annuaes a distribuição de dividendos não devidos, e
qnae~qner ~utras fraudes praticadas no decurso do anno e constantes
~os Imos e papeis sujeitos ao seu exame, serão havidos como complices
os alItores desses delictos e como taes punidos. - Lei, art. 27, para-

grapho nnico .

.~l't. 137. No caso de dissolução da sociedade anonyma por insolo
vabilldade, ou cessação de pagamentos, serão igualmente punidos com
as penas do art. 264 do Oodigo Criminal os administradores on ge·
ren\~s que subtrahirem os livros da mesma sociedade, inutilisarem-os,
on es alterarem o conteúdo; os que diminuirem, desviarem on
occu.ltarem parte do activo j ou os que, em instrumentos publicos, em
~scrJPtos particulares, ou em balanços reconhecerem a sociedade deve
ora de sommas que eifectivamente ena não dever. - Lei, art. 28.

cab. Art. 138. Em todos os crimes, de que trato. a Lei n. 3150, terá
lmento a acção publica.- Lei, art. 30.
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Art. 139. A sociedade, qualquer accionista e os terceiros ofen.
didos podem dar queixa pelos crimes definidos nos artigos ante.
cedentes.

Art. 140. Os pareceres dos fiscaes, em que se denunciarem
quaesquer dos ditos crimes, serão remettidos, por cópia authentica a9
promotor publico da comarca para dar denuncia, e promoYe~ os
termos de accusação.

Art. 141. Serão igualmente, e para o mesmo fim, remettido ao
promotor publico por ordem do juiz da causa, certidões das peÇàS,
autos ou termos, donde conste a existencia de qualquer dos crime"
alludidos.

Art. 142. Os crimes, de que trata o art. 135, serão proces·
sado!:', segundo as prescripções dos arts. 47 e 48 do Decr.
n. 4824 de 22 de Novembro de 1871, e julgados pelo juiz de
direito da comarca com os recur os legaes. - Lei, art. 29.

Art. 143. As multas impostas por virtude das disposições do
art. 135 serão recolhidas ao thesouro publico nacional como verba
da receita geral do Imperío.- Lei n. 1507 de 24 de Setembro de
1867, art. 27.

Art. 144. Na imposição das penas, decretadas pela Lei n. 3150,
se observarão as regras estabelecidas no art. 63 do Codigo Cri·
minaI.

CAPITULO X

Das socieclacles em c01nmandita por acções

Art. 145. E' permittido á sociedades em commandita diY~·
direm em acções o capital dos socios commallditarios. - Lei,
art. 35.

Não póde ser dividido em acções o capital com que e~t~am
os socios solidariamente responsaveis. Todavia não lhes é prohlbldo,
com os seus recursos individllaes adquirir acções.

Art. 146. Os socios commanditarios s6 se obrio'am pela quota do
capital das acções que subscrevem ou lhes são cedidas.-Art. 313 do
Codigo Commercial.

Art. 147. Os gerentes são illimitada e solic1ariamen~e respoD'
saveis por todas as dividas, compromissos e obrigações S~cIaes. b'

Qualquer sacio, sem ser gerente, póde, pelo contral'lo contra Ir

responsabilidade illimitada e solida. -Lei, art. 35 § 1. . não
Art. 148. As sociedades em commandita p<ilr .acç~es, embo~al OU

lhes seja vedado qualificarem-se por uma denomlllaça~ esp~Cla I

pela designação do seu objecto, devem ter firma ou razao sOCIal.
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Da firma só pollem fazer parte os nomes dos gerentes e dos
sacio solidarios.

Ficam ilIimitaàa e solidariamente responsaveis os socios gu~,

por ens nomes, prenomes ou appellidos, figur<Hem na firma social,
ou que della usarem, assignando-a, salvo e o fizerem como procura
dare e com expressa declaração.-Lei, art. 35 § 1.

Art. 149. Os nomes dos gerentes deHm ser indicados no con
tracto ou acto constitutivo da sociedade.-Lei, art. 35 § 2.

Art. 150. Â. sociedade em commandita por acções se fórma por
escriptura publica ou particular, as ignada por todos os socios; e não
se reputará legalmente constituida, senão depois de subscripto o
capital todo, e de depositada em banco, ou em mão de pessoa abonada
aescolha da maioria dos subscri ptores, a decima parte da entrada
ou prestação em dinheiro de cada socio .-Lei, art. 36.

Art. 151. Jenhum contracto ou operação terá logar por conta da
sociedade antes de preenchidas as formalidades dos §§ 4 e 5 do
art.3 da Lei n. 3150, e dos arts. 32 e 33 deste Decreto.-Lei,
art, 4.

Art. 152. Os poderes do gerente, os direitos dos commandi
laTios, quanto ás deliberações e actos de fiscalisação, e os casos de
dis olução, além dos mencionados no art. 17 da Lei, serão regulados
nos estatutos ou contracto social.-Lei, art. 37.

Art.153. No caso de omis ão llos estatutos ou contracto social, os
gereutes se reputam revestidos de poderes de livre administraçã.o, e,
portanto, com as faculdades necessarias para pTaticar todos os actos
eoperações, que en tendem com o fim da sociedade.

Não poderão, porém, sem mandato expresso, alienar ou bypo
lb~car o immoveis, contrahir compromissos e obrigações alheias ao
o.bJ.eclo da sociedade, nem transigir sobre direitos, de que não lhes é
lIcito dispôr.

Art. 154. Nos estatutos, ou contract.o social, se pMe conferir á
assembléa geral o direito de destituir o gerellte ou gerentes, e de
nomear outros que o sub. tituam.

Na falta de clausula expre sa, os gerentes nomeados no con
tracto. socia~ não poderão ser de. tituidos senão por causa legitima,
como lDfidehdade, abuso, malversação ou fraude.

art.155. Não póde a a sembléa. geral, em expres o accôrdo
~ogel'ente ou gerente (salvo clausula expre sa) ratificar ou pra
~car actos que interessam á sociedade para com terceiros, ou que
~mpol'tam mntlauçft on alteração do contracto social.-Lei, art.38
~l.

, tArt..156. Os gerentes representam a sociedade em snas relações
com el'Celrós. . .
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Os socios commanditarios, nas suas relações com os gerentes são
representados pela assembléa geral, e por ella exercem os 'sellS
direitos de deliberação e fiscalisação.

Art. 157. A sociedade em commandita por acções, salvo estI.
pulação em contrario, se dissolve pela morte deqnalqllerdosgerentes.
-Lei, art. 38 § 3.

Art. 158. Em caso de morte (quando pelo contracto sociala
morte não traz a dissolução), de incapacidade legal, ou de impedi·
mento do gerente, compete aos fiscaes fazer a nomeação de um admi·
nistrador provisorio, que só poderá praticar actos de simples gestM1

€ os qne fôrem necessarios para a conservação dos direitos da socie·
-dade.-Lei, art. 38 § 2. .

§ 1. o Dentro do prazo de quinze dias, a contar da nomeação, o
administrador provisorio convocará a assembléa geral para eleger o
:gerente efi'ectivo. - Lei, art. 38, 20 memb.

§ 2.· Oadministrador provisorio só é responsavel como manda·
tario e pela execução do mandato.-Lei, art. 38 § 2.

§ 3 .o Quando os gerentes são dous ou mais, e fallece algllID
-delles, não ha necessidade de nomear-se administrador provisorio,
nem tão ponco substituto etrectivo.

Art. 159. Os fiscaes (arts. 14 e 40 da Lei) são competente~

para representarem a sociedade e demandarem os socios solidarias, se
assim o deliberar a assembléa geral, sem prejuizo do direito de cada
um dos commanditarios.

Art. 160. Em relação as sociedades em commandita por acções,
no que lhes fôr applicavel, se observarão as disposições dos al'ts. 1a
]9,31,38,39,40,50, paragrapho unico, 52,53, 54a 62, 63 a 76 8

'l7 a 95 deste Decreto.-Lei, art. 40. .
Art. 161. São tambem applicaveis as mesmas sociedades a dll'

posições dos arts. 135 ns. 1,2, 3 e 4; 136, 138, 139 e 142 a W.-
Lei, art. 41. .

Art. 162. As sociedades, em commandita por acç~es, .sao su·
jeitas ao processo de fallencia, na conformidade das dl~P?SIÇÕes ~o
Codigo Commercial e seus regulamentos, tanto na parte cml e adml'
nistrativa, como na criminal.

OAPITULO XI

Disposições geraes

Art. 163. São applicaveis ás sociedades anonymas, consti·
tuidas antes de haver entrado em vigor a Lei n. 3150 d~ 6 de ~~.
vembl'O de 1882, as disposições dos arts. 4, 5. 20, 21, 23,39 e ,
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45a50,77li95,96a129,135ns.3e5,136ns. 1,2,3 e 137; e
lei mezes depois as dos arts .18, 71, 54 a 62, 63 a 76, 135 n. 4 e 136
eparagrapho unico.

Ârt. 164. As sociedades anonymas preexistentes se podem con
verter nas sociec1acles anonymas de que trata a Lei n. 3150.

§1. o Para esse fim é necessario que, por meio de novos esta
tutos ou contracto social, se reorganizem e se constituam de haTmonia.
com as disposições da citada Lei e do presente Decreto. ZI

§2. o Pôde formar capital da nova sociedade o capital da antiga.
subsistir a mesma divisão de acções, as quaes serão substituidas
por novos titulos. O capital consistente em bens, cousas, obras, ser
viços ou direitos, será admittido pelo valor em que fôr estimado, na.
Mnfol'midade do § 2 do art. 3 da Lei e disposição deste Decreto.

§3" .A. nova sociedade não se reputará defini ti vamente constl
tnida, se todo o sen capital não estiver subscripto, e se não estiver
realizada a decima parte em dinheiro do valor de cada acção.

Art. 165. A fusão de duas ou mais sociedades anouymas em
uma só sociedade, se considerará como constituição de nova socie
dade, e, portanto, se realizará de conformidade com as disposições do
art, 30 daLei e di posições concernentes deste Decreto.

Art. 166. As acções, que por direito competem aos accionistas
contra os administradores por infracção da Lei e dos estatutos, poderão
serexel'cidas conjunctamellte por dous ou mais socios. -Lei, art. 11 ~
paragl'apllO unico.

Art. 167. As disposições da Lei TI. 3150 e as deste Decreto
não.comprehendem as sociedades de soccorros mutuas, nem as litte
ranas, scientificas, politicas e beneficentes, salvo se se organiza.rem
pela fôrma anonyma.

~s ditas sociedades se podem instituir sem autorização do Governo
eC?ntllluam a ser regidas pelo direito anterior a citada Lei.-Art.131,
LeI, art. 34. l:,.

A\'t. 168. Ficam revogadas as disposições em contrario.-Lei
6rt. 42.

Nota 2i
Av. n 72 de 1884; Av. n. 10 de1883.

Nota 22
A disposição deste artigo deixa aos con·

stituidores das sociedad s que abi se men
cionam a faculdade de fazerem uu nãocom
que asua con tituição seja autorizada pelo
Governo, ou tique livre de lal autorizaÇ<1.o.
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Aviso D. 1 de 8 de .laneiro de 1883

Ministerio dos Negocios da Justiça, 8 d6 Janeiro de 1883.
lllm. e Exm. Sro - Declaro a V. Ex. para fazeI-o coo tal' ã

Junta Commercial dessa cidade, em respm,ta ao officio n. 713 de 21
de Novembro ultimo.

1. o Que, em face do art. 7] do Regulamento annexo ao DecI'o
n. 8387 de 19 de Janeiro ultimo, que s6 perruitte a ao sociação em
commandita de pharmaceutico com individuo não profi. sional, parao
estabelecimento de botica, sendo o primeiro socio solidario euuico
responsavel, não pôde ter Iogar o registro do contracto de sociedade
feito entre elles, em nome collectivo, para o dito fim, applicar-se a
este caso a doutrina do Aviso n. 343 de 6 de Junho de 1878, na parte
relativa aos contractos olfensivos d.e interesses de ordem publica i
. 2.. 0 Que, pelo mesmo fundamento, o contracto de sociedade em
commandita para estabelecimento de botica, entre um pharrnaceutico
e a mulher de um medico, casada no regimen da communhão de ~ens e
autorizada por seu marido para commerciar, não deve ser adrnittido ao
registro por offender o espirito da disposição do art. 49 do citado Re~u·

lamento, que, por motivo de ordem publica, prohibe ao medico ter SOCle·
dade ou fazer contracto com pharmaceutico ou droguista, sob qualquer
pretexto e denominação que seja, preceito que ficaria burlado com a
substituição do medico por sua mulher, a titulo de commandit~ria,

3. 0 Que, para pagamento do sell0 a que estão sujeitas "s di SIl

luções sociaes, nos termos do art. 20 n. 6 do Regulamento n. 7510 de
15 de Novembro de 1879 deve-se declarar conforme a pratica obser·
vada na recebedoria do Rio de J aneiro,- o ~apital e lucros divididos ou
"alor estimativo, se a partilha depender de liquidação; e por tanto:.o
distracto que emittir aquella decla.ração, ou se a fizer em parte, uao
póde ser admittido ao registro. No caso, porém, de nada hav~r que
partilhar, em consequencia de prej uizos solfridos pela sOCIedade,
deve-se mencionar esta circumstancia, que isenta o distracto do paga·
mento do sello proporcional. ,

4. o Qlle a mulher brazileira casada com estrangeil'o, segl\llldo s
condição do marido, em face do art. 20 da Lei n. 1096 de la de e·
tembro de 1860, não pôde ser proprietaria nem comparte de emba;'
cação nacional (arts. 457 e 484 do Codigo Commercial), embora esteja
por elle autorizada para commerciar. o

Deus guarde a V. Ex:.-João Fer·reira de Moura.-Sr. preSidente
da provincia do Rio Grande do Sul.



Decreto n. 8H58 de 16 de .iunho de 1883

Reiolve dU\'ida sobre a competencia do Governo na approvação de estatutos das com
jJ:lnbia- anonymas, depois de promulgada a Lei n. 3150 r1e 4 de 'ovembro
de 1882. •

Suscitando-se duvida sobre a competencia do Governo Imperial
na approvação dos estatutos das sociedades anonymas, apresentados
na secretaria de estado elos negocios da agricultura, commercio e
obras publicas , quer antes quer dentro do prazo de oito dias depois da
publicação da Lei n. 3150 de 4 de Novembro de 1882, e c,onvindo
fixar aregra que deve vigorar em tal caso; Hei por bem decretar:

Al't. 1.° alvo as hypotheses figuradas no n. 3 § 1" elo art. IOda
Lei n. 3150 de 4 de Novembro de 1882, o Governo não é competen te
para approvar os estatutos das companhias anonymas, embora tivessem
sido aelle submettidos ante dapromulgação da referida Lei, ou dentro
de oito dias, depois da mesma promu19ação.

Al't. 2°. Ficam revogadas quaesquer Resoluções Imperiaes de con·
sulta, relativas a este a sumpto, que não tiverem ainda produzido
senS'effeitos.

Alfonso A.ugusto Moreira Penna, do meu conselho, ministro e
secr~tario de E tado dos negocio da agricultura, commercio e obras
publtcas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro, em 16 de Junho de 1883, 62° da Independencia e do Imperio.
-Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador .-A.ffansa A1~gusto
Moreira Penna.

A, iso n. 3H ue 23 de Julho de 1883

Mini terio dos Negocios da Justiça, 23 de Julho de 1883
. Illm. eExm. Sr.-Em resposta ao officio n. 87 de 7 de Maio

nlttmo declaro que a vista do Titulo unico do Codigo Commercial,
art. 14, entendido de accôrdo com o Regulamento annexo ao Decr.
n. 6384.de 30 de Novembro de 1876, art. 2, que creou os districtos
~mmerC1aes, comprehendendo no de Belém as provincias do Pará e

mazonas, procedeu com acerto essa presidencia decidindo que podem
v~tar nos col1egios commerciaes os negociantes residentes nas men-
clon~as provincias, quando tenham os requ~sitos legaes. .
Seus guarde a V. EX.-Prancisco Pnsco de Souza. Para~zo.-

r. presidente da provincia do Pará.
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Aviso n. 58 de 29 de Setembro de 1883

Ministerio dos Negocios da Justiça, 29 de Setembro de 1883.
Illm. e Exm. Sr. - Declaro a V. Ex., em solução á consulta

constante do ofticio de 17 do corrente, que os cargos de juiz de orphãos
uo termo de Campos e membro da commissão !iscaI do banco daquella
cidade, são illcompativeis:

1.. Porque o art. 3° do Codigo Commercial exclue de tomarem
parte na gerencia de companhia mercantil os juizes de orphão ;e
se os fiscaes não são propriamente gerentes ou administradores, os
seus actos influem sobre a gerencia e tem intima ligação com os
della, que esses fiscaes examinam, censuram e corrigem pela fórma
indicada no capitulo IV do Regulamento n. 8821 de 30 de Dezembro
de 1882, constituindo com os administTadores o mecanismo que pelo
voto da assembléa geral dirige e zela os interesses da associação.

2.· Porque interesses de orphãos e interdictos podem entender
com a companhia ou sociedade mercantil; e, apezar do caracter
eventual de te facto, cumpre acautelar quanto possivel os motivos
de suspeição.

3.· Porque o caracter do juiz e a natureza de sua missão indicam
a conveniencia de evitar-lhe responsabilidade e encargos estranho
que de qualquer modo o distraiam ou perturbem no exercicio de suas
importantes attribuições.

Deus guaTde a V. Ex. - Francisco P,'isco de SOllza Paraizo.
Sr. presidente da provincia do Rio ele Janeiro.

Aviso n. 69 de 14 de Novembro de lR83

Ministerio dos Negocios da Justiça, 14 de Novembro de 1883.
Illm. e Exm. Sr. - Declare V. Ex. á J unta Com~e.r·

cia! de Belém, em solução á consulta dirigida a este mlO~~
terio em 25 de Outubro ultimo, que o Decr. n. 1001 de 26 de /unuede 1852, a que se refere o de a. 1956 de 12 de Agosto de 185 e.q r
apenas fixa o valor da fiança dos agentes de leilões, sem de~r~~U~e
a especie, e os de ns. 8580 de 10 de Jllllho de 1882 e 8976 ~ heiro
Julho ultimo. que estabelecem a fiança dos corretores em ~1U
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ou apolices da divida publica, não eX,clnem a prestação das mesmas
fianças em apolices da divida publica provincial.

Deus guarde a V. Ex.-FTancisco p?''Ísco de Souza Pamizo.
-Sr. presidente da província do Pará.

Avi~o n. 12 de 8 de Marco do 1884.
Ministerio dos egocios da Justiça, em 8 de Março de 1884.
mm. e Exm. r. - Tendo a J unta Commercial da Côrte

representado contra a pratica adoptada no Juizo Commercial
dessa capital, quanto á de tituição e levantamento da fiança dos
agentes de leilões, declaro a V. Ex" para o fazer devidamente
constar, que, á vi ta dos arts. 4: e 11, 73 parte do Decr. n. 858 de
1851, llrt. 6° § 6 combinado com art. 7° do Decl·. n. 1597 de 1855 e
Aviso n, 461 de 1865, não compete áquelle juizo nomear, conceder
exoneração ou acceitar desistencia dos agentes de leilões e ordenar a
respectiva publicação, nem resolver sobre o levantamento de fianças
de taes agentes, sem a exhibição de documento legal da Junta donde
conste não pender contra elies reclamação alguma, como é expresso
noart.ll, 2" parte do Decreto citado,

Deus guarde a "\. Ex.- Fmncisco P?'isco de S01lZeb Pct?'aizo.-
r. presideute da provincia de S. Paulo.

MiJlisterio dos Negocios da Marinha. - 311 Secção D. H23. - Rio de
Janeiro, 1.9 de Setembro de i885

Em vista ela elnvida apre3eútada por V. S., em officio
n, ~O, de 15 do corrente, declaro-lhe, para os devidos effeitos e de
accordo com a Imperial Resolu~ão de 21 de Agosto de 1881, tomada
So~re oparecer da Recção de guerra e marinha do conselho de Estado,
:~lttido em ~onsulta de 22 de Junho do mesmo anno, que ne:a contradlCção ou repugnancia exi te entre as dispo içóea dos
:64,70 e.7l do Regulamento de 19 de Maio de 1846 e os art . 460 a.
embdaL~l n. 556 de 25 de Junho de 1850 i pOI'quanto o regiRtro das
div arcaçoe~, prescripto pelo Codigo Commercial, em termos para fins
por~~os, nao dispensa nem obsta ao arrolamento na. capitania do

H
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Não ha incompati'\Jilidade de duus registros, como das hypoo
thecas commerciaes exige o art. 63 do Regulamento n. 738 de 25 de
Novembro de 1850.

Demais, os Avisos do Ministerio da Justiça ns. 94 e 109 de 1eI!
de Abril de 1852, e de accôrdo com eIres a ordem do Thesouro n. 123
de 7 de Maio do mesmo anno, longe de declararem abolido, pelo Coo
digo do Commercio o arrolamento de taes embarcações nas capitanias
dos portos, mandam que aos capitães de navios se dêm ex-offi.cio cer·
tidões das arqueações feitas na confoTmidade do art. 70 do Regula·
mento de 19 de Maio de 1846 para serem apresentadas nas meSID&i
capitanias.

Essas certidões são necessarias para o arrolamento de que trata
o art. 70 e não pn.l'a n. matricula das equipagens de que tratam os
arts. 59 e 60.

Deus guarde a V. S.-Alj1'eclo Rodrigues Fernandes Chaves.
Sr. capitão do porto da côrte e provincia do Rio de Janeiro, .

DCCI'cto n. 3.:.72 de 5 de Outubro de 1885

. Altera diversas disposições referClJtes as execuções ci veis e commerciaes I

Hei por bem sanccionar e mandar que se execute a resolução
seguinte da assembléa geral legi lativa : .

Art. 1.0 Nas execuções civeis serão observadas não s6 as dIspo
sições contidas na 2a parte, Tits. 1°, 2° e 30 do Reg. n. 737 de 25 de
Novembro de 1850, guardado, quanto ás peça de que se. devem
compôr as cartas de sentenças, o que se acha estabelecido DO

Decr. n. 5737 de 2 de Setembro de 1874, mas tambem todas&!
clisposições sobre materia de nullidade e recursos de aggravo, appel·
lação e revista, sua interposição e fôrma de processo de que ~rata
a 3a parte do mencionado Regulamento n. 737, com a segumta
alterações exten ivas igualmente ás execuções commerciaes.·
-------------------

Nota i
oDoer. n, 9M9 de 1886 xpedio regula·

mento.
-H~vogado: Deel'. Íl. 16!) A de 1890,

art. 23; Deer. n. 3íO de 1800, 1I1't. 408,

Nota 2
Vid. Dir., VO]. 43, pa~.. 516. fS(6
-As disposições relanvas II~S rei:71dl

de aagravos de que tl'alam II Lei O, rca(io
1885° e seu Regulamenlo lOo! a~p\6di
desde jã: Acc. da ReI. do 1110 o l'
Abril de 1886.-Dir., vol. 40, pag,!!.
Vid, Di1'., vol. 4.l, pag. 111,
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§1.0 Fica em todos os casos a'bolida a adjudicação judicial obri
gatoria. Se os bens penhorados não encontrarem na 1" praça lanço
superior a avaliação, irão á 2"', guardado o intervallo de oito dias,
dispensados os pregões com abatimento de 10 %

, e, se nesta ainda
uão encontrarem lanço superior on igual ao valor dos mesmos bens
provenientes do referido abatimento de 10 0/0' irão a 3" com igual
abatimento de 10 % e nella serão vendidos pelo maior preço que
lôr offerecido, ficando salvo ao exequente, em qualquer das praça
odireito de lançar, independente de licença do juiz, ou de re
querer que os me mos bens lhe sejam adjudicados.

§2,° Qnando nas execuções houver mais de nm licitante, será
preferido aquelle que se propuzer a arrema.tar englobadamente
todos os bens levados á praça, comtanto que offereça na primeira
praça preço pelo menos igual ao da avaliação, e nas outras du'as
preço pelo menos igual ao maior lanço offereeido.

Al't. 2.° E' licito não só ao executado, mas tambem á sua
mul~er, ascendentes e descendentes, remir ou dar lançador a
tQdos ou alguns dos bens penhorados até a a ignatura do anto
de arrematação, sem que seja necessaria a citação do executado.

§ 1.0 Para que o e:x:ecutado, sua mulher, ascendentes ou des·
cendentes, possa remir ou dar lançador a todos ou a ·alguns de
se~s ?ens, é pl'eci o que offereça preço igual ao da avaliação na
prImeIra praça e uas outras ao maior que nellas fôr offerecido.

§ 2.° Nenhuma das pessoas acima ind~cadas poderá remir ou
dar lançador a algum ou alguns bens, havendo licitante que se
prQponha arrematar todos os bens, olferecendo por elies os preços
que na occa, ião tiverem.

Art. 3.° O prazo de 30 dia para as propostas escriptas nas
~aças jndiciaes, a que se refere o art. Ioda Lei de 15 de

lembro de 1869, fica reduziuo a 10 dias.
M. _4.' N.aa Ilcções e execuções hypoLhecarias, além do que

se atSê'. ,ilISPOS~O nos c1rtig'os antecedentes, serão mais observadas
as segnmtes dlsposiC;.õ es: a

e §,1.0 A assignação de 10 dias é substituida pelo processo
d~ecu~vo, e tabelecido nos arts. 310 a 317 do Regulamento n. 737

21) de Novembro de 1850 effectuando- e a penhora do im
:;eJ ou i~moveis hypothecaclos, seja a acção intentada contra o

e 01', °seJa contra os terceiros detentores.
~ 2.• P~ra se propôr a acção e effeGtuar-se a penhora, quando

:n~ la for mtentada contra os herdeiros ou succe ores do origi
~evedor, basta que o mandado eucutivo seja intimado

Vid D', Ir" vol, 51. DIU!, 209.
Nota 3
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áquelle que estiver na posse e caberia do casalou na admin~.

tração do immovel ou immoveis bypothecados, podendo a intima.
ção aos demais interessados ser feita por editaes com o prazo
de 30 dias. .

§ 3.0 Achando-se ausente ou occultando-se o devedor, de modo
que não seja possivel a prompta intimação do mandado execntivo,
se procederá ao sequestro como medida assecuratoria aos direitos
do credor.

Contra o sequestro as im feito não se admittirá nenhnma
especie ne recurso.

§ 4. 0 A expedição dQ mandado executivo ou do mandado de
sequestro, nos casos em que este couber, não será concedida sem
que a peti~ão, em que tues diligencias fôrem requeridas, seja in·
struida com a escriptnra de divida e hypotheca.

§ 5." A jurisdicção será sempre commercial e o fõro com·
pet.ente o do contracto ou da situação dos bens hypothecados, â
escolha do mutuante.

§ 6." Servirá para base da hasta publica a avaliação constante
do con tracto.

Art. 5." Ao executado além dos embargos au.toriza(los nos
al'ts. 577 e 578 do Regulamento n. 737 de 25 de Novembro de 1850,
não é permittido oppôr contra as escripturas de hypothecas ontros
que não os de nullidades ele pleno direito, definidas no menciona~o
regulamento e das que são expressamente pronunciadas pela legIs,
lação bypothecaril1: subsistindo em vigor, quanto aos credores, as
disposições dos arts. 617 e 686 § 4° e 5° do dito Regulamento, sem
prej uizo das prescri pções do § 5u' do art. 240 e do §§ 3° do art. 292
do Regulamento n. 3453 de 26 de Abril de 1865, para os casos que
não fôrem de insolvabilidade ou de fallencia. .

Art. 6.° Em quaesquer execuções promovidas por credores ChI'

rographarios, COll tra o devedor com mnm, poderá o credor ~l~POt~:·
cario defender por via. ele embargos os sens direitos e prlVllegloll
para o fim de obstar a venda do immovel ou immoveis hypothec~os.

Art. 7" As bypothecas legaes de toda e qualquer espeCleem
nenhum caso valerfto, contra terceiroR, sem a indi pensavel foTDi~
lidade da inscripção, ficando designado o prazo de um anno'12~
presente Lei, para a inscripção daquellas a que se refereo art.. :
do Regulamento n. 3453 de 26 de Abril de 1865, e qne anterior
mente constituidas, não tenham ainda sido inscriptas. • desta

No regulamento que o Governo expedir para a execnçao. nas
Lei, fixará as formalidades e diligencias que devem ser~~

Nota 4
Vid. Di'l". , vaI. 53, pag. 2lO, 5r., paR. 249.
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para aeffectividade da inscripção ordenada, &ob pena, para os inte
ressados, de caducidade de taes hypothecas e para os funccionarios
incumbidos de promoveI·a e realizaI-a, de multa até 500~, além das
mais em ql1e possam incorrer pela legislação em vigor. Ii •

Art. 8.° E' da substancia das escripturas de hypothecas, para
que possam ter validade, a declaração expressa que nellas deve ser
feita por parte do mutuario, de estarem ou não os seus bens sujeitos
aquaesquer responsabilidades por hypothecas legaes, importando
para omesmo mutuado as penas do crime de estellionato, a inexa
ctidão ou falsidade da declaração feita. Reg., art. 87 § 2°.

Art. 9." AS'letras hypothecarias, além dos favores decretados
pela legislação em vigor, gosarão mais da isenção conferida pelo
art.53D do Reg. n. 737 de ]850, para o eifeit.o de não serem
penhoradas, senão na falta absoluta de outros bens, por parte do
devedor.

Art. 10. Os bancos e sociedades de credito real e qualquer
capitalista poderão tambem fa.zer emprestimos aos agricultores, a
corto prazo, sob penhor de colheitas pendentes, pl'oductos agricolas,
deanimae ,machinas, instrumentos e quae quer outros accessorios
não comprehendidos nas escripturas de hypotlleca, e quando estejam,
precedendo cousentimento do credor hypot.hecario.

§ 1.0 Este penhor ficará em poder do mutuario, e a prelação
delle proveniente exclue todo e qua.Iquer privilegio, devenuo ser
inscripto no competente registro hypothecado, para que possa
produzir o seus devidos eifeitos.

§2.° Serão punidos com as penas do art. 264 do Codigo Crimi·
nal &alienação sem consentimento do credor, os desvios do objectos
q.oe tiverem sido dados em penhor para a celebração de taes empres
tImo ,~bem assim todos e quaesquer actos praticados em fraude das
garantias do debito contrahido.

§ 3: Na execução deste penhor serão ob ervada as prescripções
dos.arts.4.° e 5°, quanto ao processo, julgamento e execução das
a~oes hypothecarias. G

A~t. 11. As disposições da presente LeI regerão sómente as
elecuçoes por dividas contrahidas depois da sua publicação. Reg.,
art. 119. '
---------- ------------

Nota 5

~~ir' 18 de 1886.- Yid. Dir., vol. 46,

Nota 6
Lei n. 3403 de 18 ,art. 1 2 c).

Nota 7
Not.
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Art. 12. Ficam r~vogados : o art. IOda Lei n. 2687 de 6de
Novembro de 1875, o § 4° do art. 14 da Lei n. 1237 de 2!de
Setembro de 1864 e quaesquer disposições em contrario. 8

J oaqu.im Delfino Ribeiro da Luz, do meu conselho, senador do
Imperio, ministro e secretario de estado dos negocias da ju tiÇll
assim o tenha entendido e faça executar. I

Palacio do Rio de Janeiro, em 5 de Outubro de 1885, 64' da
Independencia e do Imperio.-Com a rubrica de S. M. oImperador.
Joctquim Deljino Ribeú'o da I/uz.

Chancellaria-mór do Imperio.-Joaquim Delfina Ribeiro da LlIz.

Transitou em 6 de Outubro de 1885.- Antonio José VietorillO
de Bct1TOS.

Decreto n. 9549 de 23 de Janeiro de 1886

Uanda observar o Regulamento para execução (ia Lei n. 3272 de 5, de Oulubro
de 1885, que alterou diversas disposições referentes ás execuções en'ClS ecom'
merciaes.

Usando da attribuição conterida pelo art. 102 § 12 da Consti·
tuição e para execução da Lei n. 3272 de 5 de Outubro de 18851gue
alterou diversas disposições referentes ás execuções civeis ecommer·
ciaes: Hei por bem decretar que se observe o Regulamento quecolJl
~ste baixa, assignado por Joaquim Delfino Ribeiro da LUZI do meu
conselho, senador do Imperio, ministro e secretario de Estado dos
negocios da justiça, que assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio do Rio de Janeiro, em 23 de Janeiro de 1886,65' de
Independencia e do lmperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Joaquim Delfina Ribeiro d{t Lut.

-----::---------:-------,...---------,.
NQta 8

.".v. n. 36 de 1888.
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Regulamento para a execução da Lei n. 3272 de 5 de Outubro de i885
sobre o processo civil, commercial e hypothecario·

•TITULO I

CÀPITULO I

Das execuções judiciaes em geral

Al't. 1.0 São applicavei~ ao processo civil:
§ 1.0 Às disposições con.tidas nos Tits. 1.0, 2" e 3° da 2& parte

do Reg. n. 737 de 25 de Novembro de 1850 sobre as cartas de sen
tença, juiz e partes competentes pare. a. execução, liquidação de seno
tenças, penhora e arrematação.

§2." Às disposições da parte 3. a do mesmo Reg., Tit. 10, Caps. 2°,
3' e 4', sobre ps recursos de aggravo, appellaçáo e revista, casos
em que têm elles logar, sua interposição e fórma de processo; sub
sistindo, quanto aos embargos á sentença e á execução, o di po to
na legi lação em vigor. lO

§3." Às disposições do Tit. 2° da referida 3a parte, Caps. 1°, 2°
e3', sobre as nullidades do processo, da sentença e dos contractos.

Art. 2." Às disposições do Reg. n. 737 de 25 de Novembro de
1~50, ~eferidas no artigo antecedente, serão ob ervadas com as mo
dlficaçoes constantes das secções segllintes e dos Caps. 2° e 3°, igual
mente extensivas ás execuções commerciaes.

SECÇÃO I

Das cartas de sentcnÇ3

. Ál't. 3.
0 Na extracção das cartas de sentença que fôrem proferidas

na !n e 2ninstancia, no Snpremo Tribunal de Ju~tiça e nas Relações

S
reVlsoras, serão attendidas as prescripções do Decr. n. 5737 de 2 de
etembro de 1874. .

Art. 4." Embora exceda a causa á alçada do juiz, não é necessaria
~ta de sentença, se fôr por condemnação de preceito, ou se sómente

Nota 1

gO~ ~CL~; ~. 3\6J Â. de 1890, art. 23, revo
o ~/:? de 1885i o Deçr. n. 370

Nota 2
Vicl. Di?'., vol. 46, pags. 617 e 6~6,
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se tratar da execução por custas; sendo em todo o ca o indispen avel
que no mandado expedido para a execução, seja transcripta aseno
tença condemnatoria.

SECÇÃO II.
Do juiz competento para a execnção

Art. 5.° Considera-se juiz da cam~a principal para determinara
competencia da jurisdicção nas execuções:

§ 1.0 O juiz de paz nas causas por elle julgadas (Decr. n. 4824
de 22 de Novembro de 18-í'l, art. 63 § 7°).

§ 2.° Osjuizes municipaes em todas as causas civeis, querasen·
tença exequenda tenha sido por elles proferida dentro da re pectiva
alçada, quer pelos juizes de direito das comarca gerae (Lei n. 2033
de 20 de "etembro de 1871, art. 23 3°, Decreto cito art. 6! 3').

§ 3.° Os juizes substitutos nas causas civeis de valor de mais de
100$ até 500$, julgadas pejos juizes de direito nas comarcas especiaes
(Decreto cito art. 68 § 2°).

§ 4. ° Os juizes de direito na comarcas e peciaes, nas causas de
valor superior a 500 000 (Decreto cit., art. 67 § 3°).

EcçKo IIi

Da- sentenças illiqnida

Art. 6.° Se na liquidação das sentenças se tornar uecessarioo
arbitramento, se procederá a este de conformidade com odi. posto nos
arts. 189 a 205 do Reg. n. 737 de 25 de ovembro de 1850.

SEOÇÃO IV

Da penhora

Art. 7. 0 Entre os bens con 'iderados inaJienaveis, para náo serem
sujeitos á penhora, se comprehendem os das Camaras 1únnicipltes~~s
das Ordens Religio:"ll.s (Lei de 1° de Outubro de 1828, art. 42, L§eJ, e
26 de Maio de 1840, arts. 23 e 24, Acto Addicional, art. 10 fi e
Lei de 9 de Dezembro de 1830). . d 30

Art. 8.° O privilegio de integridade, decretado pela LeI e
de Agosto de 1830 em favor das fabricas de mineração e de i1•. u~r,
só terá lagar nas execuções por di vidas que não fôrem. prove~l1en:5
de creditas hypothecarios, ou de penhor agricolft (LeI n. l023~ b~
24 de Setembro de 1864, ar4;. 14 ~ 2° e Lei n. 3272 de 5 de fi o
lIe 1885, art. 10).
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Al't. 9." As apolices da di rida publica podem ser penhorâdas :
l." Por expressa nomeação dos respectivos pos:uidores ;
2." Quando, cauciouadas, faltarem os po suidores á clan~ula da

caução j
3. o Quando dadas em garantia do Estado para fiança de

exactol'es e responsaveis da Fazenda Publica (r~ei de 15 de No
vembro de 1827, art. 36 e Decr. n. 5454 lie 5 de Novembro de 1873,
art. 23).

Paragrapbo unico. l\ão gozam do favor deste artigo as apolices
adquirida em fraude de credores.

Art. 10. As letras hypothecanas gozam tambem da isenção, con
ferida pelo art. 530 do Reg. n. 737 de 1850, para o eifeito de não
serem penhor\idas senão na falta absoluta de outros bens por parte
do devedor (Lei n. 3272 de 5 de Outnbro de 1885, art. 9°).

Paragmpho UlUCo. E' applicavel á letras hypotbecarias a dis
posição do pal'agrapho unico do artigo aiJtet;edente, quando tambem
adquiridas em fi-aude de credores.

Art.11. Entre os fructos e rendimentos dos bens inalienaveis,
que podem ser penhorados na fal ta de outros bens, não são com
llrebendidas as rendas das Camaras Municipaes, ás quaes só devem
er despendidas de accôrdo com os respectivos orçamentos (Lei de 26

de Maio de 1840, art . 23 e 24).
!rt. 12. E' permittido ao credor exequente requerer ou que lhe

fique salvo o direito de executar directamente os devedores do exe
cutado por meio das acções competentes, nas quaes ficará subrogado,
ouque os direitos e acções do mesmo executado que fôrem penho
ndos, sejam avaliados e arrematados para o pagamento da execução.
. ~I't. 13 _ A pena decretacla no art. 525 do Reg. n. 737 de 1850
e~p~licavel ao executado que não possuindo ben para segurar o juizo,
dI poe de quantias recebidas em pagamento de dividas não vencida.
d Paragrapho unico. Para a prova de factos relativos á occultação
olosa ~e bens, a fim de não erem penhorados, dará o exequente,

com aCitação do executado, justificação perante o juiz da execução.

SECÇÃO V

Da avaliação

liado~l't. 14. Para a avaliação dos bens penhorados servirão os ava
u6;;s nomeados pelas Juntas Commerciae , onde os houver (Decr.
. 4de 30 de Novembro ele 1876, arts. 6 e 18).

cadaArt. 15. Servirão por distribuição os avaliadores nomeados para
&rt. 3~ra especialidade (Decr. n. 1056 de 23 de Outubro de 1852,

,
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Art. '16. Sómente no caso de falta, impedimento ou suspeição de
todos os avaliadorõ nomeados em cada uma das artes ou offieios,a
que respeitaTem os bens penhoradas, terá logar a louvação das partes
ou a do juizo á revelia dellas. (Decreto cito art. 4°). 1

Art. 17. Para a nomeação dos avaliadores, a aprazimento das
partes, se procederá como se acha estabelecido para a dos arbitra
dores nos arts. 192 e seguintes do Reg. n. 737 de 25 de Novembro
de 1850, em tudo que fôr applicavel.

SECÇÃO VI

Dos cc1itaos

Art. 18. Fica reduzido a 10 o prazo de ao dias para as propostas
escriptas, de que trata o art. IOda Lei de 15 de Setembro de 1869.

4.rt. 19. E' licito não só ao executado~ mas tambem á na mulher,
ascendentes e de cendentes remir ou dar lançador a todos ou alguns
dos bens penhorados, até á assignatura do auto da arrematação ou da
carta de adjudicação, independente de qualquer citação.

Art. 20. Para que possa o executado, sua mulher, ascendentes
ou descendentes remir ou dar lançador a todos ou alguns dos ben
penhorados, é preciso que offereça preço igual ao da avaliação atéá
primeira praça, e nas outras ao maior que nelias fôr offerecido.

ArG. 21. Nenhuma das pessoas mencionadas porlerá remir ou dar
lançador a algum ou alguns bens havendo licitante que se proponha
a arrematar todos os bens, offerecendo por elies o preço, ~ue,na

occasião tiverem, sendo superior ou igual á avaliação n~ prlmeua
praça e nas outras superior ou igual ao maior lanço offerecldo.

Art. 22. São considerados credores certos, para que tenha lo~r
a citação pessoal decretada no art. 547 do Reg. n. 737 de 18DO,

aquelles que por titulo legitimo se houverem apresentado a requerer
na execução promovida contra o devetlor commum.

SECÇÃO VII

Da arrematação

Art. 23. Quando houver mais de um licitante, será preferido
aquelle que se propuzer a arrematar englobadamente todos os bens
levados a praça, com tauto que offereça na primeira preço pelo ~enos
ie:ual ao da avaliaçãu, e nas outras duas ao maior lanço ofereCi o.,
~ I' . vo°Art. 24. Não havendo arrematante pelo preço da ava laçao1b t'

- . 11 d 't d' ecomo aai'tarao os bens á praça com o mterva o e 01 o las, 'on
mento ne 10 %, Se ne1lta ainda não enconkare~l_la~ço ~u~el1o~a
igual ao valor determinado pelo dito abatimento, lrao a telcerra P ~
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como mesmo interval10 e novo abatimento de 10 %; e neste caso
serão31'rematados pelo maior preço que fôr offerecido, sem que em
bypothese alguma seja permittida a acção de nullidade por lesão de
qualquer especie.

Art, 25, Ao exequente fica salvo em qualquer das praças o di·
reito de lançar, independente de licença do juiz.

SECÇÃO VIII

Da adjudicação

Al't, 26, Fica em todos os casos abolida a adjudicação judicial
obrigatoria :

§l.0 Oexequente póde requerer que os bens lhe sejam adjudicados
em qualquer das praças, se não houver licitante;

§2,° Para que tenha logar a adjudicação em qualquer das praças
eiudispensavel que não seja por preço inferior á avaliação, ou ao
valor determinado pelos abatimentos i

§3,° Em todo caso o requerimento para a adjudicação s6 será
admittido depois de finda a praça;

§4,° A adjudicação poderá ser requerida pelo credor exequente,
00 por outro qualquer que, devidamente habilitado, haja protestado
por pl'eferencia ou rateio.

Art, 27. Em vez da arrematação ou da adjudicação da propne
dade dos bens penhorados, pôde o exequente, n~o se oppondo o execu
tado) requerer o seu pagamento pelos rendimentos dos mesmos bens,
se forem indevisos e o seu valor exceder o dobro da divida; prece
dendo aavaliação dos referidos rendimentos, a conta da importancia
da execução e o calculo do tempo preciso para a solução da divida.

Art. 28. Ao credor adjudicatario é applicavel a disposição do
ar~, 5?5 do Reg. n, 737 de 1850, sempre que se verificar o excesso da
adJudicação, previsto no art. 561 do mesmo Regulamento.

CAPITULO II

Dos ')" e c t~ l' sos

SECÇÃO I

Das appellaçõcs

Al't'029. As appellações serão interpostas:
rot§.1, Para o Tribunal da Relação do 'districto, das sentenças

P erldas pelos juizes de direito nas causas de valor excedente a
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500~000. (Decreto de 30 de ovembro de 1853. - Lei de 16 de Se.
tembro de 1854. - Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871, ali. 24e
Decr. n. 2342 de 6 de Agosto de 1873, art. 1" § 6°) ;

§ 2. 0 Para os juizes de direito das comarcas geraes das senten.
ças proferidas pelos juizes municipaes e dos orphãos nas causas de
valor entre 100 e 500 (Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 18íl,
art. 23 § 2), e nas de que trata a Lei n. 2827 de 15 de Março de
1879, art. 81) ; bem assim das sen tenças proferidas pelos juizes de paz
nas causas de valor não excedente de 100~, e nas de locação de ser·
viços (Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871, art. 22, eLei n. 2827
de 15 de Março de 1879, art.81).

§ 3. 0 Para os juizes de direito lias comarcas especiaes, das
sentenças proferidas pelos juizes de paz nas mesma causas de valor
não excedente a 100 , e de locação de serviços (Decr. n. 4824 de
22 de Novembro de 1871, art. 67 e Lei n. 2827 de 15 de Março
de 1879, art. 81).

Art. 30. A appellação deve ser interposta no termo de 10 dias,
contados da publicação ou intima(;ão da sentença perante o juiz que
a houver proferido.

Nas comarcas geraes poderá tambem ser interposta perante o
juiz municipal do t~rmo. (Decr. n. 5467 de 12 de Novembro de 1873,
art. 14).

Art. 31. A in terposiçá,o póde ser feita ou em audiencia, ou por
despacho do juiz e termo nos autos.
- Art. 32. Interposta a appellação nos termos dos artigos ~ntece·
deules, será a -causa avaliada em quantia certa por perito nomeados
pelas partes, ou pelo juiz á revelia clellas.

Art. 33. Não terá logar a avaliação:
1.0 Quando houver pedido certo, on quando as partes con~or'

darem no seu va.lor, expressa ou tacitamente, deixando oréo de IID'

pugnar na contestação e estimativa do valor;
2. o Nas causas até 100~ ou 500~ julgadas pelos juizes de paz e

juizes lllunicipaes. (Decr. n. 5467 de 12 de Novembro de 1873, art.16.)
Art. 34. Interposta a appellação e avaliada a causa, o juiz que

tiver proferido a sentença receberá a appellação, se fõr de receber,
declarando-se em ambos os effeitos, ou no devolutivo sõmente i eno
mesmo despacho assignará o prazo, dentro do qual os autos devem
ser apresentados na instancia superior. (Decreto cit., art. 15).

Art. 35. Os efi'eitos da appellação serão suspensivos e.deV?\utlvosl
ou devolutivos sámente: o suspensivo cabe ás acções ordl1llu'las e.aos

embargos oppostos na execução, ou pelo executado ou por terce1f~
sendo julgados provados; o efi'eito devolutivo cabe em geral a tod~es
sentenças proferidas nas demais acções, sejam civeis ou comlllerCla ,



DECRETO N. 9549 DE 1886 1181

Art. 36. Se a appellação fôr interposta no logar onde estiver a
Relação, a remessa dos autos se fará independente de traslado, salvo
quando a appellação tiver sido recebida no effeito devolutivo sõmente,
eprecisando a parte de extrahir sentença para ser executada.

A.rt. 37. Tambem se fará a expedição dos autos, it;ldependente
detraslado (Decr. n. 5467 de ]2 de Novembro de 1873, art.17):

L° Na appellação das sentenças proferidas pelos juizes de paz, se
ojniz de direito residir no mesmo logar ;

2.° ~a appellação das sentenças dos juizes mUlllClpaes, se o
juiz de direito residir no mesmo termo, sal vo se por favor da causa
estiver expressamente disposto que nesse caso a appellação seja rece·
bida no effeito devolutivo somente, e precisandó a parte de extrallit'
sentença para ser executada.

3.° Na appellação das sentenças dos juizes de direito das co
marcas especiaes, ex-vi do disposto no artigo antecedente e salvo a
excepção nelle mencionada.

Em todo o caso não se extrallirá traslado dos autos se as partes
nisso convierem.

Art. 38. Nas appellações interpostas das sentenças dos juize8
mnnicipaes e juizes de paz se guardará a ordem do processo determi
nada no art. 63 § 60, do Decr. n. 4824 de 22 de Novembro de 1871 ;
e,logo que fôrem levadas ao cartodo do escrivão que tiver de servir
perante ojuiz de direito, se lavrará termo de recebimento dos autos
q~e s~rão feitos conclusos ao juiz, o qual dará vista ás partes por 8
dlaseJulgaráem2° in~tancia (Decr. n. 5467 de 12 cle~ovembro de 1873
~rt. 18).

. Servirá. de escrivão na appellação aquelle que o juiz de direito
designar.
. Art. 39. O prazo uentl'o do qual devem subir os autos á instan

clasnperior paraojulgamento da appellação (Decreto cit. art. 20) erá:
I . 1.: D.e 10 a 30 dias conforme a distancia da parochia, e a appel
açao for lllterposta de sentença do juiz de paz;

2:° De 30 dias, se a appellação fôr interposta da sentença
profel'1d~ ~elo juiz municipal do termo em que o juiz de direito residir.
ou pelo JUIz de direito de comarca especial ;
d 3.' De 2 mezes, se a sentença fôr proferida pelo juiz municipal
eontro termo da comarca .

4.° De 3 mezes, se a s~ntença fôr do juiz de direito de qualquer
~marca geral da provincia em que estiver a Relação, excepto as de

oyaz e Malto-Grosso .
toma5.0 De 4 mezes, s~ a sentença fôr do juiz de direito de qualquer
bou rcaRgeral de Goyaz e Matto-Grosso, ou de provincia onde não

ver elação. .
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Art. 40. Os prazos designados no artigo antecedente são conta.
~os da data da publicação do desp'acho, pelo qual fôr recebida aappe!·
lação ; são communs a ambas as partes, não se podem prorogaron
.restringir, nem se interro:Q1pem pela superveniencia de ferias (Decreto
cito art. 21).

Art. 41. Compete ao juiz da causa julgar deserta e não seguida
a appellação, se, findo oprazo legal, não tiverem sido os autos remetH·
uos para- a insta;ncia superior.

Art. 42. Para o julgamento da deserção dev,el'á ser citadoo
appellante ou oseu procurador judicial, para dentro de tres dias allegar
embargos de justo iqtpedimento.

A.rt. 43. Consideram-se impedimentos attendiveis, para sero
appellante relevado da deserção da appellação, os casos fortuitos
de doença grave ou prisão do appel1ante, embaraço do juizo)
ou obstaculo judicial OpP03tO pela parte contraria (Decreto cit"
.art. 25).

Art. 44. Ol'LVido o appellado sobre a materia dos embargos por
24 horas, se o juiz relevar da deserção o appellante, lhe assignará
de novo para a remessa dos autos outro tanto tempo quanto fôrpro·
vado que esteve impedido.

Art. 45. Se o jlúz não relevar da deserção o appellante 00, la

findo °novo prazo, não tiverem sido ainda remettidos os antos paraa
instancia superior, será a sentença executada.

Art. 46. Na appellação das sentenças proferidas pelosjuiz~s
de paz, se não tiverem sido os autos remettidos para a instaocl&
superior, se procederà do mesmo modo, citando-se o appella~tepa~
di.zer dentro de 24 horas, que correrão no cartorio, sobre oImpedi·
mento que teve paTa o não seguimento da appellação j e com ares·
posta do appellante e provas in continenti produzidas, ou sem ellas!o
juiz de paz proferirá a sua sentença, julg'ando deserta a apella~1
ou assignando novo prazo para expedição dos autos (Decreto Glt,.
art. 22).

Art. 47. Compete aos juizes municipaes o processo da d~ser~o
da appellação nas causas do julgamento do juiz de direito ateasen·
tença, e de deserção exclnsivamente (Decreto cit., art. 26).

Art. 48., Continúa abolido, o instrumento de dia de apparecer
(Decreto cit., art. 21).

. ' . d Reln'Art. 49. Nas appellações mtel'postas pata o Tnbunal .a iS
ção, apresentad.os os autos ao secretario do Tribunal, será alia c.a~
entre as partes discutida e julgada pela fórma determinada n~f:ei
~. 4824 de 22 de Novembro de 1871, art. 70, e no Decr. n. 56
de Maio de 1874.



D1!:cRETO tq. 9549 DE 1886

SEcçl0 II

Da r e v is t fi.

11Sil

Art. 50. O recurso de revista será interposto para o Supremo
Tribunal de Justiça., e póde ter logar das sentenças proferidas nas
Relações, se o valor da causa, no commercial, exceder a alçada de
ó:OOO~, e no civel a de 2:000 , ainda quando não tenham sido as
mesmas sentenças embargadas. (Lei n. 799 de 16 de S.etembro de 1854,
art, IO-Decr. n. 2342 de 6 da Agost.o de 1873, art. l° § 6.°_ Lei
n. 3272 de 5 de Outubro' de 1885, art. 1°).

Art. 51. A interposição da revista, a remessa dos autos e o jul
gamento no Supremo Tribunal continuam a ser regulados pela Lei de
16 de Setembro de 1828 e pelos Decretos de 9 de Novembro de 1830,
de 17 de Fevereiro de 1838 e n. 5618 de 1874, art. 130.

Art. 52. O Supremo Tribunal de Justiça só concederá revista por
nnUidade do processo, ou por nullidade da sentença, nos preci os ter
mos declarados no Tit. 2°, Caps. 1° e 2°, parte 3" do Reg. n. 737 de
2ó de Novembro de 1850 sobre as nullidades.

SECÇXO UI

Dos agO'l'fl.VOS

. Arl,. fi3. Os aggravos são de petição e de instrumento, e serão
lUterpostos dos de pachos mencionados do art. 669 do Reg. n. 737 de
25 de Novembro de 1850, e art. 15 do Reg. n. 143 de 15 de' Março
de 18J2 ; continuando este a vigorar para os casos não previstos no
presente Regulamento-Lei, arts. 1 e 11.

Art. 54. Oabe tambem o aggravo :
l.0 Dos despachos pelos quaes se não manda proceller a sequestro

n
tn

OS

b
casos em que ene tem logar, segundo a Lei n. 3272 de 5 de Ou

ro de 1885, art. 4° § 3° ;
dad 2.° ~a decisão do juiz que pronuncia a desapropriação por utili

epublIca geral, provincial ou municipal.
Art. 55. Ao aggravo podem ser juntos quaesquer documentos

anles
d

de apresentados os autos ~o juiz a qMO para fundamentar o
!en e~pacho.

_ Art. 56. O aggravo interposto do de pacho sobre a licença para.
ÜP.inDlen~o, Su~prido o consentimento do pai ou tutor, é sempre de pe-
l'"" enao de Instrumento.
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Art. 57, Subsistem as cartas testemunhaveis que os escrivães sot
Rua responsabilidade, são obrigados a tomar. '

Art. 58. Ficam abolidos os aggravos no auto do proces o.

CAPITULO III

Das nnllidades

SECÇÃO I

Da nnlliuado do proce so

Art. 59. São reguladas 'as nullidades do proce. so pelo que senclm
t'Htabelecido nos arts. 672 e 679 do Reg'. n. 737 de 25 de Tovembro
11e 1850, com os seguintes additamentos :

§ 1.0 Entre os requisitos, que d!3terminam as mesmas nullidades,
eomprellende-se a preterição de alguma formula que a Lei exige sob
pena de nullidade, e bem assim a não exhibição inicial dos in trll'
mentos do contracto, nos casos em tlue a Lei considera e sencial pau
ser admittida a acçã.o em juizo.

§ 2. o A ratificação da partes, nos casos em que é Ílldispensml
para sanar qualquer nullidade, deve sempre ser expre a por termo
nos autos.

Art. 60. Entre as nullidacles, que porlem ser ratificadas p~1As
partes, não se comprebende a que re. nlta da pre ença do menor 1m,

pubere em juizo em a as i tencia do seu tutor, devendo elia sempreser
pronunciada pelo juiz, ..

Art. 61. A nullida(le do proce so, resultante da falta de cllaç30
do tutor ou curador de me11ure e iuterdicto só subsistirá quando
a entença tiver sido desfavoravel aos mesmos menores e interdicws

SECÇÃO II

Da nnUiuatles da sentença

Ar/;. 62. A senteuçi1 é nnlla, on pMe ser annullMla, nos ca oSde

pelos meios de que tratam os al'ts. 680 e 681 do cito Reg. n. 737 e
25 de Novembro de 1850.

SECÇÃO III

Das nnllidadl.'s elos contractos

, A:l't. (13. A al'g'uição elas nu1lidade~ dos contract.oS terá lo~a~:::
termos e para os effeitos declarados nos al'ts. 682 a 694 do menClO
Rpg. n. 737 de 25 de Novembro de 1850.
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CAPITULO IV 3

Das acções e execuções hypuT:heCfJ/rias

1185

Art. 64. Nas acções e execuções hypothecal'ias, além do disposto
nos capitulos antecedentes para as execuções em geral, serão tambem
observadas as seguintes disposições:

Art. 65. Compete ao credor por titulo hypothecario a acção
executiva regulada pelos arts. 310 e 317 do Reg. n. 737 de 25 de
Novembro de 1850, seja ella intentada contra o devedor ou contra
os terceiros detentores, seja pelo credor originario ou pelo cessionario ;
derogado o art. l4 da Lei n. 1237 de 24 de Setembro de 1864.

Art. 66. Será. iniciada a acção pela expedição do mandado para
que o réo pague in continenti, e na falta de pagamento para que se
proceda ã penhora no immovel ou immoveis hypothecados ; dispensado
osequestro como preparatorio da acção.

Art. 67. Achando-se au ente, ou occultando-se o devedor de
modo a tornar-se impossivel prompta intimação do mandado exe
cutivo, poderá o credor requerer que se proceda ao sequestro do imo
~ov~l ou immoveis hypothecados, como medida assecuratoria dos seus
direitos. O sequestro assim feito se resolverá em penhora quando
pela efectiva intimação do mandado fôr posta a acção em juizo.

Art. 68. Realizado o sequestro, produzirá desde logo todos os seus.
effeitosjuridicos (Reg. n. 3453 de 26 de Abril de 1865, art. 286 § 1),
sem que sejam contra elle admissiveis reCUTSOS de especie alguma.

Art. 69. Para a concessão do mandado executivo, ou do ma:ndado
de sequestro nos casos em que é este autorizado, torna-se indis
peusavel aexhibição da escriptura de hypotheca devidamente revestida

t~s formalidade legaes, instruindo a petição em que taes diligencias
orem requeridas .
. Art. 70. Dado o caso de ser a acção intentada contra os her

deiros ou successores do originario devedor é bastante que a intimação
~o mandado executivo seja feita áquelle que estiver na posse e cabeça
ocasal, ou na administração do immovel ou immoveis hypothecado ,
Pdar~dcom e11e, como pessoa legitima, correr a acção todos os seus

eVI os termos.
o Art. 71. A intimação aos demais interessados, estejam presentes
g~ ausente~, poderá ter logar por meio de editaes affixados nos 10-

res publtcos e publicados pela imprensa, onde a houver, com o
-----------------------,---_.

Decr. n. 870 de 1890 al't '087i . . lO •

Nota 3

CODIGO COilllERCIAL
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prazo de trinta dias, estando presentes na provincia, e por noventa
estando fóra deila-ou do Imperio, para que venham a juizo requere;
o que entenderem a bem do seu direito, sob pena de revelia. (Lei
n. 3272 de 5 de Outubro de 1885, art. 4° § 2°.)

Art. 72. A intimação, no caso de que trata o artigo antece.
dente, será posterior á penhora, e esta só será accusada na mesma
audiencia, em ql!e fõr a intimação, depois de decorrido oprazo de·
signado nos editaes : ficando logo assignados os seis qias da Lei para
os embargos.

Art. 73. A conciliação será posterioT á penhora.
Art. 74. Por igual modo determinado nos arts. 70 e seguinte, e

verificadas as hypotheses nelles previstas, se procederá á conciliação
sendo bastante a citação pessoR.1 do herdeiro que estiver na posse e
cabeça do casal, ou na administração do immovel ou immoveis hypo·
thecauos, feita por editas a dos demais interel'lsados.

Art. 75. Ajurisdicção será commercial, e o fôro competenteodo
domIcilio, o do contracto on o da situação dos bens hypothecados. á
escolha do credor.

Art. 76. Os bens penhorados se~ão levados a praça pelo mesmo
valor por que tiverem sido hypothecados ás sociedades de credito real,
dispen~ada nova avaliação, á qual só se procederá por accôrdo ex·
pressa das partes ou dada a alteração daquelle valor, para mais ou
para menos, por etreito do longo tempo decorrido depois da celebração
do contracto ou de qualquer causa superveniente. .

Art. 77. Os bens hypothecados podem ser arrematados ou ~dJu,
dicados, qualqu!,\r que seja o valor a elles dado e a importancIa da
divida.

OAPITULO V·

Dós ernbQ,1"(Jos nas acções e execuções hypothecarias

Art. 78. Oontra as escripturas de nypotheca e respectiva exe·
cução ómente são permittidos ao executado os embargos. .

§ 1.° De llullidade de pleno direito, ist,o é, quando a LeI f?rmal.
mente a pronuncia em razão de manifesta preterição de solemmdades
visivel pelo proprio instrumento ou por prova litteral, e qu~ud~,
posto que não expressa na Lei se subeutende, por ser a solemmda.:
preterida substaucial para a existencia do contracto e fim da L~ll
como se o instrumento foi feito por official publico incompeten el

-------------------------
Nota 4

Decl'. n. 370 de 1890, al't. 408.
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sem data ~ designação do logar, sem assignatura das partes e teste
munhas esem prévia leitura na presença das mesmas partes e teste
munhas. (Reg. n. 737 de 1850, art. 684 §§ 1° e 2°.)

§2." De nullidade do processo e sentença com prova constante
dos antos ou ôfferecido in continenti (Cit. Reg. art. 577 § 1".)

§ 3." De nullidade e excesso da execuç~o até a penhora (Cit.
Reg. art. 577 § 1° n. 2).

§4.° De moratoria, concordata, compensação nos termos dos a1ts.
439 e 440 do Cod. Comm. ; de declaração de quebra, de pagamento,
novação, transacção e pre,cripç1i.o snpervenientes á sentença, ou não
alIegados e decididos anteriormente (Cit. Reg. art. 577 § 1° n. 7).

§5." Infringentes do julgado. com prova in continenti do pre·
juizo, sendo OllpoStoS :

1.0 Pelo menor e pessoas semelhantes ás quaes compete o bene·
ficio de restituição;

2.° Pelo revel ;
3.° Pelo executado, offerecendo documentos obtidos depois da

seutença. (Reg. cit., art. 577 § 8°.)
§ 6." Os offerecidos depois do acto da arrematação e antes de

asslgnada a carta de arrematação ou adjudicação, consistentes:
1." Em nullidade, desordem ou excesso de execução, occorridos

depoi da penhora;
2.

oEm pagamento, novação, transacÇ.ão, compensação, prescripção,
moratoria,concordata, declaração de quebra, supervenientes a penhora;

3.° Em obeneficio de restituição. (Reg. cit., art. 578 e §§).
§i" Os de nullidade pronunciados pela legislação hypothecaria,

taas como:
'. 1.: Constituição da hypotheca convencional por outro meio que
uao seja a escriptura publica. (Art. 4° § 6° da Lei n. 1237 de 24 de
etembro de 1864) ;
d 2.° Hypotheca convencional não especialisada e comprehensiva
ebens futUl'os. (Art. 4° da mesma Lei) ;

hid 3.° Constituição da hypotheca para garantia de dividas contra·
I as antes da data da e criptul'a nos 40 dias precedentes á época
egal d~ quebra. (Cit. Lei, art. 2° § 11) ;
I t· A falta de designação da. importanCla da divida garantida

~a ~potheca~ (Reg. cit., art. 119) j

~li 5. Acessao da hypotheca inscripta, sem ser por escnptura pu
artC3.1on por termo judicial. (Lei n. 1237 da 24 de Setembro de 1864,

. 2eReg. cito art. 245).

nado~t. 7~. Fica s~lvo em todo o caso ao dev:edor, a~te.s de ser accio
Ou o~r f~la da acçao e execução hypothecanas,o drreIto de annul1ar

rescllldu' a escriptul'a de hypotheca por meio de acção ordinaria.



Art. 80. Aberto o concurso de preferencia nos casos do art. 609
do Reg. n. 737 de 1850, podem contestar a validade das eseripturas
de hypothecas tanto os credores hypothecarios como os ehirogra.
pharios; sendo licito a uns e outros articularem quaesquer nullidades
não só de ple:p.o direito, como as resultantes de simulltção, dolo e
falsidades das dividas executadas para impedirem o efi'eito de con·
tractos celebrados em fraude da execução. (Reg. n. 737 de 18501

arts. 617 e 686 §§ 4° e 5° e art. 5 da Lei n. 3272 de 5 de Outubro
de 1885).

Ârt. 81. F6ra dos casos de insolvabilidade e de falleneia do de
vedor, prevalecem as di posições do art. 240 § 5° e do art. 292 §3'
do Decr. n. 3453 de 26 de Abril de 1865 para o efi'eito de não po
derem os immoveis hypothecados ser executados por outro credor que
não seja hypothecario e com hypotheca inscripta sobre o mesmo imo
move), nem tão pouco ser admittidos outros credores a obstar opa·
gamento do credor hypothecario na execução por elie promovida.
(Lei n. 3272 de 5 de Outubro de 1885, art. 5).

Art. 82. A disposição do artigo precedente não exclue odireito
que assiste aos demais credores hypothecarios ou chirographario Ide
demandarem por acção ordinaria a annullação da escripturá de hy·
pothecl1 contra elles opposta.

Art. 83. Para levantamento ao preço da arremataçãg e~ eI~'

cução promovida por credor hypothecario não é mister a Cltaçao
de quaesqner credores, salvo se a cousa arrematada estiver sujeita á
outra hypotheca ou penhor agricola devidamente inscriptos, qne
dêm direito á prelação. . .

Paragrapho unico. Havendo outro credor hypotllecano ou pl~tr

raticio, a quem caiba a prelação e cujos titulos se ac~a~em lU'
scriptos, será citado para em prazo certo allegar o seu direito obre
o preço da arrematação, sob pena de ser o mesmo pre.ço levan·
tado, não se tendo ene apre. entado para dispu tal' preferenCl&.

Art. 84. Dado o caso de duas ou mais hypothecas sob.re o
mesmo immovel, não podem os credores por hypothe~as po tel'lore~
e de prazos menos longos promover a execução sobre o Immovel hypo
thecado antes de vencidas as primeiras hypothecas, para q.ue po~
haver a disputa sobre a preferencia de que trata o § 3 do ar.
292 do Reg. n. 3453 de 26 de Abril de 1865. .

Art. 85. Nas execuções promovidas por credores chiJ"Ogr&pbJ~~s
contra o devedor commum, poderá o credor hypotbecano defen di
por via de embargos, os seus direitos e privilegios par~ o fiffi6/
obstar á venda do .immovel ou imm~veis hy~othe?a_dos. (Lei, .art·1231

Art. 86. Contmuam em pleno VIgor as dISpoSIçoes da ~fltlB6ól
de 24 de Setembro de 1864 e o Decr. n. 3453 de 26 de Abl'l e

1188 APPENDIOE
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do Decr. n. 3471 de 3 de Junho ao mesmo anno, em tudo quanto não
tiver sido alterado pela Lei n. 3272 de 5 de Outubro de 1885 e pelo
presente Regulamento.

CAPITULO VI

Das esaripturas de hypotheca

Art. 87. E' da substancia das escripturas de hypotheea além dos
demais requisitos exigidos pela legislação em vigor:

L' Nos contractos celebrados com as sociedades 'de credito real
adeclaração do valor do immovel ou immoveis hypothecados, deter
minado por accôrdo da~ partes contractantes (Lei n. 3272 de 5 de
Ontubro de 1885, art. 4° § 6° e Lei n. 1237 de 24 de Setembro de
1864, art. 13 § 5').

2.' Em todos os contractos em geral a declaração expressa que
nelIes deve ser feita pelo devedor, de estarem ou não os seus bens
snjeitos a quaesquer responsabilidades por hypothecas legaes (Lei
n.3272 de 5 de Outubro de 1885, art.8.0).

§l.' Ainexactidão ou falsidade da declaração exigida no numero
antecedeute, importa para o devedor. as penas do crime de este \lio
nato (Lei n. 3272 citada, art. 8°).

§2.' Incorrerá em respon abilidade por falta de exacção no
enmprimento dos seus deveres o tabtlllião que lavrar escriptura de
hypotheca com preterição de qualquer dos dou. requisitos decretados
neste artigo (Cod. Criro., art. 154).

TITULO "

CAPITULO I

Dtt inscripção rIas hypothecas legaes da mulher casada.
'm-enores e inte?'dictos

di t Art. 88. As hypothecas legaes da mulher casada, menores e lUter
nÇ3~S só valem contra terceiros depois de devidamente inscriptas (Lei
. 72 de 5de Outubro de 1885).

ençà~~t. ~9: As ditas hypotheca legaes, constituidas antes da exe
a el n. 3272 de 5 de Outubro de 1885 e que, nos termos do
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~rt. 9° da Lei n. 1237 de 24 de Setembro de 1864 e do art. 123 do
Decr. n. 3453 de 26 de Abril de 1865, embora não registradas, produ.
ziam contra terceiros todos os seus efi'eitos, devem ser inscriptas no
registro geral dentro do prazo de um anno, a contar da data da publi.
cação do presente Regulamento, sob pena de caducidade.

Art. 90. Para o efi'eito do disposto no artigo antecedente, pOde
a mscripção ser promovida por todos aquelles que nella tiverem inter.
esse, tae como-a mulher, independente de licença do marido, os
pais e mãis, os filhos pubel'es, independente da assistencia do sen
tutor, os doadores, os avós, irmãos e quaesqner parentes.

Art. 91. São obrigados a promover a me 'ma in cripção:
1.o Os juizes do civel e os maridos quanto ás hypothecas legael

das mulheres casadas;
2. 0 Os juizes e escrivães dos orphãos, pais, tutores e curatlorei

geraes e e~peciaes, quanto âs dos menores e interdictos;
3. o Os tabelliães em cujas notas tenham sido celebrada escri·

pturas de dote, de casamento com exclusão da communhão de bens de
doações com a mesma clausula, e das que fôrem feitas a menores e
interdictos ; .

4. o Os testamenteiros,quanto ás hypothecas de heranças elegad~

a menores e interdictos, e a mulheres casadas com a clausula de
incommlmicabilidade j

5.° Os juizes e escrivães da provedona, nos mesmos casUl
previstos em o numero antecedente.

Art. 92. Todavia, as alludidas hypothecas legaes podem seÍ' ~pe·
cialisadas e inscriptas como especiaes, de conformidade com aLeI b~·
pothecaria n. 1237 de 24 de Setembro de 1864 e pela fôrma d~terDJl'
nada no Reg. n. 3453 de 26 de Abril de 1865, arts. 157 e segmntes.

SECÇÃO I

Da inscripçâo das hypotbecas anteriores e a requerimento da parte

Art. 91$. Para a inscripção promo~ida pelas partes interessadas
basta uma simples petição ao juiz competente, o do cível se ~r 3

hypotheca legal de mulher casada, o dos orphãos se de menores eIDter·
dictos, requerendo á. citação do responsavel para que dentro do pra~
de oito dias, assigllado em audiencia proceda á inscripção de sua~e!;
ponsabilidade j com a commínação de que, não o fazendo, s~r ta
mesma inscripção realizada mediante extractos ql1~, .em dl1.P~ca d;
serão para esse fim expedidos pelo escrivão com certldao do tJt o
responsabilillade.
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SECQÃO II

Da inscripçâo das hvpothecas anteriores promovida ex-omeio
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Art. 94. Para inscripção obrigatoria das hypothecas, de que se
trata, deverão, logo depois de expedido e te Regulamento, ser obser-
vadas as seguintes disposições: .

An. 95. Os tabelliães, revendo seus livros de notas, organizarão
por simples extractos uma relação de todas as escripturas, celebradas
depois da execução da Lei n. ] 237 de 24 de Setembro de 1864 e do
Reg. n. 3453 de 26 de Abril de 1865, quer de casamento por contracto
dotaI ou com separação de bens, quer de todas as doações feitas não
só as mulheres casadas com a clausula de incommunicabilidade como
amanores e interdictos, e remetterão dentro do prazo de 3 mezes ao
official do registro geral afim ele verificar se se acham as mesmas escri
pturas devidamente inscriptas.

§1." O offlcial do registro depois dos precisos exames deverá,
dentro de ao dias, devolver a dita relação ao cartodo, devidamente
annotada com a declaração aftirmativa ou negativa da in cripção em
!rente ao extracto de cada uma das escripturas.

§ 2.° Os tabelliães, ele posse da mencionada relação, a farão
apresentar immediatamente aos juizes de direito nas comarcas geraes
Baos do civel nas comarcas especiaes, sendo ao da la. vara onde houver
mais de um.

Art. 96. Os escrivães dos orphãos,'revendo os livros dos termos
de tutela e cm'atela lavrados depois da execução da Lei n. 1237 de
2~de.Setembro de 1864 e do Reg. n. 3453 de 26 de Abril de 1865, orga
~lzar~o uma relação dos tutores e curadores que ainda não tiverem
illScnpto as suas hypothecas, para ser apresentada dentro do prazo de
3Dlezes aos juizes dos orphãos: contendo a dita relação os nomes do
menores e interdictos, sua filiação e domicilio.
b 'Al't, 97. Os escrivães da proyedoria, revendo os testamentos

&,elto _depois da mesma data, delles extrahirão, com a preci. a indi·
nduaçao, as verbas testamentarias de heranças e legados deixados a
mu.lhel'es. casadas com a clausula de incommunicabilidade, a menores
elOte!dl~tos, remettendo dentro do prazo de 3 mezes uma relação
d~spnmel~'as ao juiz do civel e uma das segundas ao juiz dos orp\lãos;
e em assl~ org'anizarão, para ser presente ao juiz da provedoria,
~maJelaç~o elos testamentos, cujas contas não tenham ainda sÍllo
m as e aos quaes constem vel'bas nas condições mencionaàas.

96'e ~rt. 98. ~erão excluidos <'las relações determinada nos arts. 95,
ta 7a~ escnpturas, os termos de tutela e cUJ'atela, e as verbas tes

mentanas relativas a inventarios, cujas partilha tenham sido
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julgadas, as tutelas e curatelas, e as testamentarias, de que tenham
sido prestadas as contas, on a casamentos dissolvidos e a tutela e
cm'atelas extinctas, em prejuizo do disposto no art. 9° §3,· da Lei
n. 1237 de 24 de Setembro de 1864.

Art. 99. Incumbe ao curador geral dos orphãos, sob sua respon.
sabilidade, velar na fiel observancia do disposto nos artigos antece.
dentes, requerendo aos respectivos juizes as providencias que entender
necessarias, nos casos de falta ou omissão por parte dos funccionario!
indicados.

Art. 100. Recebidas as ditas relações, mandarão os juizes do
civel e os dos orphãos notificar ex-officio os respansaveis para no
prazo de 15 dias procederem á inscripção das- hypotheca legaes de
suas mulheres e dos seus filhos, tutelados e curatelados; reali·
zando-se, no caso contrario, a mesma inscripção nos termos do
art. 93.

SECCÃO UI

Da inscrlPc!1o das novas nypothecas legaos da muTIler casada, menores o
interclictos

Art. 101. Proceder-se-ha á inscripção oEficial das hypotheca la·
gaes constituidas depois da Lei n. 3272 de 5 de Outubro de 185,
de conformidade com os arts. 188 a 217 do Reg, n. 3453 (le 26 de
Abril de 1865, que subsistem em inteiro vigor. , '

Paragrapho uníco. Se os responsaveis não procederem á IDSCrIpo
ção que lhes cabe nos prazos legaes, será applicavel a dispo ição dos
arts. 93 e 100 do presente Regulamento, incumbindo ao tabellião eao
escrivão da provedoria, além da notificação feita ao marido nos termo!
do art. 190 do citado Reg. de 1865, commllllicar ao juiz com~ete~ta
certidão da escriptura ou do testamento para ter logar llr dita lU'

scripção.

CAPITULO II

Das penas
\ .

• '0
Art. 102. Além das penas do Cod. Criro. para os casos de omlss~a

ou de falta de ex:acção no cumprimento de deveres, e das aues
acham decretadas no § 22 do art. 9° da Lei n. 1237 de 24 e :
tembro de 1864 e mais legislação em vigor, incorrem temQem D

seguintes (Lei n. 3272 de 5 de Outubro de 1885, art. SO).
§ 1.0 De multa de 200~ a 500~000. , sadO!
1.° Os juizes que w-officio, ou a requerimento d,os lllteleslliá~

e do curador geral dos orphãos, deixarem de compelhr os tabe
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ãorganização e remessa das relações das escriptnras, a que se refere o
art.95 eaquelles que, teudo recebido a relação que lhes fôr remet
tida, deixarem de cumprir o dever que lhes é imposto no art. 100;

2,' Os juizes dos orphãos qne ex-officio ou a requerimento dos
interessados e do curador geral, não compellirem os seus escrivães á
apre eutação da relação dos termos de tutela e cm'atela nas condições
de que trata o art, 96, e aquelles que, tendo recebido a referida
r~ação, bem como as que lhes fôrem enviadas pelos tabelliães, dei·
urem de cumprir o dever que lhes é. imposto no art. 100;

3,° Os juizes da provedoria qne, ex-officio ou a reqllerimento dos
intere.sados e do curador geral dos orpllãos, deixarem de compellir
os seus escrivães á organização das relações indicadas no art. 97 para
terem o destino ahi prescripto ;

4,' Em geral, os juizes que deixarem de fazer effectiva a im
posição das multas em que por este Regulamento tenham incorriel0 os
tabelliães e escrivães ;

5,' Os curadores geraes dos orphãoR que deixarem de requerer
as diligencias necessarias para a eífectividade da inscripção das by
potheca legaes dos menores e interdictos,

§2,' De multa de 100~ a 300$000:
L' Os tabeIliães de notas que, dentro do prazo de 3 mezes da

pnblicação deste Regulamento, deixarem de extrahir as relações de·
cretadas no art, 95, e não lhes derem o destiuo ahi prescripto;

2,' Os escrivães dos orphãos que, tambem no prazo ue 3 mezes
da .publicação deste Regulamento, deixarem de formular as re
laçoe a que se refere o art. 96, ou não derem a elIas o destino
ahi ordenado',

3,' Os escrivães da provedoria que, ainda dentro do prazo de
3 mez,es decorrido~ da publicação deste Regulameuto, deixarem ele
enmpnr qualquer das obrigações que lhes são impostas no art, 97;
d 4,' Oofticial do registro geral que fôr omisso no cumprimento do
eV~r que lhe incumbe o art. 95 § 10

, e que der causa á demora do
registro, dentro dos pra:l:OS marcados.

t
Adrt, 103. São competentes para a imposição das muItas de

Cl'6 a as:
,1.0 O,'I'.ribunal da Relação quanto áqnellas em que ten.ham in

~ff1dú os JUizes de diJ'eito do civel, dos orphãos e da provedoria, nas
marcas especiaes .

min~" Os juizes d~ cHreito das comarcas geraes quanto ás com
resid as contra os juizes municipaes. dos orphãos e de capellas e

nos;
eomt Os juiz~s de direito docivel., dos orphãos e da provedoria nas

rcas especlaes, e os juizes municipaes, dos orphãos, de ca.pellas
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e residuos nas comarcas geraes, qUR.nto ás que deverem ser impostas
aos curadores geraes, tabelliães e escrivães respectivos.

Art. 104. As referidas multas serão impostas ea;·officio ou a
requerimento dos cmadores geraes e das partes interessadas e
constarão de decisões motivadas, das quaes se remetterão c6pi'
authenticas á competente estação fiscal para serem cobradas exe.
cutivamente como renda do Estado.

Art. 105. Dos despachos, emquefôrem ounãoimpostasasmultlJ
que pelos juizes cabe recurso, que deve ser interpo to dentro do prav
de cinco dias; e das que fôr.em pelo Tribunal da Relação não haver!
outro recurso além de embargos ao Accórdão proferido.

TITULO III

CA'PITULO 001('0

Do J}enhor agricola

Art. 106. Podem ser objecto de penhor agricola:
1. o As colheitas pendentes; ,
2. o Os productos agricolas já armazenados, seja no estadopn·

mitivo, seja depois de beneficiados manufacturados e acondicioDad~
para a venda; ,

3. o Os animaes, machinas, instrumentos e quaesquer acce.som
não comprehendidos em escriptura de bypotheca; .

4. o Os mesmos objectos mencionados nos numeros antecedeDI~
que, posto comprehendidos em escriptura de bypotbeca, fôr~m deUas
desligados por consentimento expresso do credor hypothecal'lo. ,

Art. 107. Sob a garantia do penhor agricola, definido no arli[1
antecedente, poderão os bancos, sociedades de credito r~al e emget
todo o capitalista fazer emprestimos por prazo que nao exceda e
2 annos, ao's agricultores, sejam estes propl'ietarios da terr~, ou arren'
datarios deHa, ou colonos, ou simplesmente pessoas antol'lzadas para
cultival·a por concessão graciosa dos proprietaTios. li • ' ara

§ 1. o Depende do consentimento expresso do proprJetano,P,
que tenha validade, o contracto de penhor agrícola, que fô~ coo II'
tuido pelos arrendatarios, colonos e quaesquer outros obl'lgadoSI

prestações.
-----_-.::...._--------------;----_.

NQta 5
Derogado: Lei n. 3403 de 1888, art. 1 § 2 c. n. 2.
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§2.° O contracto de penhor agricola só póde ser celebrado por
escriptura publica ou por termo judicial. G

§ 3.' E' da substancia do mesmo contracto a declaração da imo
~ortancia da divida.

§ 4" As cessões de divida pignoraticia serão feitas por escri
ptura publica ou por termo judicial. "I

§5" Ocessionario ou o subrogado exercerá contra o devedor os
mesmos direitos que competem ao .cedente ou subrogante, depois de
competentemente averbada a cessão ou subrogação.

Art. 108. O objecto constituido em penhor agricola ficará em
poder do mutuario, que o possuirá em nome do credor e sob a sua res
ponsabilidade pessoal como depositario, para todos os eifeitos legaes ;
não sendo licito ao mesmo mutuario distrahil-o ou delle dispôr por
qnalquer modo.

Art. 109. O devedor não fica inhibido de fazer novo penhor
qnando o valor dos bens exceder o debito anteTior ; mas neste caso,
eft'ectuado o pagamento de qualquer das dividas, permanecerão os
bens empenhados pelas restantes em. sua totalidade.

Art. 110. O dominio superveniente revalida os penhores constI
tuídos em boa fé por aquelles que com justo titulo possuiam os bens
qne servirão de base ao contracto.

Art. 111. Comprehende o contracto de penhor, além dos bens
nelle especificados :

L' Ovalor do seguro, que no caso de sinistro fôr devido pelo
segurador ao segurado ;
. 2.° A. indemnização pela qual fôr responsavel aquelle que tiver

81db causa da perda ou deterioração dos bens empenhado ;
. 3.° O preço da desapropriação nos casos de necessidade ou uti·
hdade publica.

. ~rt. 112. Serão punidos com as penas do art. 204 do Codigo
Cn~lUal a alienação e quaesquer desvios dos objectos dados em penhor
a~ncola sem consentimento do credor, e em geral todos os actos pra
ticados em fraude da garantia pignoraticia.

Art. 113. Ao credor pignoraticio são outorgados:
L° Odireito de prelação para ser pago antes de qualquer outro

credor com exclusão aiuda dos mais privilegiados, salvo as despezas
ecustas judiciaes ;

2.° O da acção executiva e o do seque tro, nos mesmos casos
em qUe cabe este ao credor hypothecario.
-------------------------

Nota 6 \ Nota 7
§f~rogado: Lei n. 3403 de 1888,art. 1 Derogado: Lei n. 3403 de l8SS, arL 1

In.2. §9 2_ c, 11. •

•



1196 APPENDICE
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3." O de promover a acção criminal para a imposição das
penas comminadas no artigo antecedente, dados os casos nelle pre.
vistos .

.art. 114. Como consequencia do disposto no artigo antecedente,
não podem os bens dados em penhor ser executados, sob penada
nullidade, por nenhum outro credor que não seja pignoraticío, salvos
os casos de insolvabilidade e de fallencia, nos quaes se guardará
quanto se acha estabelecido para os creditas hypothecarios.

Art. 115. O penhor agrícola, para que possa produzir os seus
efi'eitos contra terceiros, depende essencialmente de sua inscrípção
no registro geral, observando-se tudo quanto se acha estabelecido
para a inscripção das hypothecas convencionaes.

§ 1.° As cessões e subrog'ações do penbor serão' averbadas no
registro geral para que possam valer contra os terceiros,

§ 2.° A inscrípção será feita no registro da comarca, onde exis·
tirem os bens que servirem de base ao contracto, e só ahi serão
tambem realizadas as averbações das cessões e sulJrogações, eore pe·
ctivo chancellamento.

Art. 116. Extingue-se o penhor:
1. o Pela extincção da obrig'ação principal i
2.° Pela destruição da cousa empenhada, salvo a hypothese da

subrogação do preço do seguro j

3.° Pela renuncia do credor j

.4.° Pela sentença passada em julgado, annullando ou rescin·
dindo o contracto. I

Paragrapho uníco. A extincção do penhor só começa a pro~llzir
ef!:'eito depois do chancellamento do registro, ao qual se procedera.por
meio de uma certidão escripta na columna elas averbações do Imo
respectivo, datada e assignada pelo official do registro, com ~ecla.
ração do mesmo chancellamento. da razão e do titulo em vutnda
dos quaes fôr elle feito.

Art. 117. A venda do penhor será feita pela fôrma estipul~da
no contracto ou por aquella em que as partes concordarem postel'lor·
mente, na falta de prévia estipulação.

Art. 118. Na excllssão do penhor agrícola será. observ~do tudo
que fica estabelecido nos Caps. 4° e 5° do Tit. 1°, quanto a fOl~lIla,do
processo da acção e execução dos creditas hypothecarios, C?m,l~lte~1
applicação das prescripções relativas á competencia de Jurldl ~o
e de fô1'o, ao processo executivo" á ~rop3situra ~a !"cçãO, ao seq\le:b~
e penhora a arrematação a adJutlrcaçao e 1'emlssao dos bens pe
i'ados, embargos, concurs~ de preferencias, nullidll.des e r.ec\lr50S

,

sua interposição, seguimentos e casos em que são elles cabIdos.



DECRETO N. 9549 DE 1886

TITULO IV

CAPITULO UNICO

Disposições geraes

1197

Art. 119. As disposições contidas na Lei n. 3272 de 5 de Ou
tubro de 1885 s6 regerão as acções e execuções por dividas con
tralúdas depois da publicação do presente Regulamento. - Lei,
an. 11. 8

Art. 120. Prevalece o disposto no artigo antecedente, mesmo
quando á acção e execução dos creditas constantes de escripturas ou
titulos anteriores que tenham sido passados ainda que de accôrdo com
as pl'escripções da nova Lei.

Art. 121. As acções e e:Kecuções, já iniciadas e que estIverem
pendentes no juizo de qualquer instancia, continuarão a ser proces
sadas eregidas pela leg-islação anterior.

Al't. 122. A. isenção outorgada pelo art. 9° da Lei n. 3272 de 5
de Outubro de 1885 ás letras hypothecarias, para o efi'eito de não
poderem ser penhoradas senão na falta absoluta de outros bens, é
extensiva ás letras hypothecarias emittida antes da mesma Lei.
. Al'~. 123. A.s custa judiciaes nas acções e execuções hypotheca

nas e plgn<ii:aticias serão cobradas pelas mesmas taxas estabelecida
uo ~g. n. 5737 de 2 de Setembro de 1874 para todas as especies de
acçoes eexecuções, derogada a re tricção decretada no § 4° do art.
14 da Lei n. 1237 de 24 de Setembro de 1864

Ál't. 124. ]'icam revogadas as dispo ições em contrario.
De/alac~o ~o Rio de Janeiro, em 23 de Janeiro de 1886, -Joaquim

~,IW Ribe~ro da Luz.

-------------------------

I
bypolbeca anteriormente contrahida. mas

Nota 8 da qual houye cedencia em data posterior
ALei n á mesma Lei: Acc. da ReI. de Ouro Prelo

cações r;.,~772 de ~885, chamaoa das' exe-j de 27 de Agosto de 1889. - Di?' .• vaI. 5S.
I .." a acçao e execução de uma pago L99.
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Decreto n. 3346 de j 4 de Outubro de 1887

Estabelece regras para o registro de marcas de fabrica e de commercio

Nota 3
Reg. n. 9828, art. L

Nota 2
Reg. n. 9828, art. 9.

Nota i
Os Decrs. n. 3346 e o. 982S de 1887 coo

tinuam em todo o vigor: Decr. n. 916 de
l890, art. 15.

-Nem o Decr. n. 3346 de 1887, seu Reg.,
Decr. 0.982 do mesmo anno, nem o Decr.
n. 169, ainda do mesmo anno que reorga
nizou o serviço saoitario telTestre da
Republica, estabelecem como cond ição
para o registro de marcas de productos
pharmaceuticos a approvação antes pela
Inspectoria ~e l1ygiene: a Junl.a Comrner
cial não tem competencia para cQnhecer
das especie de productos a que hajam de
ser appUcadas as marcas de commercio ou
industria, cujo registro não pMe sc::r recu
sado, uma vez que eltas reunam os requi
sitos do art. 2 e não incorram em alguma
das prohibiçôes do art. 8 do cit. Decr.
n. 33'46: Av. de 9 de Outubro de 1890-Dir.,
vaI. 53, pa~. 605.

-Promwga a declaração entre o Brazil
e a França p'ara protecção das marcas de
fabrica: Decl'. n. 6237 de 1876.

A princeza Imperial Regente, em nome do Imperador, Ha por
bem Sanccionar e Mandar que se execute a seguinte Resolução da
Assembléa Geral: .

Art. 1.° O industrial ou negociaute tem o direito de assignalar
as suas mercadorias ou productos por meio de marcas e peciaes. I

Art. 2.° As marcas de industria e de commercio podem consi tir
em tudo que esta Lei não prohiba (art. 8°), e faça diffel'euçar os
objectos de outros iclenticos ou semelhantes de proveniencia diversa.

Qualquer nome, deuominação necessaria ou vulgar, firma ou
razão social e as letTas on cifras sámente servirão para esse fim, re·
vestindo fárma distinctiva. ,. .

Art. 3.0 Para que seja garantido o uso exclusivo das ditas mar·
cas, são indi pensaveis o seu registro, deposito e publicidade nos
termos desta Lei. 3

Art. 4.° E' competente para registro a Junta ou InspeclD~
Commercial da sMe do estabelecimento, ou do principal, quando mais
de um da mesma especie pertencerem a um s6 dono. Tambe~ e
competente a Jnnta Commercial do Rio de Janeiro para o regIStro

-Idem com a Belgica: Decr. n.6:'-.\1
de 1 76. '''o

-Idem com a Allemanha: Decr. n.""
de 1877.

-Idem com a Italia: Decr. n. 6Elll
de 1877 . . D"'r-IeLem com os Paizes Baixos: ",.
n. 6985 de 1878. 'd Docr_ Idem com os Estados-Um os: .
o. 7271 de 1879. 8121 d!

-Idem com Portugal: Decr. n. '
l881. 81lS-Idem com a Dinamarca: Decr. n.
ele 1881. . ' . Deer

-Idem com a Aus[fla-Hungrla. '
n. 9798 de 1887.



DECRETO N. 3346 DE 1887 1199

das marcas e trangeiras e deposito central das registradas em outras
Juntas ou ln pectorias. os

Art. 5: Para efectuar-se o registro, é necessario petição do in
tere sado ou seu procurador especial, acompanhada de tres exemplares
da marca, contendo:

1.0 Arepresentação do que constitua a marca, com todos os seus
accessorios e explicações;

2.° Declaração do genero de industria ou de commercio a que se
destina, profissão do requerente e seu domicilio. Ii

Art. 6: Osecretario da Junta ou o empregado da Inspectoria para
esse fim designado certifica.rá em cada um dos modelos o dia e hora de
uaapresentação e, ordenado o registro, archivará um delles, entre

gandoos demais á parte, com indicação do registro e sna numeração. fi

Art. 7: Dentro de 30 dias fará o interessado publicar no jornal
que in arir o expediente do Governo Geral ou Provincial a certidão
do registro, contendo a explicação dos característicos da marca, trans
cripta da declaração exigida no art. 50 n. 10, e dentro de 60, con
tados estes prazos da data do mesmo registro, efectuará na Junta
Commercial do Rio de Janeiro o deposito de um dos modelos, na fórma
do al't. 4: "
.. Al't. 8: E' pl'ohibido o registro de marca que contiver ou con·

sIStir em:
L' Armas, brazões, medalhas ou distinctivos publicos ou ofti

c~e ,naciollaes ou estrangeiros, quando para seu uso não tenha ha
VIdo autorização competente;

2.' Nome commercial ou firma social de que legitimamente não
possa nsar o requerente;
. 3.: rndicação de localidade determinada ou estabelecimento que

~ao seja o da proveniencia do objecto, quer a esta indica9ão esteja
Junto n~ nome supposto ou alheio, quer nãQ;
. di~' Palavras, Imagens ou representações que envolvam ofensa
10 Vidnal ou ao decoro publico'

5.' Reproducção de outra ~arca já registrada para objecto da
mesma a pecie ;
d 6'0 Imitação total ou parcia.l de marca já regi trada para pro
~da mesma especie, que pussa induzir em erro ou confusão o

N~4 N~6

~à~::r'a;:12.2; Decr. n. 596 de 18~~~' 0 •. 0828,arl5. 11 e12;Âv. n. S9de

Nota 5
n ~,~'1~; 9S28, art.10 bis.-Dir vaI' 56, ...... e145. ',. ,

Nota 7
Reg. n. 9828, arts. 2, 13 e 14.
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comprador. Considerar-se-ba verificada a possibilidade de erro ou
confusão sempre que as differenças das duas marcas não possam ser
reconhecidas sem exame attento 011 confrontação. 8

Art. 9.° No registro observar-se-ba o seguinte:
1.0 Precedencia no dia e bora da apresentação da. marca esta.

belece preferencia para o registro em favor do requerente i na simulo
taneidade desse acto relativamente a duas ou mais marcas identicas
ou semelhantes, será admittida a daquelle que a tiver usado ou pos
suido por mais tempo, e, na falta deste requisito, nenhuma será re·
gistrada sem que os interessados a modifiquem; 9

2. o Movendo-se duvida sobre o uso ou posse da marca, deter·
minará a Junta ou Inspectoria que os int.eressados liquidem a qnestão
pera.nte o Juiz Commercial, procedendo ao registro na conformidade
do julgado; ~o

3. o Si marcas identicas ou semelhantes, nos termos do art. S'
ns. 50 e 6", fôrem registradas em Juntas ou ln pectorias diversa J

prevalecerá a de data anterior, e, no caso de simultaneidade do re
gistro, qualquer dos interessados poderá recorrer ao mesmo Juizo
Commercial, que decidirá qual .deve ser mantida, tendo em vista o
mais que está dispo to no n. 10 deste artigo; H

4. o AJunta ou Inspectoria a que fôr presente certidão de e tar
ajuizada a acção a que se refere o numero antecedente, ordenará,
logo que fique suspenso o registro até decisão final da cau~a, de·
liberação que publicar-se-ba no iornal ofticial á custa do lllteres
sado. H'

Art. 10. Do despacho que negar registro haverá aggravo, com
efi'eito suspensivo, para a Relação do districto, na fõrma do Regula·
menta n. 143 de 15 de Março de 1842.

De igual recurso poderá usar contra o de admissão de marca:
1. o Quem por ella julgar-se prejudicada em marca registrada;
2. o O interessado nos casos do art. 8° ns. 20e 30 ;
3.° O offendido no caso do n. 40

, I" parte;
4. 0 O promotor publico nos dos ns. I" e 40

, ultima parte. -
Nota 8

Reg. n. 9828, art. 2, Vid. IJir., vol. 49,
pag.467.

-DilIerença entre nome commercial e
..~marca commercial para os eJTeitos crimi
naes da imitação.

-Os arts. 8, ns. 5 e 6, 9 n. 3, e 10 do
Decr. n. 3346 de 1887, regem o processo ado
ministraLivo do regi tro das marcas de fa
prica, e não o processo judicial: Acc. do
Trib. Civ. e Crim. de 1 de Maio de 1891 :
IJi?·., voL 55, pago 438.

Nota 9
Reg. n. 9828, art. 18.

Nota iO
Reg. n. 9828, art. 19.

Nota ii
Reg. n. 9828, art. 20.

Nota i2
Reg. n. 9828, art. 21.
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oprazo para a iuterposição desses recur80S será de cinco dias, a
contar da publicação do despacho; si, porém, a parte não residir no
iugar cm que ella ~e fizer, .e n;~ tiver ahi procurador especial, come
çará li correr 30 dias depoIs.

Ârt. 11. Nem a falta da interposição do recurso, nem o seu in·
lleferimento, dirime o direito que a outrem assista, na fórma do artigo
antecedente, de propôr acção:

L' Para ser declarada a nullidade do registro feito contra o que
determina o art. 8' ;

2" Para obrigar o concurrente que tenha direito a nome identico
onsemeihante a lllodifical·o por fórma que seia impossivel erro ou con·
fusão (art. 8' n. 6', parte final.)

Esta acção cabe ómente a quem provar posse anterior da marca
on nome para uso commercial ou industrial, embora não o tenha re
gi trado, e prescreve assim como a referente ao art. 8°, ns. 2', 3'
e!', I' parte, si, não fôrem intentadas até seis mezes depois do re
gi~tro da marca. 14

Art. 12. O registro prevalecera para todos os seus effeitos
por 15 annos, findo os quaes poderá ser renovado, e assim por
~te. .

Considerar-se- ha o registro sem vigor si dentro elo prazo de tres
annos odono da marca registrada não fizer uso della. IG

, Art. 13. À marca sómente póde ser transferida com o genero de
mdnstria ou de comme1'cio para o qual tenha sido adoptada, fazendo-se
no registro a competente annotação, á vista de documentos au
thenticos.
, ,Igual annotação far-se·ha si, alteradas as firmas sociaes, subo

SlStIr amarca. Em ambos os casos é necessaria a publicidade. 16

Al't, H. Será punido com as penas de pri ão de um a seis mezes
emnlta, em favor do Estado, de 50091J a 5:000~ aquelle que:

,I.' Reproduzir, no todo ou em parte, por qualquer meio, marca
de Indu tr,ia ou de commercio devidamente registrada e publicada,
sem a~tAll'lzação do 1'e pectivo dono on !'leu legitimo representante;

2, Usar de marca n.lheia ou falsificada nos termos do n. l' ;
-------------'-------------

regi Irada, Direito que assiste ao prejudi·
Nota 13 cado: Acc. da COrle de Appel. de 18 de

n Março de 1895.-Dir., vaI. 67, pago 276.
eg. n, 9 ~8, arl. 2~; Av, n. 20 de 188 .

Nota 14
[ORleg'l)'n. 9828, arls. 23 e 30' Vid Di?'

• u '. pa., 30, . , • .,

co~~~~\~O dAe marca. l'iullidade. Acção
, propriação de marca não

76

Nota i5
Reg. n. 0828, art. 3.

Nota i6
Reg. n. 9828, :ll't. 7.

CODIOO COIDrERCIAL
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3." Vender ou expuzer á venda objectos revestidos de marca
alheia ou falsificada, no todo ou em parte;
, 4.° Imitar marca de industria ou de commel'cio de modo que possa
illudir o comprador;

5.° Usar de marca as.im imitada j

6.° Vender ou expuzer á venda objectos l'evestidos de marca
imitada j

. 7. ° Usar de nome ou firma commercial que lhe não pertença, fala
ou não faça parte de marca registrada. I.,.

§ 1.0 Para que se dê a imitação a que se referem os ns. 4'·a 6'
deste artigo, não é necessal'io que a semelhança da marca seja com·
pleta, bastando, sejam quaes fôrem as diffel'enças, a possibili(ladede
erro ou confusão, na fôrma do art. 8°, parte final. 18

§ 2." Reputar-se-ha existente a u ul'pação 1e nome ou firma
commercial de que trata o n. 7°, quer a reproducção seja integral.
quer com aCCl'eScelltamentos, omissões ou alterações, com tanto
que haja a mesma possibilidade de erro ou confusão do comprador."

Art. 15. Será punido com as penas de multa de 100~ a 500 em
favor dO' Estado o que:

1.0 Sem autorização competente, usar em marca de industria 00

de commercio, de armas, brazões ou distinctivos publicos ou officiae I

nacionaes ou estrangeiros j

2.° Osar 'de marca que offenda o decoro publico;' .
3." Usar de marca de industria ou de commel'cio que contIver

indicação de localidade ou estabelecimento que não seja od~ p~ore'
niellcia da mercadoria ou producto, quer a esta indicação esteja Junt~

um nome supposto ou alheio, quer não;
4." Vender ou expuzer á venda mercadoria ou producto reves·

tido de marca nas condições dos ns. IDe 2° deste artigo;
5." Vender ou expuzer á venda mercadoria ou pro(lucto nas

condições do n. 30. soo .
Art. 16. Será punido com as penas do art. 237 ~ 3' do Codlgo

Criminal aquelle que usa.r de marca que contiver offensa pessoal,
vender ou expuzer á venda objectos della revestidos. U

-----------------------

Nota 20
Reg. n. 9828, ar!. 37 n. 5.

Nota ?4

Reg. n.9828; ar!. 38,

Nota iS
Reg. n. 9828, arl. 36 S 2; Vid. Dil·., vaI.

4.9"pag.467. .

Nota i9
Nota i 7 Reg. n. 9828, art. 36 §2j Vld, Dir.. \1'I·

Vid. Dil'., vaI. 47, pago 136 e vaI. 52, 52, pag. 603.
pago 603.
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Al't. 17. Aacção criminal contraosdelictosprevistos no nS.1°,2°
e4' elo art. 15 será intentada pelo promotor publico da comarca onde
roremencontrados objectos revestidos das marcas de que ahi se trata.

E' competente para promoveI·a contra os dos ns. 3° e 5" qualquer
indn'trial ou commerciante de genero similar que residir no logar da
proreniencia, e o dono do estabelecimento falsamente indicado; e
contra os dos arts. 14 e 16 o olfendido ou o interessado. 22

Art. 1S. A reincidencia será pUúida com o dobro das penas esta
belecidas nos arts. 14, 15 e 16, se não tiverem decorrido 10 annos
depois da .anterior condemnação por algum dos delictos previstos
nesta Lei. "3

Al't. 19. As referidas penas não isentam os delinquentes da satis
!&~ão do damno causado, que os prejudicados poderão pedir por acção
competente. "4

Art. 20. As sentenças proferidas sobre os delictos, de que trata
esta Lei, serão publicadas na sua integra, pela parte vencedora, no
mesmo jornal em que se der publicidade aos registros, sem o que não
serão admittidas 'á execução. 't

Art. 21 O interessado poderá requerer:
1.' Bnsca ou vistoria para verificar a existencia de marcas faIsi

ncadas on imitadas, ou de mercadorias e productos que as con-
lenhaD, ~

2,' Apprehensão e destruição de marcas fal ificada ou imitadas
nRSofficinas em que se preparam, ou onde quer que sejam encontradas
antes de ntilisadas para fim criminoso;

3" Destruição das marcas falsificadas ou imitadas nos volumes
on ob~ectos que as contiverem, antes de serem despacha<los nas
repar~lções fiscaes, ainda que estragados fiquem os involtlcros e as
propna mercadorias ou productos :
, 4,' Apprehensão e deposIto de mercadOrIas ou productos reves

tidos de marca falSIficada, imitada ou que mdique falsa proveniencia,
nos termos do art. 80 n. 4". "0

da §.1.' A appreheusão e deposito só têm logar como preliminares
'tacçao ou no correr deIla, ficando de nenhum eífeito se não fôr
lU entada no prazo de 30 dias. ".,.
---------------------------

Nota 22
R~. n. 9828, arl. 42.

Nota 23
Reg, n, 9828, art. 39.

Nota 24
Ieg. n, 9 28, ar!. 40.

Nota 25
Reg. n. 982 , art. 41.

Nota 26
Reg. n. \/828, art. '12.

fiota 27
Reg. n. 9828, art. 33.

o
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§ 2. ° Os objectos apprehenclidos sflrvirão para garantir 1\ effecti·
vidade da multa e da indemnização da parte, para o que serãoven·
didos em basta publica, no correr da acção, se facilmente se dele·
riorarem, ou na execução. "'i'

Art. 22. Qualquer da", diligencias do artigo antecedente será
ordenada ou deprecada pelo jujz do commercio, de tl3 que a parte
instruir o seu requerimento com a certidão da marca regi trada
(art. 60), !levendo, porém, no caso de busca, observar as formalidades
dos arts. L89 a 202 do Codigo do Processo e mais legi lação
vigente, podendo, quando o julgar conveniente, exiglr caução.

E' desnecessaria a exillbição de certidão de registro da marca,
quando tratar- se de mercadoria ou proc1ucto nas condições do art. S',
n.l", 2°, 3° e 4°. 20

Art. 23. Sem exWbição da certidão do regi tro, nenhuma acção
será admittida a juizo por virtude deRta Lei, excepto a do I\rt. 11 i
ficando, porém, salvo ao prejudicado u 1ireíto a indemnizf\.çãO devida
pela apropriação da marca de que usasse anteriormente ao registro. II

Art. 24. O fôro para as acções de que trata esta Lei é do domicilio
do réo, ou do logar em que fôrem encontradas mercadorias ou pro·
duetos assignalados por marca falsificada ou imitada. .

A formação da culpa e o julgamento serão regulados pela 16
TI. 562 de 2 de Julbo de ] 850 e Decr. n. 707 de 9 de Outubro do
mesmo anno.

O processo para as acções do al't. 11 será os dos arts. 236e
seguintes do Hegnlamento n. 737 de 26 de ovembro de 1850..

31

,

Art. 25. As disposições desta Lei são applicaveis a brazllel~
on estrangeiros, cujos estabelecimentos estiverem fóra do ImperIol

concorrendo as seguintes condições: . . '
l.a Que entre o Imperio e a nnção em cujo terntOl:1O eXistam

os referidos estabelecimentos, haja convenção diJl!o~atlca assegU'
rando reciprocidade de garantia para as marcas braZllell'a' i 'dall

2. a Que as marcas tenbam sido registradas na. couform1 e
da legislação local; alO>--------'-------------------

Nota 28
nego n. 9828, :ll't. 33.

Nor.a 29
Reg. n. 9828, arts. 29 e 33 a 35; Vid.

Di7'., vol. 47, pago 161 e vol. 4.8, pag.437.

Notá 30
lleg. n. 9828, arts. 29 e 31; Vid. Di7·.,

vo I. 49, pag. 467.

Nota 3i
Reg, n. 9828, al'ts. 28 e43; Vid. Dir.,

voI. 60, pago 624.

Nota 32
Vid. Dir., voI. 49, pag. 467.
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3.' Que tenham sido depositados na Junta Commercial do Rio
de Janeiro o respectivo modelo e certidã.Q do registro; 33

4.a Que a certidão e explicação da marea tenham sido publicadas
no Diafio Officíal. 340

Al't. 26. Prevalece em favor da marcas registradas nos paizes
estrangeiros que firmaram a convenção promulgada pelo Deci'.
n. 9233 de 28 de Junho de 1884, ou a ella adherirem, concorrendo os
requisitos do artigo antecedente, ns. 2° a 4°, o disjJosto no art. 9°
D. 3.' pelo prazo de quatro mezes, a contar do dia em que eifectuar-se
oregi tro segundo a legislação local. 31>

Art. 27. Ao registro da marcas de industria ou de commercio
precederá o pagamento dos emolumentos que o Governo marcar em
Regulamento, não excedentes do qne pagtl.rem os registros, annotações
dos coutractos commercia.es e mais 20 %, parte dos quaes será dis
tribuida pela Junta Commercial do Rio de Janeiro em compen ação
doacrescimo de serviço que vai ter. 30

Art. 28. A's marcas registradas de conformidade com a Lei
u.2682 de 23 de Olltllbro de 1875 são applicaveis as garantias nesta
ronlerida3. s,

Ârt. 29. O Governo expedirá os regulamentos nece sarios para
&execução desta Lei. 38

Art. 30. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Rodrigo Augusto da Silva, do conselho de Sua Magestade o Im

perador, ministro e secretario de estado dos negocios da agricultura,
oommercio e obras publica , assim o tenha entendido e fa~a exe
cutar.Palacio do Rio de Janeiro em 14 de Outubro de 1887, 66 0 da
ludependencilL e do Impel'io. '

PRINOEZA IMPERIAL REGENTE

Rod1'igo Augusto da Silva.

-------------------------

Nota 33
Vld. Dir. cil.

Nota 34
Reg. n. 9828, aJ't. 4.

Nota 35
~e~. n. 9828, arl. 5.

Nota 36
Reg. n . 9820. arl . 4-1 e 45.

Nota 37
Reg. n. 9828, art. 8.

Nota 38
Expedia a Decl'. n. 9 28 cit.
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Decreto n. 9S28 de 31 de Dezembro de 1887

Approva o Regulamento para execução da Lei n. 334.6 de 14. de Outubre ~c 1181
sobre marcas de fabrica e de commercio

CAPI'l'ULO I

Di.c~JJosições prelimina1'es

Art. 1.~ A effectividade das garantias estabelecida.s na Lei
n. 3346 de l4 de Outubro de 1887, em favor elas marcas ele industria
(ou fabrica) e de commercio, depende do registro, deposito e publi·
cidade da8 mesmas marcas. (Lei, art. 3

0
,) ~

Art. 2. 0 Effectuar·se-hão: o registro, na Junta ou Inspectoria
Commercial da séde do estabelecimento, ou do principal, si mai de
um da mesma especie pertencer a um só dono; o deposito, na Juuta
Commercial do Rio de Janeiro; e a publicidade, pela transcripção da
certidão do registro no jornal que inserir o expediente do Governo
Geral 'ou Provincial, conforme a situação do estabelecimento, prin·
cipal ou unico, fôr a capital do Imperio e paiz estrangeiro, ou qual·
quer provincia. (Lei, arts. 40 e7

0
.)

Art. 3. 0 O registro prevalecerá para todos os seus effeitos por
15 annos, findos os quaes poderá ser renovado e assim POI' diante.
Considerar-se-ha, porém, sem vigor, si, dentro do prazo de tres auuOS,
o dono da marca não fizer uso della. (Lei, art. 12.)

Art. 4. 0 As garantias da citada Lei n. 3346 de 14 de Outub~o
de 1887 são extensivas a brazileiros e estrangeiros cujos estab~leCl:
mentos estejam f9ra do Imperio) desde que concorram as segUJnte.l
condições:

1." Que entre o Iroperio e a nação em cujo territorio existamOS
referidos estabelecimentos haja convenção diplgmatica a~segurando
reciprocidade de garanti.as para as marcas brazileira ; 'd da

2." Que as marcas tenham sido regist.radas na conformlda e
legislação local; . ' de

3~ Que tenham sido depositados na Junta Commercllal do RIO
Janeiro o respeütiV'o modelo e certidão do registro; . bli das

4." Que a certidão e explicação da marca tenham SIdo pu ca
no Diario Official. (Lei, art. 25,) ___

Nota f
Este Regulamento contín úa em todo o vigor: Decl'. n. 916 de 1890, arL 15.
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Art. 5: Em favor das marcas registradas em paizes estrangeiros
que firmaram a convenção promulgada pelo Decr. n. 92H3 de 28
de Jnnho de 1884, ou a ella adherirem, prevalece o disposto no art. 20
deste Regulamento pelo prazo de 4 mezes, a contar do dia em que
efectnar·se oregistro, segundo a legislação local, desde que concorram
osreqnisitos indicados nos ns. 2, 3 e 4 do artigo antecedente. (Lei,
ar!. 26.)

M. 6.° Para execução do que preceituam os arts. 4" e 5°, fará
oGoverno constar ás Junta.s e Inspectorias Oommerciaes quaes as
nações que tenham celebrado com o Imperio convenções diplomaticas
assegurando reciprocidade de garantias para marcas brazileiras, firo
maram ou adherirem á convenção promulgada pelo citado Decr.
n.9233 de 28 de Junho de 1884.

Art. 7: A marca de industrIa ou de commercio sómente póde
ser transferida com o genero de industria ou de commercio para o
qnal tenha sido adoptada; fazendo-se no registro a competente ano
notação, á vi ta de documento aut1lentico. Igual annotação far-se·ha
si, alteradas as firmas sociaes, subsistir a marca. Em ambos os
casosénecessariaa publicidade, na fórma do art.2°. (Lei, art. 13.)

Art. 8: ão applicaveis ás marcas registradas de contormi
dadecom a Lei n. 2682 de 23 de Outubro de 1875 as garantias con
feridas na de n, 3346 de 14 de Outubro de 1887. (Lei, art. 28.)

OAPITULO II

Das marcas de indtlsh'ia e de commenio ; seu registro,
deposito e 1mblicidade

Art. 9.: Será admittido a registro como marca de industria e
~e cO,mmemo tudo aquillo que faça c1ifferençar o 'objecto de ontros
IdentIcos ou semelhantes de pl'oveniencia diversa, ainda mesmo qual
luer nome! denominação necessaria ou vulgar, firma ou razão social,
ettra ou CIfra, comtanto que revistam fórma distiuctiva. lO

Ex~eptuam-se e não podem ser admittidas a registro a!'! marcas
queco~tlverem ou consistirem em:
na ,L Armas, bl'azões, medalhas ou distinctivos publicos ou officiaes,

CtlO~aes ou estrangeiros, quando para seu uso não tenha havido
au orlzação competente'
- I

Vid. DiT., vol. 5Z, pago lOS.
Nota 2
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2.° Nome commercial ou firma social de que legitimamente não
possa usar o requerente;

3. o Indicação de localidade determinada ou estabelecimento que
não seja o da proveniencia do objecto;

4. 0 Palavras, imagens ou representações que envolvam offeusa
individual ou ao decoro publico;

5. o Reprotlucção de outra marca já registralla para objecto de
mesma especie;

6. o Imitação total ou parcial ue marca já registrada para pro·
dueto da mesma especie, que possa induzir em erro' ou confusão o
comprador.

Paragrapho unico. Considerar-se-'ba verificada a possibilidade de
erro ou confusão sempre que as clifferenças das duas marcas nãopos am
ser reconhecidas sem exame attento ou confrontação. (Lei, arts. 8' e2'

Art. 10. Para efiectuar-se o registro é necessario petição do
interessado ou seu procurador especial, acompanhada de tl'es exem·
pIares da marca, conLendo :

1.o A representação, por meio de desenho, grltvura, impre.são
ou processo anaIogo, do que constitua a marca com todos os seus
accessol'ios, inclusive a tinta ou tintas com que deva ser usadoj

2. o A sua explicação ou descripção ;
3. o Declaração do genero de industria ou commercio a quea

marca se destina, a profissão do peticionario e seu domicilio.
Tanto a petição como os exemplares da marca devem ser foit~s

em papel consistente, com as dimensões de 33 centimetros de comprI'
mento e 22 de largura, com margem para encadel'l1ação, sem dobras,
nem juncturas, sellados cada um, datados e assiguados. (Lei, art. 5')

Art. 11. Logo que lhe fôr apresentada qualquer petição. para
registro, o secretario da Junta Commercial, e, nas Inspectorla~1 o
empregado que o chefe designar,' certificará em cad~ mod~lo odlaa
hora ua apresentação, dando á parte recibo, si o exigIr, e.lllformudil
a petição, submetterá a despacho (Lei, art. 6.°)
. Art. 12. Ordenado o registro, o secretario ou empregado da
Inspectoria Commercial certifical·o-ha em cada um dos exemp!are~ da
marca e fará archivar com um denes a petição, pondo·lhe ollllmar,o
cie ordem, que notará nos demais exemplares entregues a parte. (Lal,
art. 6.°) .
. Art.13. Dentro de 30 dias; contados da data do.re~it~;
publicará o interessado na folha official (art. 2°) a. descl'lpçan d
marca e respectiva certidão integralmente trauscnptas de IIJm~, . 't a Ufilllexemplares, que, com outro da folha, deverá deposl ar u
Commercial do Rio de Janeiro, dentro de 60 dias, contados da mesma
data.
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Pal'all'rapho unico. Na publicação, poderá a parte, querendo,
incluiro d~senho ou representação da marca. (Lei, art. 7.°)

Art. 14. Estes documentos serão encadernados no fim de todos
os anuos, juntando-se ao volume um indice, que mencionará por
ordem alphabetica a natureza dos productos a que as marcas se des·
tinarem, e, em seguida o nome do proprietario, o numero de ordem
do archivo e o logar do registro.

Art. 15. Os documentos relativos aos registros feitos em paizes
estrangeiros serão encadernados em outro volume, juutando-se-llle
ocompetente indice

Art. 16. Os indices correspondentes ao anno findo serão pu
blicados no piario O(ficial, no mez de Julho seguinte.

AJunta Commercial do Rio de Janeiro, verificando estar con'ecta
apubliclIção, que fará emen<1ar sendo preci o, communical-o·ha ao
Governo para os fins determinados nas convenções interuacionaeR.

Art. 17. As Juntas e Inspectorias Commerciaes facultarão, a
quem solicital·o, o exame dentl'o da repartição, sob a necessaria vi
~Iancia, dos documentos archivados ou depositados sobre marcas de
industria e do commercio.

Art. 18. Si antes de efi'ectuar-se o registro de .uma marca fôr
reqnerido ode outra, ou mais, identicas ou semelhautes, realizar-se-ha
oda que tiver precedencia quanto ao dia e hora da apresentação; na
~ta ~este requisito, será preferida a do requerente que, dentro, de
OitO dIas, provar, a juizo da J llUta ou Inspectoria Cúmmercial, tal-a
usadoou po suido POI' mais tempo. Na falta de ta prova nenhuma das
marcas será registrada sem que os interessados as modifiquem, de
modo a evitar o erro ou confusão. (Lei, art. 9° n. 1 combinado com
08',n.6.)

Art. 19. Movendo-se duvida sobre o nso ou posse da marca, a
Junta ou Inspectoria Commel'cial, se parocer-Ihe procedente, man
dará qlle os interessados liquidem a questão perante o juizo compe
tente, • fazendo-se o registro na conformidade do j nlgado. (Lei,
an.9 n. 2.
I Art. 20. Occorrendo que marcas identicas ou semelhantes, nos
Jermos do art. 9° ns. 5, 6 e paragrapho unico, sejam registradas em
untas ou Inspectorias diversas, prevalecerã a de data anterior.
d~o caso de simultaneidade do registro, qualquel; dos interessados

~~ era. recorrer. a juizo competente, que decidirá qual deva ser mano
0, tendo em VIsta o disposto no art. 18. (Lei, art. 9° n. 3.)

estal~~t.. 21. A Junta ou Inspectoria a que ror presente certidão. de
d aJ.ulzada esti1 acção ordenará 100'0 que fiquem suspen~os os efi'eltos
nO .reglstro até final deeisão dq. cau;a o que publicará o interessado
oJornal official. (Lei, art. 9° n.4.)' .
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CaPITULO ln

Dos recursos

Àrt. 22. Do despacho que negar ou admittir registro de marca
de industria e de commercio poderá interpôr aggravo, com effeito
suspensivo, para a Relação do districto, na fórma do Regulamento
n. 143 de 15 de Marçú de 1842.

a) No primeiro caso, quem tiver requerido o registro j

b) No de admissão do registro:
1.0 O promotor publico, nos casos dos fiS. 1 e 4, ultima parte

do art. 9°. '
2. ° O dono do nome commercial ou firma social de que legiti·

mamente não possa usar quem registrar a marca, conforme on. 2
do citado art. 90

;

3. o Qualquer industl'Íal ou commerciante de gellero similar, que
resida no logar falsamente indicado como proveniencia do objecto,
conforme o n. 3 ;

4.° O dono do estabelecimento tambem falsamente indicado como
proveniencia do objecto conforme o mesmo n. 3 j

5. ° O offendido no caso do n. 4, primeira parte;
6. ° O interessado em marca regiRtrada, nos casos dos ns. 5e6.

(Lei, art. 10 combinado com o 17, 2'" parte.) .
Paragrapho unico. Cabe aggravo no caso do n. 2 deste artigo,

ainda que odono do Dome ou firma commercial não os tenha registrado,
não seja integral a reproducção e haja accrescentamentos, omissões
ou alterações, desde que verifique-se possibilidade de erro ou con·
fusão. (Lei, art. 10 combinado com o 11, ultima parte, e14n. 7~2.)

Àrt. 23. O prazo para a interposição do aggravo será de ~IOOJ
dias, a contar da publicação do despacho; não residindo, porem. i
parte no loga.r em que elia se fizer e nem tendo ahi lHocu.rador esP6)'
cial, começará a correr 30 dias depois. (Lei, art. la, ultima part~.

Art. 24. A Junta Commercial justificará o despa.cho dent!o e
24 horas, contadas da la sessão que seguir-se á apresent~çao da
minuta do aggravo, si não lhe der provimento. Às Inspectorlas,Com·
merciaes fal-o-hão dentro de 24 horas, contadas da apresentaçao da
minuta, si mantiverem a recusa de registro. '0

Art. 25. São competentes, para tomar os t~rmos ae ag~o
para a Relação do districto, nas Juntas CommerClaes,. o empre for
que tiver servido de escrivão no feito; e nas Inspectorias, oque
designado pelo chefe.
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Aremessa dos autos para o Trib,lllal incumbe, nas Inspectorias,
ao mesmo empregado, e nas Juntas ao secretario.

Art. 26. Além do aggravo, poderão intentar acção de nullidade
do registro as pessoas mencionadas no art. 22 e nos casos respecti
vamente ahi previstos. (Lei, art. 11.)

lrt. 27. Ao dono de nome commercial ou firma social compete
acção contra o concorrente, na mesma especie de industria ou de com
mercio, que tenha direito a nome ou firma identicos ou semelhantes,
para obrigaI·o a modificaI· os de modo que não possa haver erro ou
confusão, provada a posse anterior para uso cOlllmercial ou industrial.

Paragrapho unico. Esta acção tem logar, ainda que o autor não
tenha registrado o nome ou firma, e não haja reproducção integral,
mas com accrescentamentos, omissões ou alterações, comtanto que se
dê possibilidade de erro ou confusão. (Lei. al't. 11, combinado com o
H,n.7§2.)

Art. 28. O fõro competente para as acções de que tratam os
arts. 19,20, 26 e 27 é o do domicilio do réo, ou do logar em que fôrem
encontradas mercadorias revestidas das marcas prohibidas (art. 9.°)
epraticar-se a u urpação do nome (art. 27). Seu processo é o dos
arts. 236 eseguintes do Regulamenton. 737 de 25 de Novembro de 1850.
(Lei, art. 24.)

Art. 29. As ac<:ões referentes aos factos previstos no art. 9"
n~. 5e 6 não podem ser intentadas sem exhibição de certidão do re
glStro.e de sua publicação, salvo, quanto a esta, versando sobre factos
occorndos dentro do prazo concedido para a inserção do documento
na folha oflicia!. (Lei, arts. 22, ultima parte, e 23, I" parte.)

Art. ao. Prescrevem as de que trata o art. 26 relativas aos
actos previstos no art. 9° ns. 2,3 e 4, la part'l (offen a individual) e
adrt. 27, não sendo intentadas dentro de seis mezes depois do registro
amarca. (Lei, art. 11.)

Art. ~l. Fica salvo ao prejudicado pela aproprIação de marca de
qne an~erlOrmente usasse, sem fazel.a registrar, o direito de pedir,
po~ ~nelo de acção competente, indemnisação do damno que houver
sOul'ldo. (Lei, art. 23.)

CAPITULO IV

De out1'aS garantws áa ma'rca registrada

P08'~Jt. 32'. ~s garantias da marca devirtamente registrada, d~
lIa e publIcada, fazem-se tambem eífecti vas, por meio de:

falsifi" Bl1s~a?u vistoria para verificar-se aexistencia de marcas
cadas, ImItadas, ou de mercadorias que as contenham;
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2.o Apprehensão e destruição de marcas falsificadas ou imitadas
na.s ofticinas em que se prepararem, ou onde quer que sejam enCOD.
tradas antes de utilisadas para fim criminoso;

3.oDestruição das marcas falsificadas ou imitadas nos volnmes
ou objectos que as contiverem, antes de serem despachados nas re·
partições fiscaes, ainda que estragados fiquem os illvolucros e as pro·
pl'ias mercadorias ou productos ;

4.o Apprehensão e deposito de mercadorias ou pl'oductos re·
vestidos de marca falsificada, imitada, ou que indicar falsa pro·
veniencia ;

5.oSa.ncção penal contra os culpados;
6. 0 Indemnisação do damno causado. (Lei, art. 21.)
Art. 33. As diligencias do artigo antecedente, ns. 1 a 4, serão

ordenadas pelo juizo commercial ou por eIle requisitadas aos chefes
das repartições ou estabelecimentos publicos onde existam as merca·
dorias ou productos a ellas sujeitos, sempre que a parte as requerer
e.xbibinrlo certidão do registro da marca, guardadas as seguintes
disposições:

1. o No caso de bus~a serão cumpridas as formalidades dos arls.
189 a 202 do Oodigo do Processo Oriminal;

2. o A apprehensão e dEUlosito s6 tem logar como preliminares .dl
acção ou no correr deIla, ficando de nenhum effeito, si não fõr 10'

tentada \lO prazo de 30 dias ou ficar paralysada por falta do antor
durante mais de 15 ;

3.o Os objectos apprehendidos serão recolhidos ao deposilo
publico, precedendo nas Repartições Fiscaes o pagamento de !OOOS
os direitos (levidos á Fazenda Nacional, por quem hOllver requerIdo I

diligencia;
4. o Os mesmos objectos servirão de garantia á effectividadeda

multa e indemnização da marca, para o que serão vendidos em hasl&
publica no correr da acção, si facilmente deteriorarem-se, ou na exe'
cução. (Lei, art. 21 §§ 10 e 20 e art. 22). . .

Art. 34. Antes de ordenar as diligencias do art. 30 poderá~JUI~1
si o julgar conveniente, exigir da parte caução, que arbltrar&.
Ooném a importancia do arbitramento poderá a masma parte aggrayar

para a Relação do distrir.to.
. Art. 35. Não é necessaria a certidão do registr~, _sempre q:.:

tratar-se de marcas, mercadorias ou productos nas condl9oes do ar'a!
fiS. 1 a 4, a todos os quaes são applicaveis as garantIas do ar, I

ns. 1 a 4 (Lei, art. 22, ultima parte).
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Da sClncção penal
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Art. 36. Será punido com as pena,s de prisã.o de 1 a 6 mezes e
mnlta em favor do E tado de 500~ a 5:000~ todo aquelle que:

1.0 Reproduzir, no todo ou em parte. por qualquer meio,
marca de indm;tlia ou de commercio àeviâamente registrada e
publicada em autorização do respectivo dono ou seu legitimo re·
presentante, .

2: Usar de marca alheia ou falsificada nos termos do n. 1 j

3: Vender ou expuzer á venda objectos revestidos de marca
alIleia ou falsificada uo todo ou em parte i

4: Imitar marca de industria ou de commercio, de modo que
possa illlldir o comprador j

5,' Usar de marca assim imitada;
6.' Vender ou expuzer á venda objectos revestid03 de marca

imiL1l1a'
7: Usar de nome ou firma commerdal que não lhe pertença, faça

on não faça parte de marca registrada. 3

§I: Para que se dê a imitaçã.o a que se referem os ns. 4 a 6
deste artigo, não é necessario que a semelhança da marca eja com
pleta, bastando, quaesquer que fôrem as differenças, a possibilidade
de erro ou confusão na fórma do art. 9" n. 6, parte final. 4

§ 2.' Reputar-se-hlt existente a usurpação de nome ou firma
eommercinl de que trata o n. 7, quer fi. reproducção seja integral,
qn~r com accrescen tamel1 tos, omissões ou alterações, comtan to que
haja amesma possibilidade de erro ou confu~ão do comprador. (Lei,
art. 14 §§ 1° e 20). ti .

I. Al't, 37. Será punido com as penas de multa de lOO~ a 500~ em
IIIvor do Estado o que:

d
tO Sem autoriz3.ção competente de usar, em marca ele industria

o~ e co~mercio, de armas, brazões ou distinctivos publicos ou ofti
tlaes, naclOllaes ou estranO'eiros '

2' U I:> 1
~ sal' de maeca que offenda o decoro publico;

._--

Nota 3
Cod. Pcn" arl. 353.

Nota 4
Cod, Pen" arl. 354.

Nota 5
Cad, Pen •• art. 354.
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3. o Usar de marca de industria ou de commercio que contiver in.
dicação de localidade ou estabelecimento qne não seja o (la pl'oye.
niencia da mercadoria ou pl'oducto;

4. o Vender ou expuzer á venda mercadona ou pl'oducto reves.
tidos de marcas nas condições dos ns. 1 e 2 deste artigo;

5. o Vender ou expuzer á venda mercadoria ou producto nas con.
dições do n. 3. (Lei, art. 15). o

Art. 38. Será punida com as penas do art. 237 § g' do Codigo
Criminal aquelle que usar de marca que coutiver offensa peso
soaI, vender ou expnzer á venda objectos della revestidos. (Lei,
art. 16). ";

Art. 39. A reincidencia· será punida com o dobro das penas
estabelecidas nos arts. 36, 37 e 38, si não tiverem decorrido 10
annos depois da anterior condemnação por alguns dos delicto pre·
vistos nos mesmos artigos. (Lei, art. 18).

Art. 40. As referidas penas não isentam os delinquentes da
satisfação do damno causado, que o prejudicados poderão pedir por
acção competente. (Lei, art. 19). 8

Art. 41. As sentenças proferidas sobre os delictos de que trata
esta Lei serão publicados na sua integra pela parte vencedora no
mesmo jornal em que se derem á publicidade os registros, sem oqne
não serão admittidas á execução. (Lei, art. 20).

Art. 42. A acção criminal contra os delictos previstos no art.
36 e 38 será promovida pe.lo interessado ou offenditlo; a do art. 31,
ns. 1, 2 e 4 pelo promotor publico da comarca onde fõrem encontrado
objectos revestidos das marcas de que abi se trata j e a dos ns. 3eÓ

do referido art. 37 por qualquer industrial ou commercjal~te ~e ge·
Dero identico ou similar, que residir no logar da proveUlenela, oa
pelo dono do estabelecimento falsamente indicado. (L~i., art. 17). d

Art. 43. O fôro para estas acções é o do dOIDlciho do réo?u o
logar em que fôrem encontradas mercadorias ou prodnctos. as Igua·
lados por marca sujeita á penalidade estabelecida nos artIgos ante·
cedentes. ,

A formação da culpa e o julgamento serão reg'ul!\dos pela L;1
n. 562 de 2 de Julho de 1850 e Decr. n. 707 de 9 de Outubro o
mesmo anno. (Lei, art. 24).

Nota 6
Cod. Pen., al't. 355.

Nota 7
Cod. Pen .• art. 320 § 1.

Nota 8
Cod. pen" al't. 69.
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Nota 9
Decr. n. 59G de 1890. TubeJ. § 3.

Ãl't. 44. Continuarão a ser cobrados, com o mesmo destino, os
emolumentos actualmente arrecadados nas Juutas e Inspectorias
Commel'ciaes do Imperio, salvos, na no Rio de Janeiro, os de rubrica
de livros, que ficam elevados a 50 réis. l)

Art. 45. Fica} outrosim, elevado a 6 000 o seIlo estabelecido para
oregistl'o de marcas de inelustria e de commercio no n. 20 § 5° da
tabellaB anncxa ao Decr. n. 8946 de 19 ele Maio de 1883. u.

Al't. 46. Revogam-se as disposições em contrario.

Decreto n. 164 de 17 de Janeiro de 18!)O

Reforma a Lei n. 3150 de 4 de Novembro de 1882

Art. 1.0 As companhias ou sociedades 3.nonymas, seja civil ou
eommel'cialo seu objecto, podem estabelecer-se sem autorização eloGoverno.

Umas e outras regem·se por e te Decreto.
§ 1." Dependem, porém, de autorização do Governo para seorganizarem:
1.0 Os bancos ele circulação'
V Os bancos de credito re~l .- ,

ulLimo dirigido ao 1\Iinistel'io da]u liça; e
respondendo á con uJta da Junla Commer
ciaT de sa capital contida naquelle Omcio,
cabe·me declarar:

I.· Que, não é regulAr que, estando já
eITectuado o regi tro da marca de fabrica e

Nota i O de commercio sejam autoados o requeri.
Oecr mento e o exemplar archivado para subi-

61600 • n. 1264 de 1893, TabeJ. B n. 2 h)., rem ao Tribunal da Relação:
-Minll . 2. o Que por maioria de razão o livro em

lUla Co s erlO. dos Negocios da Agricul- que se encadernarem os desenhos não
nado c~:~clO.e Obras Publicas-Dll'ecto. deve em caso algum sahir do Al'chiYO da
delaneir erolO-2' Secção-N.89-RiO Junta Commercial.

Foi tra~ 21. d~ Outubro de 1889. Deu guarde a V. S. -Lourenço Caval-
Ierio o ofu~!thddo e presente a este m1nis-, canti de Albuquerque.-Sr. Pre idente da

10 e V. S. em 31 de Março Junta Commerciat de S. Salvador.
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3. o Os monte-pios, os montes ue soccorro ou de piedade, as caÍlas
economicas e as sociedades de seguros mutuos ;

4. o As sociedades anonymas, que tiverem por objeoto o com.
mercio ou fornecimento de generos ou substancias alimentares.

§ 2. 0 Continuam tambem a depelluer da autorização do Governo
para funccionar na Republica, as socieuades anonymas estl'allgeil'as~
observando-se, a respeito destas, o seguinte: I

I. Os estatutos ueclararão o prazo maximo, nunoa superior R

dous annos, contados da data da autorização, dentro do Qllae asoeie·
dade ou companl1ia anonyma bancaria terá de realizar dou terços)
pelo menos, do s~u capital no paiz.

II. Essas companhias ou sociedades ficam sujeita ás disposições
do presente Decreto, no tocante ás relações, direito e obrigilçõ~

entre a sociedade e ~eus credores, accionistas e quae qner iuteres ad05,
que tiverem domicilio no Brazil, embora ansentes.

III. Obtida a au torização, essas ociedades cumprirão, sob pena
de nullidade, o disposto no art. 30 § 40

, ns. 1 a 3, e § 50 deste Decreto.
Art. 2. ~ As companhias ou socie<hules anonymas designam·se

por uma denominação particular, ou pela indicação do eu objecto. I

A designação ou denominação deve differençal-a de outra qnaes
quer sociedades. Si fór identica ou semelhante, de modo que PQssa
induzir em erro ou eugano, a qualquer interes. ado a~si te odi.reito
de fazeI· a modificar, e demandar perdas e damnos, can.ados pela Iden·
tidade ou semelbança.

§ 1. o Não lhes é permittido terem firma ou razão ooial. .
§ 2. 0 Os socios .são responsaveis s6mente pela quota de capital

das acções que subscrevem, ou lhes são cedidas.
§ 3. 0 São da exclusiva competencia do juizo commercial a. qn~~:

tões relativas á exi teneia. das companhias, aos direitos e obI'1g~ço~
dos socios entre sj, ou entre eltes e a sociedarle, ã. di solução, hqOl'
dação e partilha. .

Art. 3. 0 As sociedades anonymas não se podem constituir definI'
tivamente, senão depois de subscripto o capital social todo. ee:
ctivamente depositada em algum banco, ou em mão d.e p -oa S m
nada, á escoll1a da maioria dos subscriptores, a deClIDa part~ e
dinheiro do valor de cada acção. . rtI!

Para a formação das sociedaCles anouymas é as cnetal I .
menos, o concurso de seLe socios.

Nota i
Av. de 17 de Julbo de 1891- Dir., vol.

56, pago 674.
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§L' As sociedades anonymas ou companhias constituem-se:
L' Ou por escriptura publica, assignada por touos os subscri-

pIore J que conterá: .
Adeclaração da vontade de formarem a companh'ia;
.As regras ou estatutos, pelos quaes se tenha de reger;
Atranscripção do conhecimento do deposito da decima parte do

capital social.
2." Ou por deliberação da assembléa geral, tomada na confor.

midade do art. 15 § 4'; sendo apresentados e lidos os estatutos,
prériamellte a gignado~ por todo os subscriptores, e exhibido o
documento do deposito ela decima parte do capital.

§ 2,' As prestações ou entradas, que consistirem, não em di
nheiro, mas em bens, cousas ou direitos, só serão admittidas pelo
valor em que fôrem estimadas por tres louvados, nomeados pela as
sembléa geral dos accionistas na primeira reunião.

A sociedade anonyma não se reputará legalmente constituida
sinào depois de approvada pela assembléa geral a dita avaliação.

No caso de fraude, ou lesão enorme, os louvados serão respon.
sareis pelas perdas e damnos resultantes.

§3." E' licito, depoi de constituida fi. sociedaue, estabelecer-se
em favor dos fundadores ou terceiro, que hajam coucorrido com ser
viços para a formação da companhia, qualquer vantagem consi tente
em parte dos lucros liquidos.

4,' As sociedades anonymas, devidamente constituidas, não
~d_erão e~trar em funcçõe , e praticar validamente acto algum,
slDao~epOl de archivados na Junta Commercial, e onde não a houver,
noregl tr.o de hypothecas da comarca:

1.' Ocontracto ou e tatuto da sociedade'
d 2:' Ali ta nominativa dos subscriptore co:n indicação do numero
eacçoes e entradas de cada um .

3.' Acertidão do depo ito d~ decima parte do capital;
dmi

4
:

Q

A acta da installação da as embléa geral e nomeação dosa O1stradore.

§5,' A.ntes das companhias entrarem em exercicio, serão, sob a
~e m~comminação do paragrapho antecedente, publicados nos jornaes
dO teImo, ou do 100'ar mai proximo e reproduzidos na Capital Fe
t~l, no Dia1'io Offic-ial, e no Estado, na folha que der o expediente
d~la~.ve;no, os e tatuto , ou a escriptura do contracto social, c_om
em :ld

çao
da data em que foram archivados e dos nomes, profissoes

or~ n do administradores.
varo ~~regi tI'O de hypothecas da comarca da -Me da sociedade archi.

e;7 a um exemplal' da folha, onde se fizerem a ditas publicações,
CODIGO co~mERCIAL
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e as de que trata o art. 6°, facultando a quem quer que seja odirei~

de leI-as, e obter certidões, pagando o respectivo custo.
Art. 4.° Nenhum contracto, ou operação, se effectuaráporconta

da sociedade, ou companhia, sinão depois de con. tituida elia pela
fõrma que determina o artigo antecedente e preenchidas as formali·
dades dos §§ 4° e ~° do me mo artigo.

Art. 5.° Os actos ant·eriores á constituição legal da sociedade e
ao preenchimento das formalidades dos §§ 4° e 5° do art. 3°, ficarão
sob a responsabilidade dos seus fundadores ou administradores, salvo
si, constituida a sociedade, a assembléa geral assumir a responsabili·
dade de taes actos.

São os fundadores solidariamente res1lonsaveis aos intere -ado
pelas perdas e damnos resultantes da inobservancia das prescripçóili
desta Lei, relativas ás condições e constituição das companhias
(arts. 2° e 3°).

Art. 6.° São sujeitos á publicidade do art. 3° §§ 4° e 5°, sob
pena de não valerem contra terceiros, os actos relativos:

1.0 A' alteração dos estatutos;
2.° Ao augmento do capital i
O capital social não poderá ser augmentado sinão nos casos de

illsufticiencia do capital subscripto, acorescimo de obras, ou amplia~lo

dos serviços e operações sociaes.
3.° li' continuação da sociedade depois do seu termo i
4. ° A' dissolução antes do seu termo i
5.° Ao modo de liquidação.
A falta de registro e publicidade não pôde ser opposta pela

sociedade ou pelos socios contra terceiros. .
Paragrapho unico. E' nulla, de pleno direito, a companhia 00

sOCIedade anollyma que fõr constituida sem os requisitos e as forma·
lidades do art. 3° §§ 1° e 2. o

Art. 7.° O capital social divide-se em acções, as quaes. podem
subdividir-se em fracções iguaes, que, reunidas em numero eqUlvalent~
á acção, conferem os mesmos direitos desta.

§ 1.° As acções serão nominativas até ao seu integral pagamento,
realizado o qual poder-se-hão cocverter em titulos ao portador, por
via do endosso, segundo estiver estipulado no estatutoS. . d

§ 2.° Não podem neg-ociar-se as acções antes de realizado l/a O

seu valor. .'\'
r. Todavia, ainda quando negociadas, subsiste a respon~a:lo~

dade do cedente, si se tornar iusolvente a soc~ed~de p~r c~d~.lbe,
damnc . occorridos ao tempo em que eBe era acclOlllsta j . cal. com
porém, assegurado o direito de indemnização contra o cesSlOnarJO
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quem transigiu e os cessionarios ulteriores, os quaes todos são soli
dariamen te obrigados.

II. Cessa are ponsabilidade do cedente, desde que a a sembléa
geral da socieclade approvar as contas annuaes.

§ 3." Haverá, na sé<!e das companhias, um livro de registro com
termo de abertura e encerramento, numerado, rubricado e sellado nos
termo" do art. 13 do Oodigo Oommercial, para o fim de nelle se
lauçarem:

1.0 °nome de cada accionista, com indicação do numero de suas
acções;

2.° A declaração das entradas de capital realizadas;3" As transferencias das acções com a respectiva data, assigna
das pelo cedente e cessionario, ou por seus legitimos procuradores;

4.° As conversões das acções em titulos ao portador_
§4.° °penhor das acções nominativas constitue-se por averbação

no termo ne transferencia; o das acções ao portador e das transfe·
riveis, mediante endosso pela. fórma estabelecida nos arts. 271 e 272
do Codigo Commercial.

Aconstituição do penhor não suspende o exercicio dos direitos
do .accionista.

Art. 8." Toda acção é indivisivel em referencia á sociedade.
Quando um destes titulos pertencer a diversas pessoas, a socie

dade suspenderá o exercicio dos direitos, que a taes titulos são inhe
rentes, emquanto uma só não fõr designada como uuica proprietaria.

Art. 9.° As sociedades ou companhias anonymas serão adminis
tradas por mandatarios temporados, revogaveis, reelegiveis, socios,
ou não socios, estipendiados, ou gratuitos; não podendo cada man
dato exceder o prazo de seis annos.

Os administradores, si outra cousa não se houver e tipulado nos
estatuto_s ou .contracto ~ocial, podem nomear agentes, que os auxiliem
na g: tao dlaria dos negucios da companhia, mas por cujos actos
ficarao, em todo caso, responsaveis.

~~. }-O. _0 numero, retribuição, nomeação, auração, destituição,
~bshtUIÇao e attribuição dos administradores da sociedade, serão

ados nos estatutos ou contracto social.
§;.0 Salvo disp(;)sição em contrario nos estatutos:

t' 1. Em ~aso de vaga de logar de administrador, designarão sub
i 1:~tos proVIsorios os administradores em exercicio e os fi 'cll.es, com
pe l~~o aassembléa geral fazer a nomeação definitiva, na primeira
reumao que se seguir'
p lO 03 administradores reputam-se revestidos de poderes, para
c[~ ca.1' to<l?S os actos de gestão relat.ivo ao fim e ao objecto da so-

ade, aSSIm como represental-a em juizo activa e passivamente.
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Não podem os administradores, sa.lvo expressa menção nos esta·
tutos:

a) Transigir, renunciar direitos, hypothecar ou empenhar bens
sociaes;

b) Contrabir obrigações e alienar bens e direitos; excepto si estes
actos se incluem nas operações, que fazem objecto da sociedade.

§ 2. 0 Os administradores não contrahem obrigação pessoal, indi·
vidual ou solidaria, nos contractos ou operações, que realizam no
exercicio do seu mandato.

§ 3.o Os administradores, antes de entrarem fim exercicio, são
obrigados a caucionar a responsabilidade de sua gestão com onumero
de acções que se houver fixado nos estatutos.

A caução far-se-ha por termo no livro do regi tro; seudo as
acções, si fôrem ao portador, depositada~ na caixa da sociedade, on
em poder de pessoa designada pela assembléa geral.

,Essa caução pôde ser prestada em favor do administrador por
qualquer accionista.

§ 4. 0 A porcentagem, que se dever aos administradores, funda·
dores, ou quaesquer empregados da sociedade, retirar-se·ha dos
lucros liquiüos, depois de deduzida a parte destinada a formar °fundo
de reserva.

Art. 11. Os administradores são responsaveis :
a) A' sociedade, pela negligencia, culpa ou dólo, com que se

houverem no desempenho do mandato;
b)A' sociedade e aos terceiros prejudicados, pelo excesso do

mandato;
c) A' sociedade e aos terceiros prejudicados solidariamente, pelas

infracções do presente Decreto e dos estatutos.
Paragrapho unico. O accionista tem sempre salva a acção com·

petente, para haver do administradores as perda::; e damnos resnl·
tantes da violação deste Decreto e dos estatutos.

A dita acção poderá ser inten tada conjunctamente por dous ,ou
mais accionistas; não podendo, porém, referir-se a actos e operaçoes
iájulgados por asselllbléas geraes.

Art. 12. Oadmini tt'ador, que tiver interesse opposto ao dac?m·
panbia em qualquer operação socfal, não poelerá tomar pa,rte na delt~e'
ração a respeito, e será obrigado a fazer o nect3ssarío aVISO aos ~U~IOS
administradores, lavrando-se declaração disso na acta das sessoe~,.

No caso de que se trata, a deliberação será tomada pelos demaiS
administradores e pelos fiscaes, á maioria de votos. .

Art. 13, Os administJ::adores que, na falta de inventario, ou no.o
obstante o inventaria, ou por meio de inventario fraudulento, r:.~a~;
tirem divirleudos não devidos, são pessoalmente obrigados ares 1 UI
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acaixa social a somma dos mesmos dividendos, e sujeitos, além disso
ás penas criminaes em que incorrerem.

Paragrapho uuico. Só poderão fazer parte dos dividendos das
sociedades anouymas os lucros liquidos resultantes de operações
etfectivamente concluidas no semestre.

Art. 14. A assembléa geral nomeará annualmente tres ou mais
fiscaes supplentes, socios ou não socios, encarregados de dar pll.recer
sobre os negocios e operaç.ões do anno seguinte, tendo por base o
balanço, inventario e contas da administração.

§1.° E' nuna a deliberação da assembléa geral, approvando as
contas e obalanço, si não fôr precedida do relatorio dos fiscaes.

§2.° Si não fôrem nomeados os fi caes, não acceitarem o cargo,
ou se tornarem impedidos) compete ao presidente da Junta Oom
mercia.l, e, onde não a houver, ao juiz do commercio do termo, a requi·
rimento de qualquer dos administradores, a nomeação de quem o subo
stitua ou sirva dura.nte seu impellimento.

§3: Os fiscaes, durante o trimestre que precede a reunião
ordinaria da assembléa geral, têm o direito de examinar os livros,
verificar o estado da caixa e da carteira, exigir informações dos
administradores sobre as operações sociaes) e convocar extraordi
nariamente a assembléa geral.

§4.° Os eífeitos das responsabilidades dos fiscaes para com a
sociedade determinam-se pelas regras do mandato.
. Árt. 15. Haverá, em cada anno, uma assembléa geral dos accio

DIsta ,cuja reunião se fixará nos e tatutos, annunciando·se quinze dias
antes sempre pela imprensa. .

di
§.1. o Nessa reunião será lido o relatorio dos fiscaes, apresentados,

scntIdos eapprovados o balanço, contas e inventario.
§2.° Aas embléa geral compõr-se-ha de um numero de accionistas,

qnerepr~se~te, pelo menos, o quarto do capital social.
§3. 8.1 e te numero se não reunir, convocar-se-ha outra por meio

de annunclOS nos jornaes, declarando-se nenes que se deliberará
qnalquer que seja a somma do capital representado pelos accionistas
presentes.
. §4. ° Todavia, a assembléa geral que deve deliberar sobre os
~os dos arts. 3° e 6°, carece, para se constitnir validamente, de um

ca~terlo de .accionistas, que' represente, pelo menos, dous terços do
pi a SOCIal. .

Si, nem na pl'imeira nem na segunda reunião comparecer onumero de a '. ,cei CClOllistas exigido neste paragrapho, convocar- e-ha ter-
qn~a'fccom a declaração de que a assembléa poderá deliberar, seja
annnno~ a somma do capital representado pelos presentes. Além dos

CIOS, a convocação neste caso se fará por carta.
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As deliberações da assembléa geral, tanto no caso deste para.
grapho, como no do § 2°, tomar-se· hão pela maioria dos socios pre.
sentes.

§ 5." A convocação extraordinaria da assembléa geral serásempre
motivada.

§ 6.°Nos estatutos se determinará a ordem, que se ha de guardar
nas rellniões da assembIéa geral, o numero minimo de acções neces
8ario aos accionistas para serem admittidos a votai' em assembléa
geral, e o de votos que compete a cada um na razão do numeroda
~cções que pORsuir.

§ 7.° Ainda que sem direito de votar, por não po snir onumeru
de acções exigido pelos estatutos, é permittido a todo o accionista
comparecer á reunião da a sembléa geral e di cutir o objecto ujeito
li. deliberação.

§ 8." Para a eleição dos administradores e empregados da socie·
dade, bem como para as deliberações de qualquer natureza, seráo
admittidos votos por procuração com poderes especiaes, com tanto que
estes não sejam conferidos a administradores e fiscaes, e que sejam
accionistas os procuradores.

§ 9.0 Quae ~quer accionistas, em numero não illenor de sete, ere·
presentando, pelo menos, um quinto do capital da companhia, podem
requerer a convocação extraordinaria da assembléa geral.

Na petição, dirigida á administração da sociedade, se declar8~á
o motivo, que não poderá versar sobre materia, actos e contas)á
apreciados e julgados em assembléa geral.

I. Observada esta restricção, a convocação poder-se·ha efectuar
pelos proprios requerentes, si a administração não a realizar no prazo
de oito dias.

,II. Si a reunião da assembléa geral ordinal'la se retardar mai .de
tres mezes além da época estipulada nos estatutos, qualq~eracCl.o.

nista poderá e:xigil-a da administração, e, não sendo atten~ldo, terRO
direito de fazer elle proprio a convocação, declarando esta Cll'CUIDstan·
cia no annun.cio respectivo.

III. 'As' assembléas geraes ordinarias não podem funccionar GOm

menos de tres socios capazes de constituil-as, afóra os direct{lres e
fiscaes, pena de nullidade das deliberações adoptadas. . . t d

§ 10. Não podem votar nas assembléás geraes : os admIoIS ra 0

res, para approvarem seus balanços, contas é inventarios; os ~s~e:,
os seus pareceres' e os accionistas a avaliação de seus qlun et·,, , tl'ac o
ou quaesquer vantagens estipuladas nos estatutos ou con
social. d

Art. 16. Um mez antes da data aprazada par~ a J'eun!ã~8d:
assembléa geral ordinaria, annunciará a administraçao da SOCle
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ficarem á disposição dos socios, no proprio estabelecimento onde ella
tiver a sua séde :

a) Cópia dos balanços c0D:t~ndo a i~dicação do~ valores moveis,
immoveis, bem como todll.S as dIvIdas actIvas e passIvas;

b) Cópia da relação nominal dos accionistas, com o numero de
acções respectivas e o estado do pagamento deIlas ;

c) Cópia da lista das transferencias de acções, em algarismos,
realizadas no decurso de um anno.

§1. o Até a vespera, o mais tardar, da sessão da assembléa geral
se publicará pela imprensa o relatorio da sociedade, com o balanço e
oparecer da commissão fiscal.

§2.' Até trinta dias, quando muito, após a reunião se publicará
pela imprensa a acta da assembléa geral.

Art. 17. As sociedades ou companhias anonymas dissolvem·se:
1.0 Por consenso de todos os accionistas i
2.' Por deliberação da assembléa geral (art. 15 § 4°) j

3.' Por insolvencia ou cessação de pagamentos;
4.° Pela terminação do seu prazo i
5.' Pela reducção do numero dos socios a menos de sete. Neste

caso asociedade só se entenderá dissolvida, si durante o prazo de seis
mezesnão se preencher o numero legal.

Pelos actos que a companhia praticar, depois que o numero de
socios se reduzir a menos de sete, serão solidariamente responsaveis
os administradores ou accionistas, si dentro do dito prazo de seis
mezes não fôr preenchido o numero legal;

6.' Mostrando-se que lhes é impossivel preencherem o fim social.
No caso de perda da metade do capital social, os administradores

deve~ consultar a assembléa geral sobre a conveniencia de liquidação
anteCipada.

Caso, porém, a perda seja de tres quartos do capital social,
qualquer accionista pôde requerer a liquidação judicial da sociedade.

Al't. 18. As sociedades e companhias anonymas não são njei·
tas á fallencia j salvo, porém, a responsabilidade criminal de seus
repre~entantes e socios, pelos crimes pessoalmente commettidos contra
aSOCiedade e terceiros.

Art. 19. São applicaveis á liquidação forçada das sociedades
anonymas,. com as alterações constantes dos arts. 20, 21, 22,23,24
e25, ~s ~lsposições do Oodigo Oommercial relativas á fallencia na
parte cml eadministrativa.

§ ~.' Aliq~lidação não pôde ser declarada sinão :
Di tal. Por melO de requerimento da ocjedade, ou de algum accio
basl ' nos. casos do art. 17, US. 3° e 6°, ultima parte, instruido com o

anço e Inven tario . ',
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2.o Por meio de requerimento de um ou mais credores, instruido
com a competente jnstificação, no caso de cessação de pagamenlode
dividas, liquidas e vencidas.

Da sentença que decretar a liquidação" cabe o recurso deaggraro
de petição.

§ 2. o Fóra do caso de cessação de pagamento, a liquida~ão pôde
fazer-se amigavelmente.

Art. 20. Declarada a liquidação por sentença do juiz do ~m,

mereio, nomeará este, dentre os cinco maiores credore~, dous sJIldicOl,
cujas funcçóes aurarão até que os credores deliberem obre a con~r·

data, que lhes fôr offerecida, ou sobre a liquidação definitiva.
§ 1. o Os syndicos nomeados tomarão posse do patrimouio social,

para o conservar, sob as penas ele depositario, e exercerão ómente
ac tos de simples administração.

§ 2. 0 Incumbe-lhes proceder logo, por meio de peritos, ao 1J3.

lanço e inventario da sociedade, ou a verificação de um e outro, j ji
estiverem organizados. lO

Art. 21. De posse do balanço e inventario, qlle serão acompa·
nhados de um relatorio dos syndicos sobre as causas, que deter·
minaram a liquidação da companhia ou sociedade, o juiz do commercio
convocará os credores mediante editaes, com tempo sufficiente e
respeitadas as distancias, afim de que chegue a convocação ao CO°

nhecimento dos interessados ausentes, para deliberarem sobre acon·
cordata, ou liquidação.

Paragrapl10 unico. A deliberação, para ser válida, tomar·5e·h!
nos mesmos termos prescriptos pela Lei em relação á vl1lidade das con·
cordatas apresentadas no processo de fallencias.

Art. 22. Não é mister a reunião dos credores, SI os repre'e~'

tantes da sociedade ou companhia apresentarem ao juiz do comlD~~IO

concordata, por escripto, concedida por credores em numero eXlg'ldo
no paragrapho antecedente. Homologada esta concordata, be~ co~!

a que fôr concedidl1. em reunião de credores, tornar-se-ha obngaton!
para todos os credores.

Art. 23. Em qualquer estado da liquidação póde ajustar·se,con·
cordata, ainda quando já rejeitada, comtanto que se conceda na forll1&
do paragrapho unico do art. 21. , .

-Art. 2:1:. Sendo negada a concordata, ou vindo a rescmdir·se,

proseguirá a liquidação até sua solução final, servindo. C?1U plen~~
poderes os syndicos nomeados, os quaes poderão ser destltUldos 8 r
querimento não justificado dos credores em maioria de numero e
credito.
-------------------------

Nota 2
Doer. n. 165 A de 1890, al't. 5.
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Art. 25. Os credores, representando dous terços dos creditos,
podem:

§L' Continuar o negocio da sociedade ou companhia.
§2." Cedei-o a outra sociedade existente, ou que para esse fim

lenha a formar-se.
Art. 26. Incorrem na pena de multa de 200~ a 5:000$000:
L' OS fundadores de sociedades, que na con tituição deUas dei

xarem de observar as formalidades prescriptas no art. 3°, ~eus para
grapho e numero j ,.

2." Os administradores, que, havendo sido nomeado no instru
mentopublico de constitllição da sociedade, ou na assembléa geral
àeqne trata o u. 2 do § l' do art. 3°, deixarem de observar as pres
eripçães do §4' e seus numeros, e do § 5° do citado art. 3° j<&

3." Os administradores que não cumprirem as disposições do
arl. 6' e seus numeros, a do art. 12 e a do art. 15, (~eL'{audo de
c~vocar a assembléa geral ordinaria nas épocas m•.r-::adas nos
estatutos; li

4,' Os administradores Que violarem as disposições do art. 16 e
sens paragraphos ; 6

5." Os administradores, que emittirem obrigações ao portador em
contravenção ás disposições do § 1° art. 32.

Art. 27. Incorrem nas disposições do § 4° do art. 264 do Codigo
Crimiual:

L' Os administradores, que infringirem as prescrip\,ões do
&!t. 31;

2." Os admini tradores ou gerentes, que distribuirem dividendos
não devidos (art. 13) ;

3." Os admini tradores, que por qualquer artificio promoverem
falsas cotações das acções j

.4.' Os administradores, que, para garautit'em creditos sociaes,
aceItarem o penhor das acções da propria companhia.

§L' Os fiscaes, que deixarem de denunciar nos seus relatol'los
annnaes (art. 14) a distribuição de dividendos não devidos e quaes
~ner outra f:allde~,. praticadas no decurso do anno e constantes .dosr se papeIS SUjeItos ao seu exame, haver-se·hão por cumpllces
~ntores desses delictos, e, como taes, erão punidos.

Nota 3
Decr. n, 434 de 1891, art. 230.

Nota 4
Decr. n, 434 do 1891, al't. 230.

Nota 5
Deer. n. 434 de 1891, art. 230.

. Nota 6
Deer. n. 434 de 1801, al't. 230.
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§ 2. 0 A responsabilidade dos administradores-fiscaes cessa com o
julgamento e approvação das contas e actos pela assembléa geral, não
se admittindo mais acção criminal cont.ra eUes. "1

Art. 28. No Cc\SO de dissolução da sociedade anonyma, por in·
solvencia, ou por cessação de pagamentos, serão igualmente punidos
com as penas do art. 264 do Codigo Criminal os administradores ou
gerentes, que subtrahirem os livros da mesma sociedade, que os
inutilisarem, ou lhes alterarem o conteúdo; ou que diminuírem, des·
viarem, ou occultarem parte do activo; e os que, em instrumentos
publicos, em escriptos particulares, ou em balanços, attribuirem á
sociedade o debito de sommas, que ella não dever.

Art. 29. Os crimes, de que trata o art. 26, serão processados
seg'uuc1o as prescripções dos arts. 47 e 48 do Decr. n. 4824 de 22
de Novembro de 1871, e julgados pelo juiz de direitQ da. comarca com
os recursos legaes, 8

Art. 30. Em todos os crimes, de que trata este Decreto, caberáa
acção publica. 9

Art. 31. E' prohibido ás sociedades anonymas comprar evender
as suas proprias acções.

Nesta prohibição não se comprehende a amortização das acções,
uma vez que se faça com fundos disponiveis.

Art. 32. E' permittido ás sociedades anonymas contrabir em·
prestimos em dinheir01 dentro ou fóra do paiz, emittindo para esse
fim obrigações ao portador.

§ 1. o A importancia de taes emprestimos não pôde exceder o
valor do {undo social na sua totalidade. .

§ 2. o Essas obrigações,. terão por fiança todo o activo e bens da
sociedade, preferindo a quaesquer outros titll10s de divida.

§ 3. 0 No caso de liquidação da sociedade, os portadores dessas
obrigações haverão a sua importancia antes de qnaesquer ou~ro

credores; e só depois de recolhidas todas eUas, ou depositado o
valor das que faltarem, serão pagos os demais credores na ordem das
outras preferencias.

§ 4. o Aos portadores dessas obrigações é licito assistir ás rellniõel
de assembléa geral, e discutir, sem voto, qualquer assulllptoJ que in·
teresse a divida representada por esses titulos. t.

Nota 7
Decl'. n. 434 de 1891, aM.. 230.

Nota 8
Decl'. n. 434 de 1891, aI't. 230.

Nota 9
DecI'. n. 43<1 de 1891, ar\. no.

Nota 10
DecI'. n. 43<1 de 1891, art.2HO.
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Art. 33. São applicaveis ás sociedades anonymas existentes' 3·S
disposições dos §§ 1o, 20 e 30 do art. 2°, art. 6° e seus numeras, §§ 1°
e2'doart. 10, arts. ll, 13, 17 e 18 a 25 inclusive, ns. 3° e 50 do
art. 26, us. l°, 2° e 30 do art. 27, arts. 28, 31 e 32; a!?sim como as
do~3°doart. 7°, e as dos arts. 12,14,15 e 16, n. 3° do art. 26 e do
art, 27, seus numeras e paragl'aphos.

Paragrapho unico. As sociedades estrangeiras existentes no paiz
são obrigadas a cumprir o disposto no art. 1° in fine, dentro em seis
mezes, acoutar da data da publicação do presente Decreto; pena de
perderem o direito de funccionar nesta Republica.

Art. 34. A.s disposições deste Decreto não comprehendem as soo
ciedades de soccorros mutuas, nem as litterarias, scientificas, politicas
ebeneficentes, que não tomarem a fÓl'ma anonyma. As ditas socie
ilades podem se instituir sem autorização do Governo, e regem-se
pelo direito commum.

Sociedade em commandita pO?' aC?Qfjg

Art. 35. E' permittidó ás sociedades em commandi~a ( Codigo do
Gommercio, arts. 311 a 314), dividir em acções o capital com que
entram os socios commanditarios.

§L° Nas commanditas por acções são solidariamente respor:sa
veiso gerentes, os sacias que por seus nomes, prenomes ou appellidos
fignrarem na firma social, e os que assignarem a firma. a não ser de
elaradamente por procuração.

§2.° Os nomes dos gerentes devem·se indicar no acto constitu
tivo da sociedade.

Art. 36. A sociedade em commandita por acções forma·se por
emiptura publica ou particular, àssignada por todos os sacias; e não
se reputará legalmente constituida, sinão depois de sub cripta todo o
capital, edepositada em banco, ou em mão de pessoa abonada, á es
rolha da maioria dos subscriptores, a decima parte da entrada ou
prestação de cada socio.

Art. 37. Os poderes do g'ereute, os direitos dos commanditarios,
quanto ás deliberações e actos de fiscalisação, e os casos de dissolução.
além dos mencionados no art. 17, serão regulados nos estatutos ou
eontl'acto social.

Art. 38. Salvo clausula ou estipulação em contrario:
§1. o A. assembléa geral não pôde, sem ex.presso accol'do do ge

rente ou gerentes, ratificar ou praticar acto que interessem á sacie·
dade para com terceiros, ou que importem mudança ou alterações do
wntracto social.
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§ 2.° Em caso de morte, incapacidade legal ou impedimento dI
gerente, compete aos fiscaes fazer a nomeação de um al1ministrador
provisorio, qlle só poderá praticar actos de simples gestão, ou os que
fOrem necessarios para a conservação dos direitos da sociedade.

Dentro do' prazo de quinze dias, a contar da data da nomeação
do administrador provisorio, será convocada a assemblêa geral, para
eleger o gerente eifectivo.

Uma cópia da acta, contendo a nomeação do gerente, será arem·
vada e publicada, na. conformidade dos §§ 4° e 5° do art. 3.'

§ 3. ° A sociedade em commandita por acções dissolve-se pell
morte de qualquer dos gerentes. .

Art. 39. Os fiscaes podem representar em juizo a sociedade, para
intentar contra os socios solidarias as acções necessarias, si as im o
deliberar a assembléa geral, sem prejuizo dos direitos de cada um dos
cOllmanditarios.

Art. 40. São applicaveis ás soéiedades em commandita por acções
as disposiçõe::; dos §§ 1" e 2° do art. 1°, dos art~. 4°,5°,6',7' eseus
paragraphos, e dos arts. 8°, 11, 13, 14, 15, 16 e 17.

Art. 41. São ta.mbem applicaveis ás mesmas sociedades as d~·

posições do art. 26, us. l°, ~o, 3'. e 4°, e dos arts. 27, 29,30,32e
seus paragrapbos .

Art. 42. O Governo expedirá o regulamento conveniente modi·
ficando pelas deste Decreto as disposições do Decr. n. 8821 de 30
de Dezembro de 1882.

Art. 43. Ficam revogadas a Lei n. 3150 de 4 de Novembl'ode
1882, e bem assim quaesquer disposições em contrario ás do presente
Decreto.

DecreLo n. 165 A de 17 de Janeiro de 1890
Dispõe sobre as operações de credito movei a beneficio da lavoura e industrias

auxiliares

Art. 1.0 Cahem sob as disposições deste Decreto os emprestimos
a breve termo feitos por bancos, sociedades, ou particulares á lavoura
on ás industrias auxiliares della, quando esses emprestimos eon·
sistam em :

a) Ministrar ao dono ou ao arrendatario do solo quautias em di·
nheiro sob penhores de machinas e instrumentos aratorios, de animaes
de qllalquer especie e de outros objectos ligados ao serviço da uma
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'Wlão rural, ainda como immoveis por destinos, de fructos colhidos
anno, ou no anno anterior, de frnctos armazenados, em ser ou be
fioiados, e acondicionados para se venderem, de frnctos pendentes
las raizes, ou pelos ramos, da colheita futllra de certo e determinado
no, da lenha cortada, ou da madeira nas mattas preparadas para o
rte,de capitaes agrícolas em via de producção, de outros quae quer

ssorios da cultura não comprehendidos na escriptura de hypotheca,
separados della, depois de comprehendidos, com assentimento do
dor Jlypothecario ;

b) Fornecer instrumentos e utensilios aratorios, animaes vivos
lontros pertences da lavoura, estimados por avaliação estipulada
treo mutuario e o mutuante, e recebido por aquelle como depositaria.
Art. 2.' Os emprestimos comprehendidos n9.S prescripções 'deste
creto uão se farão por somma inferior a 5001tJ, nem por prazo maior

Itresannos, prorogavel por mais dons, si o mutuaria tiver amorti
025 '/. pelo menos do capital mutuado.
Estes emprestimos estão sujeitos apenas a dous terços dos direitos

cnstas.
Art. 3: Gozarão de privilegio, para se pagarem precipuamente

prodncto d!\ colheita, preferindo aos proprietarios do s6lo os que
ecerem sementes, e an teciparem dinheiro para as despezas della..
~ 1.0 Serão pagos, ou trosi!11, precipuameute pelo producto da
os creuores por fornecimentos de adubos, fertilisan tes e bem

imdo gado indispensavel á cultura, si o proprietario, judicialmente
,limado pelo al'l'endatario, não se oppuzer no prazo de quinze

1. M!lnifestada, porém, opposição do propríetario, este preferirá
lesses cl'edores, mas só quanto ás rendas vencidas nos dons annos

mediatamente anteriores á divida pignoraticia, assim como quanto
'qnese vencerem no anno da colheita e no da primeira subsequente,
Ivo oseu direito á indeml1isação por perdas e damnos, que se lhe
onhecer em acção competen te.
II. Este privileg'io do proprietario cessará., si o emprestimo 110uver

ido feito em commum ao arrendatario e a eIle.
~2.' E' nnlla, de pleno direito, toda a estipulação, que tenl1ft

rfim tolher ao arrenc1atario os beneficios do penhor agricola, e bem
'im qualquer clausula, que autoríse o credor a se assenhorar do
nlior sem as formaJidades legaes.
~ 3,° As penas do art, 264 do Oodigo Oriminal e do art. 18 § 2°

Decr. n. 169 A de 19 de .Janeiro ele 1890 contra os que alhearem
desviarem o penhor agrícola sem acquiescel1cia do credor, ou per-
tl'l\rem qualquer acto em fraude da garantia pignúraticia não abran

os mutuarios, que fizerem alienação subrogando o penhor, mas
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alcançam os que, de má fé, desampararem a cultura, e os que empre.
garem o emprestimo em nso estranho ao fim do penhor agricola.

Nos casos exemplificados neste paragrll.pho ter-se-ha como
rescindido o contracto, e o devedor pignoraticio obrigado para logo
ao pagamento. cabenÇlo contra elle ao credor acção de indemni.
zação.

§ 4. 0 Si a cliviq.a se não pagar no vencimento, cabe ao credor
pignoraticio o direito de chamar o devedor ao juizo competente por
mandado judicial ou 8e declare o dia, hora e o logar da venda para o
pagamento, dentro em dez dias; pena de, não o fazendo nesse prazo,
proceder-se a tres praças, com in tervallo de cinco dias de uma a
outra, adj udicando·se ao credor, em falta de licitantes, o objecto pe·
nhorado.

§ 5. o O penhor agricola poderá constituir-se por escripto parti·
cular, com declaração de sua data, a assígnatura do mutuario, reco·
nhecida por official publi130 : pena de nullidade.

§ 6. o Dispensa-se a inseripção, no registro hypothecario, do
penhor agricola por somma inferior a 5:000:th; registrando-se, nesse
caso, o contracto em livro especial, destinado a esse serviço no caro
torio do juiz de paz da situação do objecto penhorado; livro que seni
aberto, rnbricado e encerrado pelo jniz municipal do termo.

§ 7. o Si a somma coberta pelo penhor exceder a 5: 000.', 8 io·
scripção renovar-se-ha no fim de dons annos, contados da data della;
pena de perda do privilegio do credor pignoraticio.

§ 8. 0 As indemnizações devidas pelas companhias ~e segnro
contra incendio, geada, saraiva, peste de gado e outros l'lSCOS, bem
como as que ainda restem aos adquirentes de objectos empenbados,
attribuem-se de p1eno direito sem embargo de qualquer cessão, aos, .
credores privilegiados, na ordem das preferencias respectIvas.

São,'porém, validos, os pagamentos feitos de boa fé antesds
opposição, ou declaração desses credores.

Art. 4. o São validos, e gozam de todas as garantias da letrade
cambio, os bilhetes á ordem pagaveis em mercadorias.

§ 1. 0 Estes bilhetes devem conter:
A data;
A qualidade das mercadorias consignadas,
O nome e prenome da pessoa a cuja ordem se deve fazer acoo'

signação;
A época em que esta ha de fazer-se;
O valor,' como nas letras de cambio. . ' tesa
§ 2 o As disposições communs ás letras de cambIO e aos bII~e te

ordem, ~m que se estipula o pagamento em dinheiro, s.ão igua meu
applicaveis aos bilhetes á ordem pagaveis em mercadona.
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§3.· Os bilhetes á ordem não se podem sacar, sinão com veItéi
mento a prazo fixo. Si contiverem clausula diversa, tornar-se-hão
meras obrigações, ainda quando firmados por negociantes.

§4.o Vencido o prazo, incumbe ao portador executar a obrigação,
expedindo a mercadoria por terra ou por mar, ou fazendo·a transportar
aoutros armazens ou entrepostos.

Pôde, porém, conservar a mercadoria por Bua conta e risco, nos
annazens onde se achar durante prazo maior que o estipulado no
bilhete, quando os usos locaes o auto,rizarem.

§5,· O portador do bilhete em m~l'cadorias, que não cumprir em
tempo aobrigação do paragrapho antecedente, só conservará recurso
contra oaceitante, ficando liberados os portadores e sacadores.

§6,· A estimação da mercadoria não consignada regula-se, quanto
&índemniza~ão e ao reembolso, segundo o curso da praça onde se de·
veria realizar a consignação e onde não foi realizada, calculando-se
entre omomento da requisição e a data do vencimento do bilhete.

Art, 5.° E' ext,ensivo aos signataríos de bilhetes em meréadoriRs
odispo to no art. 20 do Decr. n. 164 desta data.

Art. 6." Revogam·se as disposições em contrario.

Decreto n. 216 C de :22 de Fevereiro de 1890

Crêa ecÇões de E latistica Commercial, annexas ás Associações Commerciaes

~rt: 1.0 Fica instituida, como serviço annexo a cada uma das
~~~laçoes Commerciaes, conforme regimento que se expedirá, uma
"""'i"O de Estatistica Commercial.

Suas juncções

Art. 2.° As hmcçôes deste servIço tem por iim orientar a la
lOUra e ocommel'cio, determinando constantemente, com preci 'ão e
~ança) pelo .conhecim~nto exacto da producção nacional, da pro-

CÇão estrangeIra e da sItuação dos mercados o preço natural dos
ptodnctos. ' .
10 Jara chegar a esse resultado, os seus trabalhos abrangerão,
n.nNc~nte a este ramo da vida social, a estatística nacional e es-
~~L .
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§ 1.o Qllanto á estatistica nacional, esses trabalhos consistirão em:
1.0 Demonstrações annuaes das qualidades, quantidades efi·

lares dos generos de producção ele cada Estado, organizadas pijr
municipios, com discriminação de suas industrias, agricoll1, pastoril,
textil, fabril e extractiva. .

a) Calculo das médias dessas producções, feito de tres emite!
annos e de cinco em cinco, sempre do primeiro anno dos trabalbog~

secção até o ultimo considerado;
b) Comparação dessas producções de um com a dos oull'Ol

annos e das suas médias respectivas, para se determinar oaugmenlo,
ou a diminuição, que tiveram, nas épocas confrontadas, bem comi
as causas que para isso actuaram.

2_o Demonstrações annuaes das quantidades, qualidadaR evalOrel
dos generos de producção consumida no proprio Estado product~r,

e bem assim dos exportados para as praças commerciaes de onlm
Estados e para os mercados estrangeiros.

a) Calculo da média dessas demonstrações, feito de tres em !!ii
annos e de cinco em cinco, sempre do primeiro anno dos trabal~~

até o ultimo confrontado;
b) Comparação desse consumo e exportação de um com os dos onlr~

annos esuas médias respectivas, para determinar oaugmento,oudMres,
cimento, que tiveram, bem como as causas que para isso actllaramj

c) Esses trabalhos organizar-se-hão mediante os dados fOl'lleci~~

pelas municipalidades, nos impressos enviados pelas secções deei
tatistica, com a devida alltecedencia, para serem respondidos e~e

volvidos, e os elementos fornecidos pelas directorias de ferro-vil!,
repartições publicas e associações particulares_

3. o Demonstrações annuaes das qua.ntidades, qualidades eVI'
lores dos generos do paiz recebidos do interior, ou entrados n~

mercal10s nacionaes (portos de mar), por onde se fal:em as exporta·
ções de um para outros Estados e pal'a o estrangeiro, com decil'
ração das suas procedencias, dmante o periodo de 1880 a 1890.

a) Calculo das médias dessas demonstrações, feito de tres em Irei
annos e de cinco em cinco, incluidos sempre todos os annos desde
o primeiro dos trabalhos da secção até o ultimo dos confrontados;

b) Comparação desses recebimentos on entradas de ganero ~!

nns coro os outros annos e das médias respectivas, para se determinar
o augmento, ou diminuição, que tiveram, nos periodos comparados,
bem como as causa,; que para tal cooperaram;

c) Serão organizadas annualmente, de 1891 em diante ignaP.l
demonstrações (3 0

) com os respecti vos calculos das médias a compa·
rações (a, b), ultimando-se estes trabalhos até o fim de Janeirodoanni
seguinte.
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4" Pelo conhecimento e analyse das médias das demonstrações e
comparações supra-indicadas, assim como das condições climatologicas
evariações atmosphericas das respectivas zonas agricolas, se calcu
lará, em cada anno, com a mais rigorosa approximação possivel, a
qualidade e quantidade das colheitas do subsequente, bem como as
reservas do anno anterior, qne sobrarem, para se conhecerem as quali
dades e quantidades dos generos do paiz exportaveis de uns para
outros mercados nacionaes, ou para as praças estrangeiras.

a) No fim de cada anno se determinará se esses calculos foram,
ounão, verdadeiros, e quanto se afastaram da realidade;

b) Organizar-se-hão esses trabalhos mediante os dados fornecidos
relas repartições meteorologicas e pelas directorias das estradas de
ferro eoompanhias de navegação, que transportam os generos nacio
Mes para os mercados exportadores, e todos os outros elementos de
informação necessarios, requisitados ás repartições publicas, associa
~es e particulares.

5.' Mappas do movimento mario da quantidade dos generos naci
onaes existentes nos mercados nacionaes, que os exportam, com estas
espeoificações: - Existencia (stock) do dia anterior: entradas do inte
rior e dos outros Estados da Republica; somma; sahida para os
outros Estados da Republica e para os mercados e~trangeiros i somma;
existenoia (stock) para o dia seguinte, ela qual se deduzirá o que se
vender durante o dia, e não tiver seguido seu destino para os outro~

Estados brazileiros e paizes estranhos.
a) Nesses mappas se incluirão os generos nacionaes entrados e

existentes nas estaçõe.s centraes, depositos e trapiches das ferro-vias
ecompanhias de navegação situadas nas mesmas cidades dos mercados
qne exportam para o estrangeiro;

b) As entradas, sahidas e existencias (stock), que passarem de
mnpara outro dia, comparar-se-hão com as do dia anterior, para se
demonstrar, nos respectivos mappas de movimento, o augmento, ou
diminuição, qne tiverem j

c) Organizar-se-hão mappas de movimento analogos (5) por
!8DJana, quinzena, mez, trimestre, semestre e anno, com as respe
ctivas comparações (b) ;

d) Organizar-se-hão olltrosim mappas marios do movimento dos ge·
leros do paiz existentes, no interior, nas estações das estradas de ferro,
lostrapiches, nos depoRitos das companhias de tran porte, promptos a
seguir, ou já em viagem para os mercados nacionaes exportadore ;

e) Os encarregados dessas estaçõesl estradas, trapiches e depo·
ntas darão diariamente conhecimento telegraphico á Secção de Esta·
tistica Commercial das quantidades e qualidades dos principaes ge.
neros nacionaes ali existentes até ás 4 horas da tarde de cada dia ~

7a OODIGO CO?tL\mJ1.CIAL
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f) Taes trabalhos serão devidamente methodizados e organizados
com os dados obtidos das repartições publicas, estradas de ferro
companhias de transporte, corretores e negociantes. I

§ 2, o Quanto á estatistica estrangeira, os trabalhos das Secções
de E::;tatistica Commereial comprehenderão:

1.o Demonstrações do consumo estrangeiro, por paizes, dos generos
identicos ou similares aos de exportação nacional, discriminando-se,
nesse consumo, a contribuição do Brazil e a das outra nações produ.
ctoras.

a) Calculos trienaes e. qtúnquennaes das médias correspon·
dentes a essas demonstrações, tambem do primeiro anno doa trabalhos
até o ultimo considerado;

b) Comparação desse consumo entre cada um e os demais annos,
e bem assim das médias respectivas, fixando-se o augmento, ou dimi·
nuição occorridos e suas causas.

2. o Demonstrações annuaes, por paizes, da producção dos gene·
ros similares aos principaes da exportação do Brazil.

a) Calculo das médias conforme o elltabelecido para as outras
demonstrações ;

b) Comparação de~sas producções, no e trangeiro, de uns para
outros annos, e das médias respectivas, determinando-se o angmento,
ou diminuição que tiveram, bem como as causas que para isso
concorreram.

3. o Mappas do movimento mensal da quantidade dos generú'
iguaes aos da producção do Brazil, existentes nos mercados estran·
geiros, com as seguintes declarações:

.Existencia (stock) restante dos mezes anteriores; entradas dos
outros paizes; sahidas para os outros paizes e para o consumo j somm~i
existencia (stock) para o mez seguinte.

a) Essas entradas, sahidas e existencia que passam de nm para
outro mez, comparar-se-hão com as dos mezes anteriores, para se
demonstrar o augmento, ou decrescimento verifica.do ;

b) Diariamente se determinarão as existencias (stock), ~os merca·
dos estrangeiros, dos genpros iguaes aos de producção naCional, com
os valores de suas cotações, á vista dos telegrammas que desses mero
eados se receberem. . '

4. o Estes trabalhos de estatistica estrangeira organizar·se-bao a
vista elos dados, informações, trabalhos e telegramma , ministr~dos on
promovidos, pelos consnles do Brazil e por ontros agentes,allto1'lzados,
estabelecidos, ou convidados para isso pelo Governo. , 'fi

Art, 3. 0 A's Secções de Estatistica Commercial compete, outl.~SI~
estudar, em moJiographias mansaes, semestraes e annuaes, eScllP
e graphicas, as alterações do cambio, analysando-lhes as causas.
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Pessoal

Art. 4. n As Secções de Estatística Commercial compõem-se de
um conselho administrativo e uma secretaria.

§},o O conselho.adnpnistrativo consta de um director, que será
opresidente da respectiva Associação Commercial, e seis membros,
nomeados pelo mini terio da fazenda dentre os negociantes de mais
eompetencia nas eEpecialidades princillaes do nosso commer.cio impor
tador e exportador.

E ses cargos são gratuitos.
§ 2.· Ao conselho administrativo incumbe:
a) Dirigir e fiscalizar os trabalhos da !:lecção;
b) Propôr ao Governo as medidas convenientes ao desenvolvi·

mento destas instituições, e as reformas que convierem á organização
do eu regímen;

c) Elaborar o codigo telegraphico, a que se refere o art. 6.°;
d) A.doptar em geral todas as providencias uteis á fecundidade

deste erviço;
e) Propôr a suspensão e demissão dos empregados da secretaria,

que mal servirem. ..
§3.· A secretaria, que funccionará sob as ordens immediatas do

director, coruprehende:
a) Um chefe, ao qual toca especialmente, além da direcção geral

dos.trabalhos na sua repartição, o serviço das traducções e communi·
caçoes com o estrangeiro;

b) Um a dous amanuenses e um continuo.
§4.· Para occupar o cargo de chefe, que deve ser pessoa versada

~m estatistica, é indispensavel, outrosim, conhecimento familiar das
~[D~S fr~\l.ceza, ingleza, allemã e italiana, assim como o dos dons

prImeu'os Idiomas para os lagares de amannense.
,§ 5.· E. ses cargos serão providos pelo l\Iinisterio da Fazenda,

ouvlDdo, se convier, o conselho administrativo da re pectiva secção,
ou ~andando proceder a concul'so, cujas provas serão especialmente
pratIca \lO tocante ao conhecimento das linO'uas estTangeiras.

I
§6.· Os vencimentos dos empregadosOda secretaria regulam-se

pe atabella annexa a esse Decreto.

Disposições dive'l'sas

Art. 5.° Os corretores de mercadorias são obrigados, pena de
t~a dos cargos, a ministrar quotidianamente ás Secções de Estatis-
h nota completa dos contr::Lctos de compra e venda dos O'eneroS queOuver b ,
tesp t~m celebrado no decl1l;so do dia, com declaração exacta dos

ec IVOS preços.
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· "'
Art. 6. 0 Para as communicações t.elegrapbicas, a que se refere

este Decreto, ar t. 20
, adoptará o Governo um codigo de palavras COD'

vencionaes, e entrará em accordo com as companhias de telegraphos
para reducção das taxas desses telegrammas.

Art. 7. 0 Os trabalhos das Secções de Estatística Commercial serão
publicados regularmente nas folhas officiaes dos Estados e nosjornaes
de maior circulação, affixando-se, ainda, os seus boletins, rnappas e
noticias avulsas nos edificios das Praças do Commercio, para terem a
maior circulação po.sivel.

Art. 8. 0 O Governo adoptará as mais promptas e efficazes medi·
das, para que as facções de Estatistica, por si e por seus repre en·
tantes, recebam, e obtenham, com pre teza e regularidade, do no 50
corpo diplomatico e consular, bem como das repartições pnblicas,
associações, emprezas e autoridades, todas as informações e elementos
convenientes á perfeição deste serviço.

Compete ao director da secção requisitar directamente esses
dado(l a essas corporações, associações e autoridades.

Art. 9. ~ Os trabalhos das Secções de E tatistica Commercial
concentrar-se-hão no Miuisterio da Fazenda, que procederá ã sna
!l.nalyse, e extrahir-lhes·ha os resultados geraes, estudando-os e
~purando-os em monographias methodicas, frequentes e ade~uada ás
~xigencias praticas do commercio e da agricultura.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrario.

Tallella dos vencimentos dos empregados Das secções de
Eslatislica Comme).·cial

CAP1TAL FEDERAL, SANTOS, BAEIIA, RECll'E, BELÉM E PORTO-ALEGRE -
07'denado Gmtificação Tolil/

-
Secretario da estatistica........ 3:600$UOO 2:400 000 6:000iOOO

Amanuense.................... 1:440 000 960 000 2:400i00ll

Continuo ...................... nO$OOO 280 000 I:OOO~1X1J

--
Nos outros Estados os vencimentos serão tres (IUintos destes.
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lpplOva o r~ulamenlo para a lotação das. em~arcações de vapor merca_Dles, classi
. fic<~çao. exame de macbiuistas e vlstonas das mesmas embarcaçoes

TITULO I

Dalolação das embarcações de vapor mercantes, classificação
e exame dos machiuistas

CA.PITULO T

Da lotação das embarcações de vapor me1'cant&

!rt, 1.0 Todas as embarcações de vapor nacionaes, quer se occu
~m no trafego do porto, quer na navegação de cabotagem ou de
longo curso, e as estrangeiras que se empregam na cabotagem, as
cabreas, os bate-estacas e os g'uinchos a vapor terão a seu bordo UIII

on mais machinistas approvados.
Art. 2.° O numero e cla se desses machini tas serão fixados, se

gundo a categoria da embarcação e a importancia do seu apparelho
mot~r, pela commi são de vistorias (art. 27), que tambem deter
minal'áalotação do convéz e machina, de accordo com o aviso que
detp,rmina a classe do machinista pela força da machina.

Al't. 3.° Essa. lotação será marcada na primeira vi toria por que
passar a embarcação, quer seja para a matricula, na Junta do Com
mercio, quer para o arrolamento na Capitania do Porto, quer, final
mente, para a aceitação, se pertencer a companhia subvencionada pelo
Governo.

Árt. 4,° Na lotação dos navios de maior categoria marcar-5e-ha
t&mbem ologar de praticante de machinas.

CAPITULO II

Da. classificação dos machim'stas

I ~rt. 5.° Os ma.chini tas das embarcações de vapor serão assim
eas81ficados :

Machinistas de 3a classe
Ma('hil1istas de 2" classe: .
Machini tas de 1° classe.
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Paragrapho unico. Esses machinistas serão auxiliados por prati.
cantes de macbinas, nos termos do art. 4.°

Art. 6.° Ninguem poderá ser admittido como praLícante sem
haver provado:

1.° Que trabalhou com aproveitamento em alguma officina de
machinas por espaço de um anno ;

2 .° Que sabe ler e escrever;
3' o Que satisfez o exame pl'escripto no art. 13 do presente Re

guIamento.
Art. 7.° Ninguem pocLerá obter o titulo ou carta de machinista

de 3& classe sem haver provado:
1.° Que é maior de 18 annos ;
2.° Que conta um anno, pelo menos, de viagens em navios de

vapor e outro de pratica nas omcinas do E tado ou estabelecimentos
partícula"es;

3.° Que satisfez o exame pl'escripto no art. 13 deste Regula·
mento.

Art. 8.9 Ninguem poderá obter o titulo ou carta de machiuista
de 2a classe sem haver provado;

1.0 Que conta, como macbinista da 3a classe, dons annos de em·
barque em embarcações de vapor, dos qnaes um anno em viagem;

2.° Que satisfez o exame a que se referf'. o art. 13.
Art. 9.° Ninguem poclerá obter titulo ou carta de machinistade

,I a. classe sem haver provado: que conta dons annos de embarque como
machinista de 2a classe, dos quaes nm em viagen , habilitações na
materias e conhecimentos praticos das classes inferiores e descripçào
das machinas electricas usadas a bordo.

CAPITULO III

Dos exames

Art. 10. Nenhum candidato será admittido a exame sem apre·
sentar portaria autorizando o mesmo exame, sujeita ao pagamento
de dezeseis mil réis (16~), como emolumento, em estampilhas.

Para a obtenção desta portaria requererá o candidato:
Na Capital Federal, ao Ministro da Marinha; e nos Est~doSJ aos

respectivos Governadores, exhibindo documentos comprobatonosdesna
idoneidade, nos termos dos arts. 6°, 7° e 8° s

Art. 11. Os candidatos prestarão exame em dia designado ~elo
Inspectores de Arsenaes ou Capitães de Portos, perante uma commlssãO
composta de dons engenheiros de machinas ou macbinistas de 11 oU
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21 classe da Marinha de Guerra, sob a presidencia: na Capital Fe
deral e nos Estados onde haja arsenal, do Director das ofticinas de
machinas do mesmo arsenal e com assistencia do respectivo Inspector
ou Vicdnspector.; e nos outros Estados, do Capitão do Porto.

Opresidente da commissão poderá arguir o examinando e terá
voto no julgamento.

Esa commissão será nomeada: na Capital Federal, pelo Ministro
di Marinha i e fóra d'ahi, pelos Governadores dos Estados.

Art. 12. Nos Estados onde não haja arsenal, serão unicamente
eIalllinados os candidatos ao log'ar de praticante e ao titulo ou carta
demachinista de 3" classe.

Art. 13. O exame a que se referem os arts. 6°, 7· e 8° será oral
eversará sobre as seguintes materias :

Para o candidato ao logar de praticante:
Arithmetica até progressões exclusivamente i
Geometria pratica.
Para os candidatos ao titulo ou carta de machinista ele 3"

classe:
Mecanica applicada, comprehendendo as leis geraes e os prin

cipios on theorias mals indispensaveis ao estudo das machinas, do seu
trabalho e da transformação dos seus movimentos;

Physica experhnental, abrangendo especialmente os estudos do
rapor como agente mecanico i

Estudo das machinas de vapor, tanto maritimas como locomoveis
ou fixas .

Nomenclatura de todos os orgãos de cada typo de machinr.s, modo
de funccionamento dos mesmos orgãos i

Definição de cavallo vapor, força nominal, força indicada;
Indicadores de Watt, Garnier, Richard ou de qualquer outro

lutor, seu uso, interpretação dos diagrammas, determinação usual da
101'\3 das machinas maritimas

Distribuição do vapor, utiÍidade e limite das expansões i
Condensação por contacto ou por injecção i
Propulsores, recúo, passo da helice, utilisação da força pro

pulsor~, coefficiente de utilisação em relação á área da ecção immersa,
W6fliclente de ntilisação em relação ao deslocamento;
. Preceitos que devem ser ob ervados, quer para a boa conserva

\aO das macbinas, quando em repouso, quer para a boa direcção
quando em movimento . ',

Avarias que se podem dar em 'uma macbina; quaes as mai fre.
qUe~tes; quaes as que podem ser reparada com o recurso ordi
~~s de bordo i ql~aes as provid~ncias que, em geral, devem ser

madas na eventualIdade de avana, modo de fazer as reparações;
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Bombas, encanamentos, valvulas e torneiras;
Machinas hydraulicas - apparelhos distilladores-Lubrificantes'
Descripção dos principaes typos de caldeiras em uso, qner ~

bordo, quer em terra; seus accessorios;
Preceitos para a boa conservação das caldeiras, cuidados atti.

nentes á alimentação, extracção e encru tação; emprego do zinco
como anti-calcareo; ntilisação dos geradores ou poder de vapo.
risação ;

Ebullição tumultuosa ou revolução nos geradores, causas deter.
minantes desse phenomeno, meio de evital·o ou impedil-o j

Explosões, cau as desses terriveis accidentes, meio de evital,osi
Regras para a boa alimentação dos fogos, preceito concernente

ao registro das chaminés, depois de extinctos os fogos i

Avarias que se podem dar com frequencia nas caldeiras, meio
de reparaI-as;

Theoria da combustão, tiragem natural ou força.da j

Differentes especies de combustiveis empregados, suas quali·
dades relativas; meio pratico de conllecer a boa ou má qualidade do
carvão j consumo de combustivel por hora e por cavallo indicado;

Precauções a tomar para evitar a combustão espontanea na~ cal·
deiras, meio de impedir a sua propagação;

Rascunhos feitos á vista lIas peças das machinas.
Para os candidatos ao titulo ou carta de machinista de 2~ classe:
Perfeito conhecimento pratico não só das machinas de vapor

marítimas, como tambem dos meios de verificar suas coudições nor·
maes e o parallelismo das differentes linhas e eixos de movimeuto.

Paragrapho unico. A prova pratica será feita em alguma officiDa
de machinas ou em uma embarcação de vapor, e consistirá não só em
qualquer applicação, que a commissão julgue conveniente, ~mo

tambem na feitura de obra concernente a caldeireiros, limador, aJus·
tador e ferreiro.

Art. 14. Terminado o acto, durante o qual cada examinand? ser&
arguido por espaço não maior de tres horas, se procederá ao Julga
mento, fóra da presença dos candidatos, e do resultado se lavfllrã
termo em livro proprio.

O termo será escripto pelo mais moderno ou mais moço dos exa·
minadore::; e assignado pela commissão.

Art. 15. O presidente da commissão enviará: na Capital Federal,
ao Ministro da Marinha, e nos Esta.dos, aos respectivos Governa·
dqres, cópia do termo de exame, declarando a class? a que devar
admittido o examinando, afim de que essas autOrIdades man;1
passar e assignem o competente titulo ou carta, que pagará os o
devido.
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Art. 16. Cada um dos membros da commissão examinadora, que
não for funccionario publico, perceberá dos cofres publicos P?"O labore
agratificação de 8q1pOOO"

Art. 17. O candidato que fôr inhabilitado não poderá entrar
em novo exame senão seis mezes depois da sua inhabilitação .

TITULO II

Das vistorias

CAPITULaI

Das vistorias periodicas

Art. 18. Todas as embarcações de vapor, de que trata o art. 10,
lerão inspeccionadas ou vistoriadas em sua machinas, caldeiras,
cascn. appal'elho, mastreação, etc, de quatro em quatro mezes. (*)
. Art. 19. Os navios de cabotagem ou de longo curso serão exa·

limados em secco na ultima vi tona ue cada anno.
'M. 20. Os exáme serão feito a requerimento do gerente da

Companhia a que pertencer o navio, ou do consignatario, dono,
(l)mmandante, capitão ou mestre, apresentado á Capitania do Porto,
~m qualquer tempo, para o caso de primeira vi toria ou de alguma
rnspecção extraordinaria; e fóra disso, dous dias antes de esgotado
oPl'azodurante oquall;1embarcação tiver sido julgada em estado de
,ooer navegar ou de empreg'ar-se no serviço a que se destina.

Paragrapho unico. Em documento annexo a esse requerimento
ddetlararã o machini ta que as caldeiras e machinas estão em estado
eser vistoriadas.

Al't. 21. A Capitania do Porto empregará toda a solicitude
~~ que as embarcações a que se refere o art. 18 não se esquivem
IS Yl'torias .
o Art. ~2. Quand.o qualquer embarcação de vapor houver excedido

Pprazo durante o qual se deveria requerer vi toria, o Capitão doorto f .. .ara IntImar o respollsavel, nos termos do art. 20, para que
~n~ta8en(te o requerimento dentro de vinte quatro horas, sob pena de

al't. 39). (
--::-------------------------
~}~~S :PQzes: Dec. 11.123 de i892, Ivol. 61, pago 125 i A.v. de 31 de Outubro

,.. e.6 de Janeil'O de 1803-Dir., de 18ll3-Dil'., vol. 61. pago 132.
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CAPITULO I-

Das vistorias extmordinarias

Art. 23. Inaependentemente das vistorias periodicas, estatnidas
no capitnlo antecedente, serão inspeccionadas todas as embarcações
de vapor, quer de trafego do porto, quer de cabotagem on de longo
curso, que tiverem feito qualquer concerto ou alteração no casco, ma·
chinas, caldeiras e mastreação.

Art. 24, As embarcações de cabotagem e as de longo curso seráo
examinadas em secco, sempre que tenham encalhado ou batido em
logar de natureza a receiar alguma avaria de imp0l'tancia,

Art. 25. Tanto essas embarcações, como as demais, poàerãoser
examinadas em secco em qualquer outra occasião, SEl assim fôr exi~do

pela commissão de vistorias, salvo o direito de reclamação em con·
trario para o Ministro da Marinha, na Capital Federal, ou para os
Governadores, nos Estados.

CAPITULO III

Das visto1'ias especiaes

Art. 26. Além das vistorias já especificadas, a commissão fara
as que fôrem requeridas para quaesquer effeitos não marcados no
presente Regulamento, ficando os pe,ticionarios obrigados ná.Q só ao
pagamento do seilo devido, mas tambem ao que fôr de estylo para
esses exames, na Junta do Commercio ou em juizo. '

CAPITULO IV

Da cOlnmissão de vistO?'ias

Art. 27. A commissão de vistorias se comporá do Capitão do
Porto, ou de um Aj udante da Capitania, como presidente, ede dons
engenheiros, sendo um da especialidade de machinas e o ontro da ~e
c~nstl'ucção naval.
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Art. 28. Exceptuado o Capitão do Porto, os examinadores serão
nomeados: na Capital Federal, pelo Ministro da Marinha, e nos Es
tados, pelos Governa<lores.

Paragrapho unico. Os Ajudantes das oflicinas dos arsenaes de
Marinha da Republica poderão fazer parte da commis ão de vis
torias.

Art. 29. O presidente da commis ão examiuará o apparelho,
velame, amarras e ancoras, e verificará si as embarcações têm o nu
mero de escaleres, boias de salvação, pharóes, agulhas magnetir,~.s,

prumos, adometros, chronometros, instrumentos de reflexão, e cart LS

necessarias á navegação em que se empregam.
Art. 30. O engenheiro machinista passará minucioso exame nas

machinas, caldeira , bombas e carvoeiras .
Em todas as caldeira:> de vapor haverá, além da valvula de

segurança já existente, uma outra que servirá para a comÍnissão
graduar e sellar, de fórma que não possa ser illudida a Commissão de
vist1lria.

Art. 31. O engenheiro constructor se incumbirá de examinar o
taSco, amastreação, o leme e as embarcações miudas.
. Art. 32. 'rodas as vezes que fôr necessario, o presidente da com·

mi são requisitará o comparecimento de caldeireiros, ajust.adores,
calafates ou carpinteiros, para auxiliarem a mesma commissão.

Art. 33. Esses operarios, que só em caso extraordinario deixarão
de pertencer á industria privada, perceberão pelo seu trabalho a
'jnautiade 5~ cada um, paga por qnem tiver feito o requerimento de
que trata o art. 20.

Art. 34. Dentro das 24 horas que se seguirem ao despacho do
Capitão do Porto, a commis ão se reunirá a bordo do navio a vistoriar,
e, depois de feito o exame, lavrará o constructor um termo, conforme
omodelo junto} no livro que para esse fim deverá ser rubricado pela
Capitania.

§1:° Se onavio a vistoriar pertencer a algumas das companhias
snbv~nclOnadas pelo Estado, o Capitão do Porto, ao despachar o re
quenmento, daní. aviso ao fiscal da respectiva companhia, afim de
que este possa, se o julgar conveniente, a.sistir á vistoria .

.§2.· As caldeiras não serão examinadas senão depois de frias,
vaslas e abertas, e o meio empregado para o exame, quando não
baste a percussão, será, a juizo da commissão, a pressão hydraulica
ou apressão de vapor.

Art.35. e algum dos membros da commi são cliscordar do pa
recer ~a maioria, assignar-se'- ha vencido, declarando no mesmo termo
as razoes de sua divergencia.
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OAPITULO V

Do di1-eito de 1'ec?'t1'S(J contm a commissão de vi torias

Art. 36. Quando as partes recorrerem do juizo da cOllmissão de vis·
torias, que será tomado por maioria de votos, oMinistro da Marinha, si
fôr na Oapital Feder~l, ou os Governadores nos Estados, nomeará outra
commissão formada com igual numero de membros idoneos e alheios
aos interesses em jogo, e decidirá a questão em vista dos parecere I

fundamentados, que an~bas as commissões tiverem formulado. Onde
houver Arsenal de MarinlJa, é conveniente que façam parte da com·
missão nomeada ad hoc, para offerecer base a esse julgamento defini·
tivo, o Vice-Inspector ou um dos ajudantes e os directores das
officinas.

OAPI~'ULO VI

Dos deveres dos donos, consignatanos, gerentes das companhias, com·
mandantes, CClIJitães ou mest?'es das emba1'cações de vapor de qUI

tmta o a?'t. 1°

Art. 37. 'l'odo o dono, consignatario, gerente, commandante,
capitão ou mestre é obrigado :

1. o A fazer o requerimento mencionado no art. 20 i
2. ° A retribuir o serviço dos operarias, aos quaes se refere o

·art. 33, pelo modo alli indicado; ..
3" A pagar na Capitania do Porto, autes de receber.a cerlIdao

do termo de exame ou vistoria (art. 5°), o se110 devido por LeI; .
4. o A cumprir as penas que lhe fôrem impostas por contrl\vençno

do presente Regulamento.

CAPITULO V11

Das penas

Art. 38. Todo o dono, consig.natario, gerente, commaD~an~J
capitão ou mestre, que não cumprir a intimação de que falla oa1t. "
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além dp. ficar com a sua embarcação inhibida de navegar ou empre
gar.se no serviço a Ilue se destina, será multado em 50~, 100;fft ou 200$,
conforme a dita embarcação pertencer ao trafego do porto, á cabo
tlgem ou á navegação de longo curso.

Art. 39. Todo o comm.andante, capitão ou mestre que, depois de
intimado para requerer vistoria ou de haver sido a sua embarcação
julgada incapaz de navegar ou de empregar-se no serviço a que se
de tina, mover-se ou operar, usando da machina, ou tentar sahir do
porto, sem cumprir esse preceito, sobre ficar ujeito á pena imposta
80 crime de de obediencia, incorrerá na multa de 200 , 400:tJ>, ou
600 , segundo lor do trafego do porto, da cabotagem ou de longo
cnrso.

Art.40. Será passiveI .da mesma pena o commandante, capitão
onmestre cuja embarcação sahir do porto, não obstante a Capitania
Ihebavernegado passe, em observancia do disposto na ultima parte
doart. 49.

Art. 41. Ficará sujeito á multa de 200;fft o commandante, capitão
onme tre cuja embarcação navegar ou empregar-se no serviço a que
se destina:

L' Sem pessoal legalmente habilitado;
2.' Sem ter a bordo O numero de tripolantes, escaleres, boías -de

salvação, amarras, ancoras, ancorotes, etc., correspondentes á sua
lotaÇão e porte;

3.' Sem as luzes regulamentares.
Art. 42. Incorrerá em igual multa o commanc1ante, capItão ou

mestre, dono, con ignataTio ou gerente que não eífectuar os concerto
~n reparos determinados pela commissão de vistorias, e na de 50~

aqnelle que, no prazo de tres dias, não pagar ou mandar pagar os
seUos devidos pela vistoria que tiver requerido.

Art. 43. A~-multas mencionadas neste capitulo serão oopo tas
pelns Capitães de Portos, que deverão não só as fazer cobrar e escri
~nrar de modo identico ao determinado no Regulamento annexo ao
~cr:~. 447 de 19 de Maio de 1846, como tambem as remetter no

pnnclplO de cada mez, conjunctamente com os emolumentos mencio
~dos no art. 38 n. 3, para o Thesouro ou competente repartição

A
!bcaU1, com documento semelhante ao prescripto pelo Aviso de 18 de
r de 1855.

I Paragrapho unico. Os infractores das di'posiçóes deste Regu
:~~to poderão, dentro de tre dias uteis, recorrer do acto que os
~ u, para o Ministro da Marinha, na Capital Federal, e para os

vernadores, nos Estados. .



1246 APPENDICE

TITULO III
Disposiçães translloI'ias

CAPITULO UNICO

Art. 44. O presente Regulamento, na parte que diz re pei~ ás
habilitações e classificação dos machinistas, s6 começará a vigorar
dous annos depois da sua promulgação.

Art. 45. Os actuaes macbinistas poderão continuar no exercício
de suas funcções sem outras provas de habilitações, além d'aqnellas
com que foram admittidos ao serviço.

Art. 46. A lotação das embarcações de vapor que já estiver~m

matriculadas, arroladas ou acceitas, será fixada pela commissão &

que se refere o art. 27, na primeira vistoria porque passarem as
mesmas embarcações, logo ap6s a promulgação do presente Regu.
lamento.

TITULO IV
Disposições geraes

CAPITULO UNICO

Art. 47. Em toda a embarcação de vapor haverá um livro
rubricado, aberto e encerrado pelo Capitão do Porto, onde a com·
missão mencionará a data e o resultado de cada vistoria i e Das
embarcações de cabotagem ou longo curso, um outro, rubricado,
aberto e encerrado pelo respectivo commandante, capitão ou mestre,
onde o machinista de quarto consignará, segundo o modelo auoelO,
todas asoccurrencias que se derem na machina durante as hora dú
serviço.

Art. 48. A Ca.pitania do Porto negará passe não s6 a. toda e
qualquer embarcação de cabotagem ou longo curso que for Julgada
incapaz de navegai' (ou inteirada para requerer vistoria), com~ tambe:
aquella cuja duração média da viagem a porto da Republica, 00 e
possa ser examinada, exceder os dias que falt.arem para completaro
prazo dentro do qua.l foi considerada em estado de poder uavegarcom

segurança. . to ia
Art. 49. O secretario da Capitania, a vista do termo de v~s rI

e observada a disposição do art. 38 n. 3, passará no requenmen o
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arespectiva certidão, para ser presente, na occasião opportuna, ás
antoridades competenteso

Art. 50. Fica revogado o Regulamento do Decr. n. 10411 de
!6deOlltubro de 1889, e quaesquer outras disposições em contrario.

!\fodelo a que se refere o art. 34

Termo

Aos., .. dias do mez de,., ..... ,. de 18.. a commissão de vistoria
CIlmparecell a bordo da embarcação de vapor .. ,.... " ,.,e, após minu
dosos exames no casco, leme, machinas, caldeiras, carvoeiras, mas
treação, etc., reconheceu que tudo se acha (ou não) em bom estado,
na conformidade do disposto no Regulamento que rege as vistorias;
ronseguintemente é de parecer que a dita embarcação está (ou nâo)
em condições de poder navegar com segurança, ou de empregar-se
noserviço a que se destina. Em firmeza do que lavrei o presente
lermo que assignamos. (Seguem-se as assignaturas dos membros da
CIlmmis ão,)

Decreto n. 416 de 22 de Maio de 1890
!lime aIntendencia Municipal da Capital Federal do pagamento de custas dos

processos em que decahir o promotor publico ou a que !õrem condemnados
os presos pobres. e dá outras providenc.ias.

Arl. 1.. As multas que, em virtude da legislação vigente, eram
arrecadadas neste municipio para o cofre da Municipalidade, passam
afazer parte da receita gera I do districto federal, e serão cobradas
pelo Thesouro Nacional, excepto as impostas por infracção de pos
turas e regulamentos municipaes,

§L· A disposição geral deste artigo applica-se tambem ao pro
~o~o, dos quebramentos de fiança, passando a ser feito o respectivo
epoSlto no Thesouro Nacional

de ~ 2,· Não poderão os juizes de direito relevar, sinão até tres dias

IIPOIS de encerradas as sessões do Jury, as multas -impostas durante
! as.

obr'~ 2,: Fica exonerada a Intendencia Municipal desta cidade das
da~~çoes Impostas pelo art. 307 do Codigo do Processo e art. 99

I de 3 de Dezembro ele 1841.
~o /rt. 3,· Adespeza que a mesma Intendencia fizer para o serviço
liamury, nos t.ermos do art. 287 do CocIigo do Proce so, será pre
Ptlo;nhteautol'tzada pelo Ministerio da Justiça e afinal indemnizada

esouro Nacional.
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Art. 4." Nenhum advogado poderá exercer a StH\ p 'ofis~ãonoJu~

desta capital sem inscrever-se no Tribunal da Relação como advogado
do fôro criminal; e todos os inscriptos serão obrigauos a defender t4
réos pobre!', incorrendo na multa de 20t/J o que, sem motivo justificado,
deixa.r de comparecer ou funcciollar depois de convidado pelo juiz,l
quem incumbe distribuir o serviço com a devida igualdade.

Paragrapho unico. A importancia da multa imposta ao adv~

gado que faltar, será cobrada executivamente e reverterá paraoqUl
substituil-o.

Art. 5. 0 Os promotores publicos e seu adjunto, os escrivãeslk
J ury, os das delegacias e os dos juizos criminaes, perceberão nesta
capital os vencimentos declarados na tabella annexa a este Decreto.

§ 1.0 Todas as custás actualmente contanas nos processos poli·
ciaes e criminaes para os serventuarios mmcionados neste artigo,
serão cobradas pelo Thesouro como renda geral do districto federal.

§ 2.0 Os juizes de direito dos districtos criminaes de ta capilJl
designarão annnalmente o escrivão que deve servir no seu juizo,do
conformidade com o dispostu no art. 82 do Regulamento de22do
Novembro de 1871, cabendo a gratificação do exercicio ao que subo
stituir ao designado nos seus impedimentos.

Art. 6. 0 Pelo producto liquido das multas e fianças que arre
cadar o Thesouro, conforme o disposto no art. 10, serão pagas no fim

de cada semestre as custas que dentro deUe fôrem contadas para os
juizes e outros funccionarios não comprehendidos no artigo precedeute
nos processos em que decahiT a promotoria publica, rateando· epro
porcionalmente o mesmo producto quando fôr insufficiente para opaga.
mento integral.

Art. 7. o Ficam revogados o art. 47 do Codigo do Processo o
qualquer disposição em contrario.

'l'abeUa dos vencimentos dos proDl.otores, adjuntos, escrlvã~::
delegados e c cl'ivães dos juizes criminaes, a que se
o DecI'. n. 418 dcsta data.

2 prumotures ..
1 adjunto '" ..
5 c criváes dos delegados .
2 escrivães do jury .

10 ditos dos juizes cl'iminaes ..

Onlenado

2:8008000
1:000$000
2:400$000
2:400$000

8001l00ll

G1'atificação

1:400 000
500$000

1:200$000
1:2005000

40011000

Total

d



Aviso de :3 de Junho de 1.8~O

Ministerio dos Negocios da Justiça-Rio de Janeiro, 3 de Junho
de 1890.

Suscitando-se duvida ácerca da referencia que o Decr. n. 139
de 10 de Janeiro do corrente anno faz ao art. 91 do Decr. n. 5737 de
ide Setembro de 1874, declaro-vos que os honol'arios de advogado
que cabem ao curador fiscal das massas fallidas da Capital Federal,
em virtude de se artigo, são os taxados no Cap. l°, Tit. unico da
parte3a do referido Decr. de 1874, no que fôr applicavel; mas não
serão contados em dobro o.u tresdobro, seja qual fôr a importancia do
activo das fallencias e a distancia ou o logar onde o curador tiver de
lSsistir ás diligencias.

Saude e fraternidade-Mo Ferraz de Campos SaUes. -Sr. Dr.
juiz de direito da la vara commercial da capital.-Identico ao juiz
de direito da 2" vara commercial da mesma capital.

Decreto n. 596 de 19 de Julho de 1890
Reorganiza as Juntas e Inspectorias Commerciaes e dá-lhes nov@ regulamentG

Artigo unico. Emquanto o Congresso nesta Capital, e as legisla
\uras nos Estados não organizarem definitivamente, em conformidade
da Constituição Federal, o serviço a cargo da Juntas e In!lpectorias
Conunerciaes, serão elias mantidas com as alterações e na fôrma de
terminada no regulamento, que com este baixa, as ignado pelo minis·
tro esecretario de estado dos negocios da justiça, que assim o faça
eIeentar.

ReIDllamento nas Juntas B lllSDcctol'ias Commcrciacs

TITULO I .
Das Juntas Commerciaes

CAPITULO I

Da organização das Juntas Commerciaes

dera!Art. 1.0 As Juntas Commerciaes .têm a sua séde na Capital Fe
'ad I enas cidades de Belém; S. Luiz, Fortaleza, Recife, São Sal

01', S. Paulo e Porto-Alegre.-
79 CODIGO COIDIERCIAL
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Art. 2. 0 Os districtos das Juntas Commerciaes comprehendem:
§ 1. o O da Capital Federal, o seu municipio, e os Estados do

Espirito-Santo, Rio de Janeiro e Minas·Geraes.
§ 2. o O de Belém, os E tados do Pará e Amazouas
§ 3. 0 O de S. Luiz, os Estados do Maranhão e Piauhy.
§ 4. o O da Fortaleza, os Estados do Ceará e Rio- Grande do Norte.
§ 5. 0 O do Recife,' os Estados de Pernambuco, Parahyba e AlagôllS.
§ 6. 0 O de S. Salvador, os Estados da Bahia e Sergipe.
§ 7. o O de S. Paulo, os Estados de S. Paulo, Paraná e Goyaz.
§ 8. o O de Porto-Alegre, os Estados de S. Pedro do Rio-Grande

do Sul, Santa Catharina e Matto-Grosso,
A,rt. 3. 0 A Junta Commercial da Capital Federal se compõe de:
1 Presidente.
1 Secretario.
6 Deputados commerciantes.
3 Supplentes commerciantes.
Art. 4. 0 As outras Juntas Commerciaes se compõem de:
1 Presidente.
1 Secretario.
4 Deputados commerciantes.
2 Supplentes commerciantes.
Art. 5. o O presidente e o secretario são nomeados pelo Ministro

da Justiça, na Capital Federal, e pelo G.overnador, no Estado emqu
a Junta tem a sua sMe; o primeiro dentre os commerciantes eleitO!
deputados e o segundo dentre os cidadãos graduados em direito.

Um e outro serão conservados emquanto bem servirem; cessando,
porém, o exercicio do primeiro logo que findar o seu mandato de
deputado.

Art. 6. 0 Os deputados e supplentes sã.o eleitos pelos colle~ol
commerciaes, para servirem por quatro annos; renovando·se os depu·
tados por metade de dous em dous annos, a começar em Junta nova·
mente Cl'eada pelos menos votados, e decidindo a sorte em igualdad
de votos. O presidente, na renovação, acompanha a turma dos depu·
tados a que haja pertencido.

Paragrapho unico. O. eleito para preencher a vaga de deputMo
ou supplente serve s6mente pelo tempo que faltar ao substituido.'

Art. 7. 0 Não podem servir conjunctamente na mesma Ju~ta Ol

parentes dentro do 20 gráo de afinidade emquanto durar o cunhadloJ 01
do 4 0 de consanguinidade, nem tambem dous ou mais cidadãos que
tenham sociedade entre si.
------------------------<:"---

Nota i
Decrs. n. 1005 e n. 1054 de 1890.
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Esta incompatibilidade exclue na eleição simultanea o menos
"f(l tado , na successiva o ultimo eleito e dentre os empossados o que der
causa a ella.

Art. 8." Os commerciantes matriculados no districto da Junta es
tabelecida ou da que se houver de estabelecer, formam collegio com
mercial para a eleição dos deputados e supplentes.

Ao Governador do Estado em que se crear uma Junta compete a
designação do dia e logar da primeira eleição.

§ I." Os collegios commerciaes devem reunir-se ordinariamente
~e dons em dous annos, no dia e logar que as Juntas Commerciaes,
cada qual em seu districto, designarem, e extraordinariamente, nos
casos de vaga de deputado ou supplente.

Ha vaga destes lagares sempre que o numero dos deputados, a
quem pertença o eifectivo exercicio do cargo, ou o numero dos sup
plentes, não estiver completo.

Considera-se vaga de deputado a do presidente, quando desta
resultar a reducção do numero dos eleitos para aquelle cargo, dentre
os qnaes deve ser nomeado o novo presidente sem ficar incompleta a
Junta.

§ 2.° A. lista dos commerciantes, que devem ser convocados para o
.collegio eleitoral, será organizada pela Junta do districto e.m que se
houver de proceder á eleição para a mesma Junta, ou para ontra que
se haja de constituir em territorio desmembrado do seu districto, com
declaração do que têm a capacidade activa e passiva do voto.

§ 3. U Na lista devem ser comprehendidos todos os commerciautes
matriculados e estabelecidos no di tricto commercial do logar da
eleição, uma vez que sejam cidadãos prazileiros e se achem no livre
exercicio de seus direitos civis e politicas, ainda que tenham deixado
de fazer profissão habitual do commercio.

Exceptuam-se os que houverem sido convencidos de falsidade ou
quebra com culpa ou fraudulenta, ainda que tenham cumprido as sen
tenças, salvo plena rehabilitação commercial e criminal.

§ 4.° Todos os commerciantes com direito de voto activo podem
ser votados no collegio commercial do districto do seu domicilio,
comtanto que tenham 30 annos de idade e cinco de profis ão habitual
do commercio ...
. Art. 9." A. lista de que trata o § 2° do artigo antecedente se affixará
Juntamente com o edital da. convocação na Praça do Oommercio do
logar da reunião do collegio commercial quinze dias antes do designado
para a eleição, na qual se devem observar as seguintes disposições:

§ 1.0 O collegio se reunirá no dia e logar annnnciados, ás 9
horas da manhã, e será presidido pelo presidente da Junta, que o
louveI' convocado, ou, onde estiver ena constituida, pelo presidente
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da A.ssociaçã.o Commercial ou autoridade que o Governador honver
designado para convocação.

§ 2.· O presidente nomeará dons eleitores para servirem um d~

escrutador e ontro de secretario, in terinos ; e immediatamente 'se pro
cederá por escrutinio secre10 á nomeação de dous escrutadores edou~

secretarios eifectivos, declarando-se eleitos os que obtiverem maioria
de votos, ou em favor de quem de empatar a sorte e constituída.
assim a mesa.

§ 3.· O presidente tem a sento á cabeceira da mesa, osescruta
dores á direita, os secretarios á esquerda e os eleitores nos logarei
que lhes fôrem designados sem precedencia.

§ 4.· A acta da formação da mesa será assignada pelo presidente
escrutador e secretario, interinos, incumbindo a este escreveI-a e Dell~
mencionar as duvidas que se levantarem sobre a sua organização ~

as decisões proferidas.
§ 5.· Em seguida, declarando o presidente que a mesa effectiva

tomará conllecimento de qualquer reclamação contra a exactidão da
lista aftixada, ou denuncia de fraude, serão decididas as dnvidas
sobre materia de direito pela me a e sobre materia de facto pelo colle·
Rio eleitoral, conforme as qualificar o presidente.

§ 6.· ão levantadas ou resolvidas as duvidas, o lO secretari~
procederá á chamada dos eleitores, por copia authentica da list~

affixada; cada um dos chamados depositará sua cedula na urna collo·
cada sobre a mesa e escreverá seu nome no livro a esse fim destinado,
tomando nOk'l. o 2· secretario dos que comparecendo deixarem de votar
e domotivo deste facto.

§ 7.· A eleição dos deputados precederá á dos supplentes, sempre
que o collegio houver de proceder a ambas, não se passando á segun1&
antes ue lavrada a acta da apuração da primeira.

§ 8. 0 Para a eleição geral dos membros eifectivos da Junta, reno
vação da turma a que pertencer o presidente, ou preenchimento
simultaneo de vagas deste e do cargo de deputado, cada Mdula coo·
terá tantos nomes de commerciantes elegiveis quantos fôrem os logares
vagos de deputados e mais um, afim de que, completo o numero destes,
seja. o pre idente nomeado dentre todos os que receberem o mesmo
mandato eleitoral. .

~ as outras eleições votará o eleitor em tantos nomes, quantos
fôrem os logares vagos de deputados ou supplente; e num só, ~o'
caso de ter a eleição por fim unico completar o numero necessarJ~
para a nomeaçã~ do presidente (art. 7° § 1°).

Fica entendido que o deputado eleito para preench~r a l"aga
deixada por aquelle em que recalliu a. eleição de preSIdente, no
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termos do Decr. n. 298 de 1 de Abril do corrente anno, entrará na.
renovação da turma a que pertencer o deputado substituído.

§ 9. o Recebidas as cedulas, o presidente mandará contaI-as pelos
-escrutadores e publicar e escrever o sen numero na acta, pass:mdo
em seguida â. apuração.

10. Serão eleitos em primeiro esc.rutinio todo os que obtiverem
maioria absoluta de votos, e entrarão em egundo os seus immediatos
na ordem da votação, até o numero duplo dos que faltar eleger, decla
rando-se eleitos os mais votados neste escrutinio, e em caso de empate
'l favorecido pela sorte.

§ 11. Do recebimento e apuração das cednlas, assim para a eleição
.de deputados, como para a de supplentes, serão lavradas actas pelo
l' secretario, com declaração das duvidas occorridas e solução que
tiverem, numeros dos eleitores que comparecerem e votarem, motivo
.de recusa ou separação de qualquer voto, e nome de todo os votados
~mprimeiro esegundo escrutínio com oresultado da apuração.

Essas actas serão assiguadas pelo pre idente, escrutadores, se
~retarios e eleitore .

§ 12. Das acta. a que se refere o parageapho antecedente se
.extrahirão tantas cópias, conferidas e assignadas pelo presidente,
escrutadores e secretarios, quantos fôrem os deputados e supplentes
eleitos, para lhes servir de titulo, e mais uma para ser remettida ao
Ministro da Justiça na Capital Federal, ou ao Governador do Estado
emqlle a Junta tiver sua séde.

§13. Os livro das eleições commerciae serão fornecidos pelas
Juntas Commerciaes, aberto e encerrados, numerados e rubricados
pelo presidente, e guardados no archivo da~ secretarias das mesmas
Juntas.

Ã.rt. 10. Nenhum commerciante poderá eximir-se do serviço de
dep.ntado ou supplente das Juntas Commerciaes, excepto nos ca&os
d~ Idade avançada ou mole tia grave e contiuuada, que absolutamente
oImpossibilite. Os que sem justa causa não aceitarem a nomeação ou
abandonarem o cargo, nunc~ mais poderão ter voto activo ou passivo
!las eleIções commerciae .

Não é, .porém, obrigatoria a aceitação antes de passados quatro
annos de llltervallo entre o serviço da antecedente e nova no
meação.

Ã.rt. 11. O deputado nomeado presidente pôde optar por um dos
d~us ca~gos, mas, aceitando a nomeação, servirá no segundo emquanto
Dao er.plrar o mandato eleitoral si a.ntes não 101' ex.onerado i comple
:r~o' si o for, no exercicio do' primeiro o tempo pelo qual foi eleito,

1(.' perda do logar por sentença.
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CAPITULO II

Das attribuições das Juntas

Art. 12. Compete ás Juntas Commerciaes:
§ l.0 A matricula dos commerciantes, corretores, agentes d~

leilões, trapicheiros e administradores de armazens de deposito ~

a experlição de seus titulos (Cod. Comm., arts. 6°, 8', 34, 40,
68 e 87).

§ 2. ° A nomeação de interpretes e de avaliac10res commel'ciaes
(Decrs. n. 863 de 1851, art. 1°, e n. 1056 de 1852, art. l°).

§ 3.° Ordenar o regis tro :
I. Das nomeações dos feitores, guarda-livros, caixeiros e ontm

quaesquer prepostos das casas de commercio (Cod. do Comm., art,. 74).
II. Das marcas de fabrica e do commercio (Decr. n. 3346 de

1887, art. 4°).
III. Das embarcações brazileiras de tinadas á navegação de alt~

mar,com excepção das que se empregarem exclusivamente na pescaria
das costas (Cod. do Comm., arts. 460 e 464).

IV. De quaesquer documento. que em virtude da Lei devam
constar do registro publico do commercio (Cod. Comm., art. 10n. 2).

§ 4. ° Ordenar o archivamento de um exemplar dos contracws ~

distractos das sociedades commerciaes, e dos e tatutos das cmn·
panlrias ou sociedades anonymas (Cod. Comm., arts. 301 e 338, Decrs.
n. 4394 de U:l69, e n. 164 de 17 de Janeiro de 1890, art. 3° § 4').

§ 5.° Rubricar os livros: ,.. ,
I. Dos commerciantes e dos agentes auxiliares do commercJ~,

mencionados no § }O (Cod. Comm., arts. 13,50, 71 e 88 § l°).
II. Das companhias ou sociedades anonymas (Decr. n.164 de 1890,

art. 7° § 3°).
III. Dos escriptorios ou casas de emprestimos sob penhore&

(Decr. n. 2692 de 14 de ovembro de 1860, art. 3D
).

§ 6.° Tomar assentos sobre as praticas e usos commerciaes do sea
districto (Decr. n. 738 de 1850, arts. 11, 24,25 e 26). "

§ 7.° Representar, informar, consultar ao Governo da Droao, ~n
do Estado, a quem competir providenciar:

1. Sobre a necessidade de interpretar, modificar ou revogar aJ~~
artigo de .Lei, regulamento ou instrucções commerciaes e reprlWlJ'
------------------------~

Nota 2
Av. de8 de Outubr':lde l890-Di!'. yol. 53, pago 604.
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abusos de funccionarios publicos, ou de commerciantes e agentes
auxiliares do commercío (Decr. n. 738 de 1850, ar.t. 19 n. 1).

n. Sobre o que fôr a bem do commercio, agricultura, industria, e
navegação mereantil (Decr. n. 738, art. 19 n. II).

m. Sobre o estado das fabricas do seu districto, propondo as
medidas de cuja utilidade geral se convencerem por sna inspecção ou
ávista das informações escriptas que para esse fim e objecto de sua
competencia devem ministrar-lhes os directores ou administradores.
(Decr. n. 738, art.19 § 3°).

§ 8." Mandar organizar e remetter á repartição ou autoridade
encarregada da E tatistica os mappas requisitados sobre objecto con
staute da matricula ou registro publico.

§ 9." Exercerinspecção sobre os a.gentes auxiliares do commercio
qne nomearem, e consultarem ao Governo sobre a reforma dos sens
regimentos (Cod. Comm., art. 67, e Decrs. ns. 806, 858 e 863 de
1851, e 1056.de 1852).

§ 10. Fixar o valor das fianças dos corretores e agentes de
leilões, e a}teral-o quando convier, submettendo estes actos a appro
vação do Governo da União ou ao do Estado em que hajam de produzir
os seus effeitos j e approvar a nomeação de prepostos dos mesmos
agentes auxiliares e dos interpretes (Decr. n. 738 de 1850, art. 18 § 4°
ecitados Decrs. ns. 806, 858 e 863 de 1851).

§11. Organizar a tabella dos emolumentos devidos aos corretores
einterpret.es, pelas traducções e certidões que fizerem e passarem, sujei
tando-a, conforme odisposto no paragrapho antecedente, á approvação,
do Governo (Cod. Comm., art. 64).3

§12. Ordenar a exhibição dos livros dos corretores e dos agentes
de leilões, quando fór necessaria. nos proces os administrativos (Cod.
Comm. arts., 70 e 71).

§ 13. Cassar a matricula que houver sido alcançada ob ou subre
pl1ciamente.
. §14. Multar, suspender, destituir os corretores, agentes de leilões

eInterpretes do commercio nos casos expresso na Lei ou nos seus
Regimentos (Cod. Comm., parte I, Tit. III, Cap. II e Decrs. ns. 806.
858 e 863 de 18bl, e n. 3486 de 1865).

§15. Destituir os avaliadores commerciaes em virtude de repre
sentação do Juiz do Commercio nos casos de fraude ou de incapa-
cidade provada. '

§ 16. Impor aos proprietarios armadores de embarcações a mult.a
que lhes houverem arbitrado, nos casos e fôrma do art. 463 do Cod.
Comm.

Nota 3
Doer. n. 1531 de 18!J3.
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§ 17. Inspeccionar os trapiches alfandegados e os sens liv~ e
impôr multa aos administradores dos mesmos trapiches, nos termw
dos arts. 89 e 90 do Cod. Comm.

§ 18. Tomar conhecimento dos recursos que os capitães de
navios interpuzerem das multas que lhes fôrem impostas nos casos
declarados no art. 512 do Cod. Comm.; e geralmente das suspen8Õel
e multas impostas pelas Inspectorias Commerciaes.

§ 19. Organizar o regimento de sua secretaria e submettel-o áap.
provação do Governo Federal, ou ao do Estado em que tiverem aséde.

§ 20. As demais attribuições expressas neste RegulamentoeLeil
vigentes.

!\.rt. 13. Compete especialmente á Junta Commercial da Capital
Federal:

I. A declaração das leis ou usos commerciaes que devam regolar
as contestações judiciarias relativas aos actos de letras de cambio,
especificados no art. 424 do Cod. Comm., que fôrem praticadoselll
paizes estrangeiros.

II. Consultar sobre os usos commerciaes das diversas praças e
propôr ao Governo Federal os que convenha observar em toda I
Republica.

III. O registro das marcas estrangeiras e o depo ito das mare&!
registradas em outras Juntas ou Inspectorias Commerciaes.

IV. Nomear dous stereometra e peciaes privativospal'ajudicial·
mente determinarem a capacidade de quaesquer vasilhas, e orçarem
a quantidade, densidade e peso do liquido que ellas contiverem (Decro
n. 1883 de 1857).

Esta attribuição poderá ser exercida pelas Juntas dos outros
districtos, onde, a juizo do respectivo Governador, se tornar neees
saria a mesma nomeação.

Art. 14. Fóra das comarcas da séde das Juntas, a attribuição de
nomear interpret.es, avaliaclores e stereometl'as commerciaes, a sim
como a de expedir titulos aos trapicheiros e administradores de
armazens de deposito, mediante o termo exigido pelo art. 87 do
Codigo, serão exercidas pelas Inspectorias Commerciaes, e, onde n~o
as houver, pelos magistrados a quem competirem as fllDcções de JUIZ

do Commercio.

CAPITULO III
Das att'ribuições dos presidentes

Art. 15. Compete aos presidentes das Juntas:
§ 1.0 Convocar e presidir os collegios commerciaes (Cod. Comm.,

Tit. unico, art. 16).
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§ 2." Dar posse aos membros da Junta e aos empregaàos da
secretaria, recebendo delles a solemne promessa de bem cumprirem
os seus deveres.

§ 3. ° Presidir as sessões da Junta, convocaI-a extraordina.
riamente, e dirigir os seus trabalhos.

§4.° Fazer cumprir os decretos, instrucções e avisos do Governo
referentes a8 Juntas e ás deliberações da competencia destas.

§ 5.° Assignar a correspondencia official com o Governo, os
diplomas e as ordens que as Juntas mandarem expedir, e os despachos
que proferirem sobre petições de partes, e mandar passar as certidões
que se requererem dos livros e mais papeis da Junta.

§6." Di tribuir pelos deputados a rubrica dos livros sujeitos
aesta formalidade, inclusive os da Junta, e assignar os termos de
abertura e encerramento.

§ 7.° Receber dos corretores, agentes de leilões, interpretes e
avaliadores commerciaes a solemne promessa de bem cumprirem os
seus deveres, e dos proprietarios armadores de navios a relativa ás
declarações que devem constar do termo exigido pelo art. 463 do
rAld. Comm. .

§8. ° Nomear fiscaes das companhias ou sociedades anonymas,
quando não tiverem sido eleito, não aceitarem os cargo I ou se
tornarem impedidos (Decr. n. 164 de 17 de Janeiro de 18901 ar-t.
14 §2°). ~

9. ° Designar um dos deputados para escrever os despachos
esentenças nos processos da. competencia da Junta, ou para substituir
osecretario nos seus impedimentos de pouca duração.

§ 10. Fazer annualmente o relatorio determinado no titulo uuico
do Ood. Comm., art. 12.

§ 11. Superintender os empregados da secretaria da Junta,
podendo advirtil-os e reprehendel-os quand{) faltarem aos seus
~everes j suspendei-os por 15 dias j e promover-lhes a responsabi-
lidade nos casos legaes. .

§12. Autorizar o pagamento da folha dos vencimentos dos
empregados.

§ 13. Da.r as providencias legaes inherentes á direcção dos
trabalhos, que lhes é commettida, necessarias á regularidade do serviço
das JuntlOs e de suas secretarias .

. .Art. 16. O presidente antes de tomar posse assignará perante o
~lIllIstro da Justiça, na Capital Federal, ou o Governador do Es·
tado, em que tiver aJunta sua sMe, o termo de promessa solemne
de bem cumprir os deveres do cargo.

Nota 4
Decr. n. 434 de 1890, art. 1~5.
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CAPITULO IV

Das att?'ibuiçóes dos deputados e sllpplentes

Art. 17. Compete aos deputados das Juntas: G

§ 1.0 Emittir sua opinião e intervir com o seu voto em rodO!
os negocias da competencia da Junta, que se tratarem em sua pre-
~nça. .

§ 2.° Propôr verbalmente ou por escripto o que lhes parecercon.
veniente sobre objecto das attribuições da Junta.

§ 3. o Desempenhar as commissões que receberem da Junta ou do
presidente a bem dos serviços a seu cargo.

§ 4. 0 Rubricar os livro que o presidente lhes distribuir.
§ 5. o Escrever, por designação do presiden te, os despachos a

sentenças nos proce!'lsos da competencia da Junta.
§ 6. o Substituir o presidente nos seus impedimentos e na vagl

desse cargo emquanto não fôr preenchida, preferindo o mais votado,
e, no caso de igualdade de votos, o mais idoso"

Art. 18. Compete aos supplentes:
Paragrapho unico. Substituir os deputados nos casos em qne

estes substituem o presidente, e guardada a mesma ordem de prefa·
rencia. o

CAPITULO V

Das att?'ibuiçóes dos secreta?'ios

Art. 19. C1mpete aos secretarios : .,. .
§ 1. o Assistir ás sessões; ler a acta, a correspondencia O~C1a1

e os requerimentos, expôr a materia destes e de outros papeIs 00

assumptos designados pelo pre idente; emittir sobre elle o sen
parecer e tomar parté na discussão, não podendo, porém, votar.

Nota 5
Decr. n. 917 de 1890, art. 82; Decr.

n. 10i:l0 de 1890, art. 102 § l°.

Nota 6
Av: de 4 de Julho de 1891- Di1".. vol.

56, pago 670.

Nota 7
Os presidentes das Juntas comlDerc~

nllo têm compelencia para suspender.
ministrativamente os secretanosdasffiel'
mas Junta : Av. n. 4.2 de 1889.

_ Fi caes e membros das Inntas nlI
podem ser equiparados aos demais em
pregados das secretaria.
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§ 2." Informar com o seu parecer as petições de matricula re
~stro ou archivamento, consultas ou propostas de assento s~bre
uos commerciaes, e outro qualquer assumpto da competencia da
Junta, em que esta ou o seu presidente entender conveniente a in
formação delle por escripto.

'§ 3. o Omciar, como orgão do ministerio publico, em todos os
processos e recursos de que aJunta haja de conhecer.

§4." Apresentar á assignatura da Junta as consultas, e á do
presidente os actos de sua competencia (art. 15 § 5°), annexando o
despacho ou nota por onde se passarem, subscrevendo os diplomas e
ordens expedidas em nome da Junta.

§ 5." Assignar a correspondencia official da. Junta com ex
cepção s6mente da que fôr dirigida aos ministros ou aos gover
Dadores.

§ 6.° Escrever no acto das petições das partes os despachos
da Junta ou do presidente,. que nelias devam ser lançados; sub
screver e assignar os termos de abertura e encerramento dos linos.

§7." Tomar nota de tudo que occorrer na sessão para fazeI."
menção summaria na acta, que deve apresentar redigida, na sessão
seguinte.

§8." Auxiliar o presidente no exercicio de suas attribuições ou
deveres, e desempenhar os' encargos que por elie ou pela J unta lhe
forem commettidos.

§9.° Mandar passar na secretaria com despacho do presidente,
subscrever e assignar as certidões que se pedirem dos livros e mais
papeis da Junta, sem prejuizo da attribuição que tem o official maior
(art. 49 n. 11).

§ 10. Fiscalisar o serviço da secretaria, as suas despezas e as
do expediente da Junta, e authenticar as contas para o respectiv()
pagamento.

§ 11. Providenciar a bem da ordem do archivo, arrumaçà.o,
guarda e conservação dos livros e papeis que nelle devem ser re·
colhidos.

§12. Propôr a prohibição ou annullação do archivamento dos
contractos de sociedade commercial e estatutos de companhia ou
sociedade anonyma, quando offenderem interesses de ordem publica
ou os bons costume . 8

§13. Recorrer das decisões da Junta nos casos especificados n()
art. 41 deste Regulamento .

.Art. 20. Nos impedimentos repentinos e não excedent.es de
15 dIas, será o secretario substituido pelo deputado que o preSIdente-
. Decr. n. 434 de 1891, att. 2.

Nota 8
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designar, e nos de maior duração, por pessoa idones. nom
pelo Ministro da Justiça, na Capital Federal e pelos Governadollll
nos Estados.

CAPITULO VI

lJa o1'dem do se1"Viço das Juntas

Art. 21. As Juntas usarão do sello das armas da Repnblica,col
a seguinte legenda: Junta Commercial da Capital Federal, ou de.."

Art. 22. Haverá sessões ordinarias nas Junt.as ás segundas!
quintas-feiras, e extraordinarias, quando o presidente as convooar.

No caso de impedimento no dia marcado, a sessão será celebrau
no primeiro dia util subsequente.

Paragrapho unico. O Governador do Estado em que aJunta tiver
a sua séde poderá reduzir as sessões ordinarias a uma por semana,no
dia que designar.

Art. 23, O dellUtado, que não puder comparecer, deve participar
. {) seu impedimento, por intermedio do secretario, e este a.vi ar&o
supplente para substituil-o.

A falta não justificada do comparecimento em OIto sessões SUCceio

sivas importa abandono e vaga do logar para todos os efeitos legaes.
,A.rt. 24, Asses ões serão publicas, salvo, por deliberação dopre·

sidente, quando e haja de repre entar sobre infracções eabll OS,OI
tratar da suspensão ou demi são de corretor ou qnalquer agente auxi·
liar do commercio.

Art. 25. A Junta póde fUllccionar estando presentes met.ade e
mais um de seus membros.

Art. 26. A' hora marcada para as sessões, o presidente, tomando
assento na cabeceira da mesa, á sua direita o secretario, cleum e
outro lado os deput~dos, sem precedencia, declarará aberta a se são,
a toque de campainha, havendo numero sufticiente e guardará no!
trabalhos a seg'uinte ordem:

1. Leitur... e approvação d!J. acta da sessão antecedente.
II. Leitura da correspondencia ofticial, começando pela do

Governo.
III. Expediente ás petições das partes. .
IV. Discussão e resolução dos negocios geraes ou partLCularel

pendentes.
V. Deliberação sobre o que de novo se propuzer.
§ 1. o O secretario 011 deputado não tomará a palavra sem lhe ser

~oncedida pelo presidente f nem será interrompido emquauto usardella.
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§ 2.· Termina.da a discussão de qualquer materia, o presidente,
formulando a questao em term?s c~ar?s, a submetterá á votação, que
deve começar pelo deputado a direita do secretario e seguir pelos
immediatos, na ord~m em que estivere~ assentadós, até o presidente
que votará em ultimo logar, competllldo-Ihe, no caso de empate ()
voto de qualidade. '

~ 3." Podem assign~r vencido~ os que discordarem ~a maioria;
e, apresentand? o seu voto por escnpto n.a mesma. ou.seg~lUte sessão,
lhes será acceIto e lançado na acta, e, SI a matenafor obJecto de con
ralta., incorporado nesta.

§4.° As actas devem ser escriptas ou su,bscriptas pelo secretari()
eassignadas por todos os membros uellas mencIOnados, como presentes.

§ 5." Quando a votação recahir sobre a petição de partes, além
de se mencionar na acta a pretenção e deferimento que tiver, será o
despacho lançado no alto da petição pelo secretario, datado pela fôrma.
seguinte :-Junta Commercial. ... em sessão de ...

§ 6." As decisões serão tomadas por maioria de votos da Junta;
podendo, poré.m, o presidente proferir por si os despachos de mero
expediente, ou que não importem decisão definitiva.

§ 7.· Nenhuns papeis serão admittidos a despacho das Juntas
sem estarem devidamente seilados, e assignadas as petições pelas pro
prias partes ou seus procuradores.

Art. 27. Para materia dos commerciantes aJunta exigirá, além
das declarações e documeutos mencionados uo art. 5° do Cad. Comm.
adesignação do genero de negocio que exerçam por grosso ou are·
talho, ajustificação peraute elia, do credito commercial de que gozam,
eda habilitação para desempenharem as obrigações impostas aos
commerciantes matriculados.

§ 1.· A firma social não será matriculada antes de archivado na
Junta um exemplar do contracto da sociedade.

§2." As faltas das averbações exigidas pelo art. 8° do Cad. Comm.
quefôrem imputaveis ao commerciante ou sociedade, suspende, findo o
prazo marcado no mesmo artigo, as prerogativas resultantes da
matricula, emqun.nto não fôrem averbadas e publicadas as alterações
\ICcorridas.

§3.· Não será archivado na Junta contracto de sociedade em com
mandita sem assignatura do commanditario; omittindo·se, porém, oseu
nome, quando ansim orequeira na. publicação respectiva e nas certidões.
. Art. 28. A Junta não autorizará a matricula e expedição do
titulo aos agentes auxiliares do commercio, antes de provarem os 1'e
quel'en~es as condições de idoneidade, exigidas pelo Cod. Com~: e
respectIVOS Regimentos, e, si fôrem corretores ou agentes de 1e11ao,
antes de prestarem as fianças a que são obrigados
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P~l'aFapho unico. E' ~ivl'e a. profissão de todos esses agentbd in.

termedianos, cessand.o a hm;1;(,çao posta ao numero de corretores'
mas os encargos publicos, dependentes ue especial autoriza(;ão, o~
eommettidos por Lei ou Regulamento a qualquer delles, só poderão ser
exercidos pelos matriculados, assim como as ope.ações da bols~, as
eotações of'ficiaes e OE leilões de valores ou mercadorias, ordenados
por autoridade publica.

Art. 29. Se publicarão Da folha of:ficial do Districto Federal on
do Estado em que a Junta tiver sua séde :

10. As actas das sessões, ou extractos de sua substancia;
20

• As matricula de commerciantes ou firmas sociaes, e as alte-
rações que nellas se fizerem;

3.0 Os contractos, distractos e estatutos arcluvadosj
4. o Os registro de embarcações;
5.0 As nomeações de corretores, agentes de leilões e interpretesj
§ 1.0 A publicação das matriculas, dos contractos, distractos

e estatutos e dos registros de embarcação far-se-ha semanalmente
por meio de relações ou editaes, assignados pelo secretario, decla·
l'ando-se quanto ás matriculas os nomes dos commerciantes ou dos
soeios componentes das firmas, o commercio e o logar do e tabeleci·
mento j quanto aos contractos, os nomes dos socios, o objecto, domi·
I~ilio e capital da sociedade, o fundo commanditario, si houver, es
,irma adoptada; qnanto aos estatutos, a denominação, séde ecapital
,ia companhia ou sociedade anonyma j e quanto aos regi tro de
embarcações, os nomes de tas, os dos armadores e o Een domicilio.

Terá logar a publicação das actas das sessões ou de seus extr~'

ctos, depois de approvadas j a das alterações das matriculas, depOIS
de averbadas; a das nomeações de corretores e demais agentes
auxiliares do commercio, depois de expedidos os respectivos titulos.

§ 2. o Incumbe á Junta, que ordenar os a.ctos mencionados nos ns. 2'
e 50 deste artigo, fazer as precisas communicações ás outras Juntas.

Art. 30. Depois de haverem colligido as praticas e usos com·
merciaes admittidos nas praças, portos e mais logares de com·
mercio do seu di tricto, nos casos em que os manda gua.rdal' o
Cod. G'<>mm.; ouvindo os corretores e commerciantes maiS no
taveis, e procedendo ás averiguações que julgarem convenientes; as
Juntas os farão publicar na folha official, com um convite a todos os
intElressados. e pessoas competentes, para que façam sobre elles as
observações que se lhes oiferecerem, dentro do prazo de ~res mezes j e
terminado este, declararão verdadeiros os usos commerClaes em favor
dos qnaes concorrerem os dons seguintes requisitos:

1. o Serem conformes aos sãos pl'ÍDcipios de boa fé.e m!tximas com:
merciaes, e geralmente praticados entre os commerclantes do logar I
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2.o Não serem contrarios a alguma disposição do Cod. Comm.
ou Lei, depois delle publicada.

Art. 31. A Junta deverá estar completa para a decisão de que
trata oartigo antecedente, e desta se lavrará assento em livro para
esse fim privativamente destinado, com exposição de seus fundamentos
edeclaração dos votos divergentes.

Art. 32. Os assentos, assignados por todos os membros da Junta
epublicados na folha official, terão, tres mezes depois da publicação
força obrigatoria para decisão das que tões que se suscitarem sobre
os usos commerciaes a que se referirem. emquanto não fõrem revo
gados por Lei.

Art. 33. A Junta da Capital Federal, obtendo a collecção dos usos
commerciaes de toda a Republica, proporá ao Ministerio da Justiça
osque convenham estabelecer por lei legal, afim de serem submettidos
ao Congresso, si assim resolver o Governo.

Art. 34. A me ma Junta, no uso da attribuição privativa que
lhe confere o art. 13 n. 1, deverá solicitar dos consu]es da Republica
a remessa das leis relativas aos actos de apreseutação de letras de
cambio, seu aceite, endosso, pagamento, protesto e notificações nas
praças dos sens districtos consulares, e das decisões dos tribunaes de
ultima instancia que sobre taes actos se proferirem, bem como in
formação exacta dos usos commerciaes respectivos, admittidos nas
mesmas praças.

Obtidos os esclarecimentos necessarios, e ouvidas a Junta de
Uorretores da Capital Federal, e as Juntas Commerciaes dos Estados,
tomará assento declaratorio da legislaçã.o e usos applicaveis aos re·
feridos actos praticados no estrangeiro.

CAPITULO VII

Dos processos da competcncia das Juntas

Art. 35. Em casos de procedimento official, denuncia ou queixa,
para impo ição das penas de mnlta, suspensão ou destituição que in
cumbe á Juntas applicar aos corretores, agentes de leilões, in
terpretes e avalia.dores comnierciaes e para cassação de matricula
(art. 12 §§ 13 a 16 e Decreto de 1851 sob ns. 806, 858 e 863); os
termos do processo são estes:

r. Autoação da peça inicial do processo e documentos que a
acompanham, pelo of:ficial-maior da secretaria da Junta; e, si o
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procedimento fôr ex-officio, continuação dos autos com vi ta por
tres dias ao secretario para reduzir a artigos a materia da aceu.
sação.

II. Despacho da Junta, ordenando á parte accusada. qne no
termo de cinco dias improrogaveis responda aos artigos, dennncia
ou queixa, de que lhe enviará cópia o official-maior, com a intima\ão
do despacho.

III. Julgamento na primeira sessão da Junta, segundo a prola
constante dos autos, SI o accusado não responder dentro dos cinco
dias contados da intimação; ou

IV. i o processo fôr ex-officio, e o accnsado responder dentro
dos cinco dias, assignaCião do termo de dez dias improrogavei p&ra
a prova, caso seja requerido j findo o qual, com prova ou sem ena,
serão os autos continuados com vista por cinco dias ao accnsado,
para allegar, e em ultimo logar ao secretario da Junta, paraofficiar
o que lhes parecer, seguindo-se o julgamento no dia designado pelo
presideute.

V. E, no caso de denuncia ou queixa, assignação de igual termo
improrogavel para a contestação da resposta do accusado, seguindo·se
uma só dilação probatoria de dez dias, quando requerida, e os termo!

. de cinco dias tambem improrogaveis para as allegações finaes de cada
uma das partes j findos os quaes officiará o secretario da JuntaI e
terá logar o julgamento.

Art. 36. A pena applicavel aos agentes auxiliares do comme.cio
por mora do pagam~nto de impo to de profis ão, ou no reforço da
fiança, é a de suspensão emquanto o pagamento não fôr eifectllado, on
a fiança preenchida.

Art. 37. O processo determinado no art. 35 será observado pclas
Juntas quando houverem de proceder contra os admnistradores dOi
trapiches alfandegados, nos casos dos arts. 89 e 90 do Oodigo Commer·
cial, ou impôr aos proprietarios armadores de embarcações regi tra,
das as multas que lhes houverem arbitrado, nos casos e na fórma do
art. 463 do mesmo Codigo, guardadas as seg'uintes disposições:

§ 1. o Os documentos esseneiaes que devem ser autoados ~ara

base do procedimento contra os admini tradores dos trapiches, saoa
certidão negativa da remessa dos balanços dos generos nos pl'a~os

marcados no art. 79 do Cod. Oomm, ou a inspecção e exame feito
nos livros e trapiches do qual se deprehenda qne os balanços rem:t·
tidos são inexactos (Decr. n. 862 de 15 de Novembro de 1831.
art. 10 ). . '

§ 2. o Servirá de base ao procedimento contra os proprl~tarlOS
armadores das embarcações registradas, o termo pOI' elies asslgnado
em cumprimento do art. 463 do Cod. Corom, sendo es~e terIDO
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trasladado e autoado pelo ofticial maior, com a certidão negativa da
entrega do registro dentr~ do anno (si esta falta constituir oobjecto do
procedimento), e beID; aSSIm oS,document?s e provas, que houver, do
aso illegal qne eBes tlverem feIto do regIstro, ou da venda, perda ou
ionavegabilidade da embarcação (Decr. n. 879 de 29 de Novembro de
1851, art. 1°).

§3.° Si os proprietarios armadores contra quem se houver de pro
ceder re idirem no mesmo logar da Junta, serão notificados pelo
respectivo porteiro, e si em logar differente, por ordem do juiz de
direito do commercio, á quem a Junta solicitará a notificação, paTa
allegarem o que lhes fôr a bem, em cinco dias, que correrão da data
da intimação; levando-se em conta, além destes, os que decorrerem á
razão de 50 kilometros por dia, para os Que residirem f6ra da séde
da Junta.

§4. °Nestes processos e em todos os da iniciativa ofticial da Junta,
poderá esta deprecar por officio do secretario os esclarecimentos que
precisar das repartições e autoridades competentes, e ordenar as dili
gencias e exames necessarios, ainda depois da dilação probatoria, mas
antes das allegações finaes, e notificado o accusado para a e1las assis
tir, querendo.

Art. 38. Em todos os referidos processos, si houver testemu
nhas serão estas inquiridas, na presença da Junta, pelo secretario e
pelas partes ou seus advogados.

Adefesa e as allegações serão escriptas nos autos; os termos para
contestar e allegar principiarão a correr desde o dia em que os autos
forem com vista ás partes; e os da prova, da data da. intimação do des
pacho da Junta.

§ 1.0 Os despachos e sentenças das Juntas nos mesmos processos
serão escriptos pelo deputado que o presidente designar.

§ 2," Âs sentenças das Juntas que impuzerem multa serão exe·
cn~a.das .no. Juizo do Feitos da Fazenda, e as da suspen ão ou desti·
tniçao, mtlmadas para os devidos effeitos pelo porteiro da Junta, de
ordem desta.

Art. 39. No registro das marcas de fabrica e de commercio, e no
processo de ag'gravo, interpo to das decisões re peciivas, as Juntas
oh el'varào as di po ições do Regulamento approvado pelo Decr. n.
9828 de 31 de Dezembro de 1887.

Ârt. 40. O' recursos, de que trata oart. 12 § 18 deste Regllla
mento, serão julgados pela Junta na ln Oll 2& ses ão que se seguir
ao .recebimento elos autos precedendo parecer escripto do secre-tano. . ,

80 CODIGO CO~ROlAL
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CAPITULO VIII

Dos reC1~l'SOS

Art. 41. Ha recurso para o Governo sem efi'eito suspensivo:
r. Das eleições dos membros das Juntas nos casos de fraude, viOo

lencia ou preterição da formalidade e sencial. o

II. De todos os actos das Juntas, nos casos de excesso de po.
der ou incompetencia e violação de Lei.

III. Das deci ões pelas quaes as Juntas:
1. o Prohibirem ou anllullarem o registro ou archivamento dos

contractos de sociedades commerciaes e dos estatutos de companhias
ou sociedades anonymas.

2. o Multarem, su ~enderem ou destituirem, os corretores edemais
agen tes auxiliares do commercio.

3. o Multarem os administradores de trapiches alfandegados epro
prietarios armadores de, embarcações registradas.

Art. 42. Estes recursos podem ser intel'po tos dentro em 10 dias
pelo secretario da Junta, ou pelas partes. rromado por termo na e·
cretaria da Junta, e por esta remettido dentro em cinco dias ao Minis·
terio da Justiça, na Capital Federal, e aos Go vernadores, nos Esta·
dos, com os respectivos papeis e informação, será orecurso, precedendo
vista aos interessados, para allegarem o que fôr a bem de seus direi·
tos, em igual prazo, decidido provisoriamente pelo competente Gover·
nador e, definitivamente, pelo Governo Federal.

Art. 43. Cabe aggravo de petição para a Relação do di tricto
llos despachos que negam ouadmittem o registro de marca, e dos que
cassam a matricula de commel'ciante, obsel'vauas as uisposições dos
al'ts. 23 a 25 do Decl'. n. 9828 de 31 de Dezembro de 1887.

CAPITULO IX

Das secretarias das Juntas Commerciaes

Art. 44. Haverá na secretaria !la Juuta Commercial da Capilal
Fe!leral:

1 offlcial maior;
2 of:fieiaes ;
2 amannenses;

-------------------~--------

Nota 9
Av. de 23 de Fevereiro de 1891-Di'1'., vaI. 54, pag. 496.
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2·praticantes;
1 porteiro;
1 ajudante do porteiro.
Art. 45. As secretarias das 'Juntas de Belém, Recife, S. Sal-

valIor, S. Paulo e Porto Alegre terão:
2 officiaes ;
2 amanuenses;
1 porteiro.
.A.rt. 46. Nas secretarias das outras Juntas haverá:
1 official ;
2 amanuenses;
1 porteiro.
Art. 47. As nomeações dos empregados das Juntas serão feitas

pelo Ministro da Justiça, na Capital Federal, e pelos Governadores,
nos Estados, soL propostas da mesmas Juntas; competindo a
e tas nomear e demittir o porteiro e o sell ajudante, onde o houver.

Art. 48. As secretaria tem a seu cargo o expediente da Junta,
oregistro publico do. commercio e o archivo.

o § 1. o Para o ex pediente e regular escripturação dos actos da
Junta, haverá os seguintes livros:

I Das eleições commerciaes;
2. Das actas das sessões;
3. DOe assentos; _ _
4. Dá. distribuição dos livros sujeitos á rubrica;
5. Das fianças, termos de promessa ou obrigação e penas impostas

pela Junta;
6. Da matricula dos empregados;
7. Do ponto;
8. Dos emolllm61ltos dos membros da Junta;
9. Do inventario dos etreitos da Junta.;
10. Os auxiiiares que fôrem necessarios, ou determinados pelo

Regimento interno.
Os livros ns. 1 a 3 serão rubricados pelo presidente e os mais

pelos deputados a quem fôrem di tribuidos.
'. § 2. o Para o registro publico do commercio haverá os seguintes

livros:
1. Do regi tro de matricula dos commerciantes, e dos titulos

dos agentes auxiliares do commercio'
. ~. Do registro dos titulos de habilitação civil dos menores, filhos

famlha e mulheres commerciantes'
. 3. Do registro das nomeaçõe~ dos feitores, guarda-livro~, cai·

o xe\l'~s e mai prepostos da casas de commercio e do' instrumentos
publlcos ou part.iculares de maudato;
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4. Do registro das embarcações;
õ. Do registro de carta de fretamento, creditos maritimos prirl.

legiados, escriptnras respectivas de penhor, instrumentos e letras de
dinheiro a risco 'ou cam bio maritimo j

6. Protoéollo dos regü;tros. Este livro, destinado aos aponta.
mentos dos papeis que têm de ser registrados, será dividido em tm
tomos, correspondentes: o 10 aos livros ns. 1 e 2, o 20 ao livro n. 3a
o 30 aos livros ns. 4 e 5.

Em todos estes livros o terço á direita de cada pagina, separado
por um traço p.erpenuicular, se. reservará para o lançamento, am
frente dos respectivos registros, das alterações que occorrerem eaver·
bações necessarias.

No livro n. 2 se inscreverão tambem todos os titulos, documento!
e declarações, aque se referem os arts. 27, 28 e 874 n. 6 do Codigo
Commercial.

§ 3. o No archivo se guardarão em segnrança e asseio os lim!
findos das Juntas, os exemplares dos contractos de sociedades com·
merciaes e estatutos de companhias e sociedades anonyma, 01
Jdocumentos relativos a marca de fabricas e do comm&rcio, e quae quer
papeis que convenha arclúvar, lançando-se os livro em um catalogo,
e colligindo-se os documentos e mais papeis em maços sy tematica·
mente ordenados e com rotulos numerados, que indiquem osa sumptOl
e o anno.

Um indice será annualmente organizado, para facilitar as busc8l
designando o papel pelo eu objecto ou nome da pessoa interessada!
com referencia ao numero do maço.

Serão encardenados semestral ou annua1mente os contractos e
distractos archivado ,juntando-lhes o indice re pectivo, e se observará,
quanto ás marcas de fabrica e commercio, o disposto nos arts.14
e 16 do Decr. n. 9828 de 1887.

Art. 49. Incumbe ao official·maior:
§ 1. o Dirigir e promover os trabalhos da secretaria e distribuil~!

pelos empregados.
§ 2. 0 Redigir, ou manual' redigir, independente de despac~olos

officios sobre assumptos de simples expediente, ou pedido de mfor'
mações e documentos necessarios para instrucção dos negocioso

§ 3.o Conservar as minutas das ordens, officios, consul tas, represen·
tações, pareceres e informações, afim de serem auuualmente reco'
lhidas ao Rorchivo, depois de classificadas e encaderuadas.

§ 4;." Ter a seu cargo o livro de ponto, org'anizar e submettar
mensalmente ao secretario a folha dos vencimentos dos empregados:

§ 5." Fazer na matricula dos empregados todas as annotaçoes
determinadas pela Junta ou pelo presidente.
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§ 6.0 Representar ao secretario da Junta sobre qualquer acto de
insubordinação dos empregados, ou falta de cumprimento de deveres.

§ 7. oTer emdia a escripturação dos protocollos do registro publico
do commercio, e a dos livros do IIJesmo registro. .

§8." Tomar no respectivo protocollo apontamento do titulo, instru
mento de contracto ou documento apresentado para oregistro, lançando
osummario debaixo do nnmero que competir na ordem chronologica e
numerica observada no me mo protocollo, e dar immediatamente á
parte cópia fiel do assento, pela fórma seguinte:

N... F ... apresentou para o registro, tal documento, na data. á
margem (anno, mez e dia in criptos á e 'querda do assento e cópia).

§9.0 Entregar á parte, depois de registrado verbo ad verbum,
6 á vi ta da referida nota, o titulo, instrumento ou documento,
annotando o no alto da primeira pagina com a seguinte verba:

N. " (o mesmo do protocollo) registrado á fi '" do livro n... do
regi tro pnblico do commercio desta secretaria da Junta do ... em ...
(data do registro, que será a mesma do apontamento do protocollo).

§ 10. Não admittir ao regi 'tro documento algum, do qual não
conste opagamento do seilo devido.

§ 11. Dar prompto expediente ao registro, ás averbações e ás
oerticlões requeridas dos actos in criptos nos livros do registro publico
do commercio, passando-as, inuependente, de despacho, sempre que
não houver inconveniente.

As certidões ou cópias subscriptas e assignadas pelo secretario ou
peloofficial-maior, e authenticadas com osello da Jllllta, têm fé publica.

§12. Ter ob sua guarda o registro publico do commercio, sendo
responsavel tanto pela exactidão e legalidade das inscripções e das
Cl\l'tidões que dellas passar, como pela entrega, ás partes dos doeu·
menta, depois de regi trados .

.§13. Fazer as annotações nos contractos ou distractos archivados,
rnbncando as folha e declarando em cada nm dos exemplares onumero
de ordem e a data do despacho.

§ 14. Dar á parte interessada certidão do archivamento de esta
tntos com identico numero.

Es as annotações e certidões serão assignadas pelo secretario
da Junta.

§ 15. Servir de escrivão nos processos da competencia da Junta.
. § 16. Cumprir e fazer cumprir as disposições do Regimento
IDterno ~a secretaria, e as ordens e instrucções do presidente ou do
secretano da Junta, a bem da reO'ularidade dos serviços a seu cargo.
d Al't. 50. As attribuições e d~veres declarados no artigo prece·
dente fic~m na. Juntas dos Estados, a cargo do respect.ivo of:ficial, ou
oque for deSignado pelo presidente, onde houver maIS de um.



1270 APPENDICE

Art. 51. Incumbe aos outros officiaes, aos amanuenses e prati.
cantes executar com zelo todos os trabalhos que lhes fôrem commettidos
pelo official-maia-r ou quem suas vezes fizer e pelo secretario da Junta.

São responsaveis pela regularidade do serviço, que lhes fõr
encarregado, e pela exactidão das informações que prestarem.

Art. 52. O presidente da Junta designará, na Capital Federal,
dentre os officiaes, e nos Estados dentre os officiaes e amannenses, os
que devem servir de arch!vista e thesoureiro, arbitrando a fiança que
este é obrigado a prestar no TlIesol1l'o Nacional ou nas Thesonrarias
de Fazenda.

Art. 53. Incumbe ao archivista:
§ 1.0 Dar entrada dos livros e papeis no archivo, designando-os

em indice alp1J.abetico pela natureza do a sumpto on nome do
interessado .

As paginas deste indice serão divididas por traços perpendiculares
em tres partes: uma para a data da entrada; outra para olançamento;
e a terceira para as declarações relativas á collocação e movimento
dos livros e papeis.

§ 2." Classificar os documentos e papeis avulsos, e guardal·osem
maços com rotulos que designem o objecto e a data da entrada.

§ 3. o Fazer a arrumação do archi vo, collocando os livros e papeis
nos compartimentos que lhes competirem, conforme os disticos afilxa·
dos nos armarias ou estantes.

§ 4.° Ter sob sna guarda e responsabilidade todo o archivo, não
deixando sabir livro ou papel sem ordem competente por escripto.

Art. 54. Incumbe ao thesoureiro:
§ 1. o Arrecadar os emolumentos dos membros da Junta, fazendo

entrega ao presidente e secretario dos qne lhes competirem, pelas
as ignatmas ou officios, e recolhendo a um cofre os da rnbrica dos
livros para serem mensalmente distribuidos entre o presidente 6

deputados. .
§ 2. o Ter sob sua guarda e responsabilidade quaesquer quantias

que lhe sejam entregues por ordem uper~or, para o serviço da Junta.
§ 3." Fazer a escripturaçã.o da receita edespeza a seu cargo.
Art. 55. Incumbe ao porteiro; .
§ l' o Ter sob sua guarda as chaves do edificio, cuidar iI.o asseio

deste e da conservação dos moveis e mais objectos nelle eXistentes.
§ 2." Abrir o edificio meia hora antes da marcada para come·

çarem OR trabalhos e feclial,o quando estes terminarem.
§ 3." Comprar os objectos necessarios para o e:x.pec1iente, con·

forme as ordens que receber do presidente ou secretario, pl'estand~
mensalmente contas a este, que as submetterá, com seu parecer,s
~l.l)pro"ação do presidente.
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§4.° Fechar a correspondencia e dar-lhe destino.
§5.° Exercer as funcções de ofticial de justiça nos processos da

competencia da J u?-ta. .. .
.d.rt. 56. O aJudante do porteIro serVIrá de continuo, incum

bindo.lhe igualmen te auxiliar ao pllrteiro no desempenho de seus
deveres e no serviço interno uu externo, que lhe fôr commettido pelo
official-maior ou por quem suas vezes fizer. .

Art. 57. Os empregados da •ecretaria são Rubstituidos uns pelos
outros da mesma categoria, e, na falta de tes, pelo da immediata, guaro
dada aordem da antiguidade, salvo designação especial do presidente e
secretario da J un ta .

Art. 58. O serviço da secretaria começará ás 9 horas e fin
dará ás 3, em tod.os os dias uteis, podendo ser prorogadas as horas
do expediente, por ordem do :;ecretario ou ofticial-maior.

Art. 59. Perderá todo o vencimento o empregado que faltar ao
serviço sem causa justificada, e, s6mente a gratificação o que justi
fiCllr a falta, a juizo do secl'étario, com recurso para o presi
dente.

Al't. 60. Os secretarios e empregados das secretarias das Juntas
perceberão os ordenados e gratificações marcados na tabella annexa
ao pre ente Regulamento, sem prejuizo, quanto aos actuaes empre
gados, do que llemais estejam vencendo, como ordenado.

§1.0 Aos empregados que fnnccionarem como escrivães ou officiaes
dejustiça nos proce sos da competencia da Junta, em que fôr con·
demuada nas custas alguma das partes, se contarão, pelos actos
praticados, os emolumentos que percebem os escrivães e officiaes de
justiça do juizo commercio, por actos da mesma especie.

§2.° A gratificação só é devida pelo effectivo exercicio; e, no
caso de substituir um empregado a outro de superior categoria, perce·
berá a do sub tituto, em vez da do seu logar.

§3.° Cessará a gratificação fixada para um interprete da Junta
da Ca?i~al Federal, logo que se der a vaga do logar, ficando este
suppnrnIdo.

Art. fi1. Os empregados da secretaria serão conservados
emqnanto bem servirem. ,

Pela falta de cumprimento de deveres, segundo a gravidade do
caso, est~o sujeitos á demissão ou ás penas disciplinares seguintes:

I. Simples advertencia ;
II. Reprehensão ;
m. Suspensão até 15 dias com a perda de todo o vencimento.

J Estas penas disciplinares serão impostas pelo presidente da

d
uuta, podendo o secretario ou official-maior impôr qualquer das
na' primeiras.
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Art. 62. São·lhes applicaveis, assim como aos secretario' tW
Juntas, as disposições que regulam a apo entadoria do empl'egal\os
da Secretaria da Justiça (Lei n. 3397 de 24 de Novembro de 1888

° ) Iart. 3 n.4 .

TITULO"

CAPITULO U reo
Das Inspectm'ias Commc?'ciaes

Art. 63. Nos Estados que não tivel'em Juutas haverá inspectora
commerciaes, sendo e tes cargos exercidos nas cidades marítimas
pelos in pectores das Alfandegas ou pelos administradores da mesas
de rendas e nas outras cidades, pelos in pectores das Thesourarias
de Fazenda.

A sMe das Inspectorias do Piauby, Paraná e l'lIatto-Grosso ser&
na~ cidades da Parnahyba, Paranaguá e Corumbá; as das ontras, Dai

capitaes dos respectivos E tados.
Ârt. 64. Compete ás Inspectorias Commerciaes nas cidades

maritimas:
§ 1.°O registro das embarcações brazileiras de. tinadas á nave

gação do alto mar (Decr. n. 1597 de 18-55, art.11 12 § l°).
§ 2°. O dos documentos que devem consta.r do registro public~ do

commercio, com excepção dos contractos de sociedades commerClaes
(Decreto citado, art. 12 § 3°).

§ 3. o O das marcas de fabricas e de commercio, com aggl'avo para
a Relação do districto (Decr. n. 8898 de 31 de Dezembro de 1889,
arts. 2° e 22 a 25)

§ 4.° A rubrica dos livros de commerciantes, sociedades an?ny·
mas, agentes auxiliares do commercio e escriptorios de empre timo!
sob penhores (Decreto citado, n. 1597 de 1855,art. 12 §2°, Decr. n.
2692 de 1860, art. 3° e Decr. n. 164 de 1890, art. 7° § 3°).

§ 5. o Nomear interpretes (Decreto citado, n. ] 597 de 1855,art.12
§ 2°), avaliadores e stereometras commerciaes.

§ 6." Expedir titulo aos administradores de trapicbes ou.ar~&·
zens de deposito, mediante a assignatura do termo de fieis deposltal'lOS.

§ 7.° Multar e suspender, com recurso para a Junta Conuner·
cial do districto, ·os corretores e demais agentes auxiliares do comDlef'
cio' (Decreto citado de 1855, art. 12 § 5"). . . l

§ 8." Multar com recurso para as mesmas Junta, os traplChell'o.,
armadores e capitães de navios (Decreto citado, art. 12 § 7°).
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§ 9. ° Ex:ercer as attribuições conferidas ás Juntas no art. 12 §§
9'e ia deste Regulamento.

Art. 65. Compete aos inspectores commerciaes nas cidades nãu
marítimas as atteibuições menciona,das nos §§ 2°, 3°, 4°, 5° e 7° do
artigo antecedente.

Art. 66. Para o expediente dos negocios a seu cargo os ms
pectores commerciaes nomearão dentre os empregados da Alfandega,
mesa de rendas ou Tllesourarias de Fa.zenda um of:ficial e um archivista.

Art. 67. As Inspectorias Commerciaes nas cidades maritimas
terão os livros seguintes:

Do registro da n embarcações i
Do registro publico dos documentos i
Do registro das nomeações de interpretes, avaliadores e stereo

metras commerciaes e dos titulos de trapicheiros ;
Dos termos de responsabilidade dos armadores àe embarcações

ede fieis depositarios i
Da correspondencia.
Art. 68. Nas Inspectorias das cidades nãomaritimas haverá o livro

do registro publico, o do registro das nomeações de interpretes,
avaliadores e stereometras commerciaes e o da correspondencia.

. Art. 69. Além dos livros mencionados nos dous artigos antece
dentes, poderão os in pectores crear outros, conforme as nece:;sidades
do serviço, e com approvação do Governo.

Art. 70. Para imposição das penas àe multa e suspensão nos
casos de sua competencia, procederão os in pectores commerciaes,
summariamente, fazendo autoar as peças iniciaes, ouvindo as partes
e concedendo-lhes, i o requererem, os termos probatorios improro
gaveis fixados no art. 35.

Art. 71. Incumbe-lhes remetter um relatorio annual dos negocios
que perante elIe correrem, aos presidentes das Juntas respectivas.

Art. 72. Pela rubrica dos livl'oS e por sua a signatura perce
berão os emolumentos marcados na tabelIa annexa a este Regula
mento.

TITULO III

CAPITULO UNICO

Di ~Josições ge'raes

Art. 73. Os emolumentos devidos aos presidentes, secretarios e
deputados das Juntas Commerciaes são os fixados na tabella annexa
ao prosente Regulamento.
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Al't. 74. As Juntas e ln pectoria Commerciaes requisitarãoh
antoridades competentes as diligencias necessarias para a effectira
execução de suas ordens e decisões.

Quando as multas, que impuzerem, não fôrem pa.gas nos pralfil
marcanos, serão os documentos respectivos remettidos aos PI'OCII~.

dores fiscaes da Fazenda para a cobrança executiva na fõrrna da Lei.
Art. 75. Os Tribunaes, juizes e empregados de justiça perce.

berão pelos acto que praticarem, em virtude de requisição das
Juntas e Inspectorias Commerciae , os emolumento do Regimeot!
annexo ao Decr. n. 5737 de 2 fle etembro de 1874.

Art. 76. Ficam revogadas as disposições em contrario.

Tabella dos Cluohllucntos dos pl'('sidcntes, S~cl'clarios e
deputados das Juntas COlllJucl·ciaes.

§ 1. o Compete aos presidentes:
Pelas assignaturas das cart.as de matricula de commer·

ciantes e dos titu los de corretore , agentes de leilões,
interpretes e trapicheiros " ' .. 10:000

Pela distribuição dos livros njeitos á rubrica e a iO'na·
tura dos termos respectivos , 2" 00

Pelas as iguaturas das carta de registro de embarcações. .. õ~ 00
Pelas as ignatlu'c:\'s dos titulos de avaliadores commerciae " 2,. 00
Pelas a signaturas das portarias de licença concedida a cor·

retores e agen tes de leilões.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 2~OOO

§ 2. 0 Compete aos secretario : .0

Pelos seus officios sobre matricula de commerciantes, uo
meações de agentes auxiliares do commercio, carta de
registro de em barcações, e archi vamento de contractos
e distractos e de estatutos " l~OOO

Idem sobre o registro de marcas de fabrica e commercio e
nomeações de avaliadores commerciaes. . . . . . . . . . . . . . ltOOO

De cada assignatnra no termos dos livro. ujeitos a rubrica.. '00
§ 3." Aos deputados e aos presidentes repal'ticlamente:

.060Pela rubrica dos livros, de cada folha .

Tabella dos cmolumcntos dos inspectores commcl'ciaes

Competem aos inspectores commerciaes:
Pelas suas assignaturas nos titulo dos in terpretrs , 10~00
Idem nos de avaliadores commerciaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2~OO
Idem nas cartas de registro de embarcações. . . . . . . . . . . . . 6\0 00
Pela rubrica dos livros, de cana folha :.... ~60

Nota 10
Vid. AI'. de 9 de Março de 1891 -'Di?'., vaI. 54, pago 671.
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JUNTAS COMlI'TEIICIAES

CAPITAL FEDERAL
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Decreto n. 763 de ia de Setembro de 1890

Manda ob ervar no proce 50 das causas civeis em geral o Regulamento n. 737 li ii
de Novembro de 1850 com algumas excepções e oulras providencias.

Art. 1.0 São applicaveis ao proce so, jll1gamento e execução dai
causas civeis em geral as dispo ições do Regulamento n. 737 de 2ó~!

Novembro de 1850, excepto os que se contém no Tit. l°, no Cap.I',
do Tit. 2°, nos Caps. 4° e 5° de Tit. 4\ nos Caps. 2°, 3° e 4' e ecçÕ!l
I" e 2& cIo Cap. 1)0 do Tit. 7° e no 'rito 8° da primeira parte.

Paragrapho unioo. Continuam em vigor as disposições legaesqu!
regulam os processos especiaes, não comprehendidos no referido Re
gulamento.••

Art. 2. ° Perante o juiz que accumular a jurisdicção civil ecom
mercial, serão proposta a causas respectivas sem di criminaçãod8.1
duas competencias, seja qual ror a natureza do feito com relAção ál
pessoas ou ao "'eu objecto.

anele, porém, houver vara privativa do commercio, a acçãoseIi
proposta perante o juizo competente com indicação especificada~

jurisdicção.
Art. 3. ° A excepção ou allegação de incompetencia, sob ofunda·

mento de ser a causa civil ou corumercial, não póde ser opposta depoil
da c()n t.f\~tação; e sendo omittida ou jnlgada improcedente, não ~
annullará mais o feito por motivo dessa incompeteucia, nem 1J'X./ficiJ,
nem a req 'lerimento das partes.

Art. 4.° Revogam-se as disposiçõe em contrario.
O mini tro e secretario de Estado dos negocios da jllsti~<'l assim

o faça executar.
Sala das sessões do Governo Provi orio, 19 de Setembro de 1890,

2° da Republica.

MANOEL DEODO&O DA FONSECA.

M. Ferraz de Campos Bailes.

.-
Nota ii .

Decl'. n. 221 L1e 1894, arL. 44.



Avi~o de 30 de Setembro de 1890

Ministerio dos Negocios da Justiça-2' secção-Oircular- Rio
de Janeiro, 30 lle Setembro de 1890.

Convindo remover algumas duvidas que se tem suscitado a res
peito da intelligencia e applicação dos Decrs. ns. 546 de 5 de
Julho e 763 de 19 de Setembro do corrente anno, declaro-vos:

'1.° Que o processo das causas civeis da competencia dos juizes
de paz que versarem sobre bens moveis, é, qualquer que seja o seu
valor, o summarissimo instituido pelo art. 63 do Decr. n. 4824 de
22 de Novembro de 1871,. e o das que versarem sobre bens de raiz,
éoestabelecido pelas leis vigentes para as causas desta natureza,
seja summario, como o dos interdictos possessorios, o dos preceitos
comminatorios, o de despejos de casa, o de demarcação, seja o ordi
nario, que é competente em todas as causas para as quaes não estiver
determinado processo especial.

2.° Que o Decr. n. 546 em nada alterou a legislação anterior
quanto ás causas de jurisprudencia pl'ivativa, nem isto se póde depre
bender da excepção relativa ás :fiscaes, que reproduzio do arte 28 do
Decr. n.5467 de 12de Novembro de 1873.

3.° Qlle, mandando observar no processo, julg'amento e execução
das causas civeis as disposições applicaveis do Regulamento n.737
de25de Novembro de 1850, uniformisando, quanto possivel e conve
niente, oprocesso civil e commercial, não teve o Decr. n. 763 por
fim restaurar nenhuma das disposições revogadas do mesmo Regu
lamento, nem alterar alguma das que as substituiram, interpretaram
ou modificaram, ampliando-as, restringindo-as ou completando-as,
todas as quaes, na parte em que não tiverem sido expressamente
derogadas, devem continuar a ser observadas no juizo commercial, e,
no concernente aos titulas e capitulas não exceptuados pelo referido
Decr. n. 763, serão applicadas ao civel, como se estivessem inse
ridas no mesmo Regulamento.

4,° Que, sendo de direito essencialmente di. tincto da fôrma do seu
exercieio émjuizo, e não podendo a applicayão do processo implicar
nma annullação do direito, nenhum fundamento juridico tem a duvida
sobre afaculdade que incontestavelmente sub i te para todos os que
gozem do beneficio de restituição segundo á lei civil, de o fazerem
valernas causas por ella regidas do mesmo modo que aos menores é
garantido nas causa.s commerciaes.

5.° Que, segundo os principias geraes de direito, as leis do pro
cesso são immediatamente applicaveis ás causas pendentes, si o con
Irario não determinarem, mas sem prejuizo dos tel'mos que começaram
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a correr, ou dos actos e diligencias já executados ou iniciados sOO

o. dominio da ~ei ~nterior, nem dos recursos qu~ delles resul~re~
VIsto qne as leIs nao retroagem com ofensa dos direitos adquiridoS!
embora não os haja em relação. á certa e determinada fôrma de p~
cesso, ba e devem ser respeitados os que emanam de acto praticad~

ou em principio de execução por virtude das leis que o regiam.
Sande e fl'aternidade.-M. Fen'az de Campos Salles.-Sr. gOle:'

nador do Estado de...

Decreto n. R48 de 11 do Outubro do 1890

Organiza a Jusliça Federal.

PARTE PRIl\IElIRA

TITULO I

CAPITULO I

Da Justiça Fede'fal

Art. 1." A Justiça Federal será exercida por um Supremo Tri
bunal Federal e por juize inferiores intitulado - Juizes deSe~~á.o.1

Art. 2." Os juizes federaes serão vitalicios e inalllovlve'/
não poderão ser privados do eus cargos sinão em virtude de ~I~
tença proferida em juizo competente e pa sada em julgado. .

Paragrapho unico. Poderão, entretanto, o' juize' infenore;,
si o requererem, ser removido de uma pa.ra. outra. secção. .

Art. 3." -a guarda e applicação da Constituição e da lei DI'

cionaes a magistratura federal só intervirá em espe!Jie e por pIIl'
vocação de parte. 3 ••.

Art. 4." Ao Pre idente da Republica compete nomear oSJUlze;
'federaes, dependendo da approvação do Senado a nomeação (losro/III-

bros do Supremo 'l1ribunal Federal. .

Nota i
Consto Fed., art. 5fi; Av. de 28 de Abril

de 1891; DecI·. n. 22l de 1894, art. 1'
Di1·., vaI. 55, pago 289.

Nota 2
Canst. Fed., art. fi7.

Nota 3
Di1·., vaI. 62, pago 283.
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CAPITULO II

Do Supremo T'ribunal Feclerat

1279

Art. 5: O Supremo Tribunal Federal terá a sua séde na capital
lIa Republica e compor-se-ha de quinze juizes, que poderão seI'
tirados dentre os juizes seccionaes ou dentre os cidadãos de no
tavel saber e reputação, que possuam as coudições de elegibilidade
para o Senado.

Paragrapho unico. Os parentes consanguineos ou af:fins, na linha
ascenàente e descendente e na collateral até aQ segundo gráo, não
podem ao mesmo tempo ser membros do Supremo Tribunal Fe
deral.

Art. 6: O Presidente da Republica nomeará um dos membros
do Supremo Tribunal Federal para exercer as funcções de Pro·
curador Geral da Republica. ""

Art, 7,° O rrribuual funccionará com a maioria dos seus membros.
Na falta de uumel'O legal serão chamados successivamente os juizes
dilS ecções mai proximas, aos quaes competirá jurisdicção plena,
emquanto funccional'em como substitutos.

Art. 8: O Tribunal decidirá a. que tões aifectas á sua com.
pelrncia, ora em primeira e unica instancia, ora em segunda e
ultima, conforme a natureza ou o valor da causa.

Art. 9: Compete ao Tribunal:
I. Instruir os processos e julgar em primeira e ullÍca in-

siancia :
a) o Presidente da Republica nos crimes communs;
b) os juize de secção nos crimes de responsabilidade;
c) os mini tl'OS dlplomaticos nos crimes communs e nos de

responsabilidade;
(I) os pleitos entre a Uniã.o e os Estados, ou destes entre SI;

e) os litígios e as reclamações entre as- nações estrangeiras
ea União ou os Estados',na suspeição opposta a qualquer dos seus membros;

g) os conflicto de jurisdicção entre os juizes federaes, ou
entre estes e o dos Estados.

II. Julgar em gráo de recur o e em ultima instancia:
~) as questões decididas pelos juizes de secção e de valor

SUpe1'lor a 2:000$000;"

Nota 4
Const. Fed., art. 58 § 2.

Nota 5
Di9'., vol. 62, pago 481 e 63, pago 23.
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b) as questões relativas á succe~são de estrangeiros, quando o
caso lião fôr previ to por tratado ou convenção; G

c) as causas criminaes julgadas pelos juizes de secção 00 ptl,
jury federal;

cl) as suspeições oppostas aos juizes de secção.
Paragrapho unico. Haverá tambem recurso ,para o Sopremo

Tribunal Federal das sentenças definitivas proferidas pelos Tribo.
naes e juizes dos Estados: '='

a) quando a decisão houver sido contraria á validade de um
tratado ou convenção, a applicabilidade de uma lei do CongressoFe.
deral, fina.lmente, á ligitimidade do exercício de qualquer aororidade
que haja obrado em nome da União - qualquer que seja aalçadt

b) quando a validade de uma Lei ou acto de qualquer Estado
seja posta em questão como contrario á Oonstituição, ao, traladll!
e ás leis federaes e ll. deci ão tenha sido em favor da validade di
Lei ou acto j 8

'c) quando a interpretação de um preceito constitucional 00 de
lei federal, ou da clausula de um tratado ou convenção, sejaposb
em questão, e a decisão final tenha sido contraria á validade di
titulo, direito e privilegio ou isenção, derivado de preceito ou c~o·
sula...

III. Proceder a revi ão dos processos criminaes em que houver
sentença condemnatoria definitiva, qualquer que tenha sido o juiz
tribunal julgador . ••

Nota 6
Acc. do Sup. Trib. Fed. n. 57 de 3 de

Alarço de 1891- D. OfT. de 17 de Maio.

Nota 7
Decr. n. 221 de 1894, arts. 22 b) ns. 2

e35 n. ~.

-Não é appellavel na justiça federal a
sentença definitiva de causa que cabe na
alçada do respectivo juiz inferior: Acc.
do Sup. Trib. Fed. de 6 de Fevereiro de
1895 -Di?'., vaI. 66, pago 3 5.

- Competencia do Poder Judiciaria e
cabimento do recnrso extraordinario para
o Sup. Trib. Fed.: Acc. do mesmo Trib.
de ao de Março de 1895- Vir., vaI. 67,
pag. 25.

Nota 8
Vid. Dir.. vaI. 61, pags. 219" 391 e 536

e 64, pag. 45.
-O Supremo Tribunal não pode oficio

samente exercer a attrillUição gue Ibe foi

conferida para conhecer e declarar ~i UIII
lei estadoal é contraria a lei orgaOlctc
as leis federae , sem que tenha bavldoll
tença em ultima instanc[a, pro,reTld9 ~
juiz ou tribunal, em cUJa Jurl dICçlo,~
ventilar o proce so: Acc. do Sup. Tr~,
Fed. de 11 de Maio de 1895-Dir., vol, br,
pago 329.

Nota 9
Decr. n. 221 de 1891, art. 74. ,
-Somente se dá o recur o ex.lraonllCJo

rio, quando a deci ão é conlrarl~ a nIf
dade on appli~ção de alguma lei reJelll.
não quando se IDterpreta uma Ord. eID3
disposições de direito: ACC. no. ~p, r::
l~ed. de 22 de Junho de 1895. - DIr.,
67, pag. 485.

Nota 10
Consto Fed., art. 8l; Av.de!7de~

de 1891-Di?·., vaI. 54, pago 61 ,60árf~
121 e 486- Decr. n.:W de lS'JJ, .
ns. 8 e TI..
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§ 1.0 Este recurso é facultado exc1ujvamente aos condemna
dos que o interporão por si ou por seus representantes legaes nos
cri~es de todo o genero, exceptuadas as contravenções.

§ 2. 0 A pena poderá ser relevada ou atteuuada quando a sen
tença revi ta fôr contraria a direito expresso ou á evidencia dos
antos, mas em nenhum caso poderá ser aggravada.

§3." No ca o ~e nullidade. absoluta ou de pleno direito, o réo
poderá ser submettído a novo Julgamento.

§ 4.· Em acto de revisão é permittido conhecer de factos e
circnm tancias que, não constando do processo, sejam entretanto
allegados e provados perante o Supremo Tribnual. li

§ 5" A revi ão será provocada por petição instruída com a
certidão authentica da peças do proce so e mais documentos que
ointeressado queira juntar, independentemente de outra qualquer
formalidade.

§ 6." O Supremo Tribunal poderá exigir do juiz ou tribunal
recorrido os documentos ou informações e mais diligencias que julgar
neces arias para o descobrimento da verdade.

IV. Conceder ordem de 1zabeas-corpus em recurso voluntario,
quanclo tenha sido denegada pelos juizes federaes ou por juizes
e tribunaes locaes.

V. Apresentar annualmente ao Presidente da Republica a esta
tística circumstanciada dos trabalhos e relatorio dos julgados.

Art. 10. Os membros do npremo Tribuual Federal serão jul·
gado pelo Senado nos crimes de respon abilidade. 'lO

CAPITULO III

Do Presidente do Sup'remo Tribunal Federal

Art: 11. O membros do Supremo Tribnnal Federal elegerão
dentre SI um pre idente e um vice-pre idente, que servirão durante
tres annos, podendo ser reeleito .
. Em seus impedimentos temporarios erá o presidente substi

tUldo pelo vice-presidente e este pelo membro mais idoso do Tri-
bunal. 'II I

Nota ii
Dir., vaI. 55, pago 359.

Nota 12
Consto Fed., art. 57 • 2;

81

Nota i3'
r.onst. Fed., art. 58.

CODIGO COMMEROIAL
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Art. 12. Compete ao presidente:
a) dar posse aos membros do Tribunal e aos juizes dA secção

nomeados que se apresentem para esse fim;
b) nomear e demittir os empregados da secretaria e do juizo

nos casos em que isto lhe é facultado por Lei, empossaI-os de se~
cargos e oflicios, e na sua falta ou impedimento dar·lhes substi.
tutos ;

c) executar e fazer executar o Regimen~ intel'llo;
d) dirigir os trabalhos do Tribunal e presidir ás suas sessões'
e) distribuir os feitos e proferir os despachos de expediente' In conceder licença nos termos da Lei aoS1 membros do Sup;emo

Tribunal e aos juizes !le secção;
g) organizar e enviar ao Presidente da Republica e á secretaria

do Senado a lista nominal dos juizes seccionaes, pela ordem da auti·
guidade, sempre que se derem vagas no Supremo 1'ribunal.

CAPITULO IV

Dos Juizes de Secção

Art. 13. Cada E tado, assim como o Districto Federal, formará
uma secção judicial, tendo por séde a respectiva capital, com um
s6 juiz.1<&

Art. 14;. Os juizes de secção serão nomeados pelo Presidente da
Republica dentre os cidadãos habilitados em direito com pratica de
quatro annos, pelo menos, de advocacia ou de exercicio de magistra·
tura, devendo ser preferidos, tanto quanto po sivel, os membrol
actuaes desta. Ui

Art. 15. Compete aos juizes de secção processar e julgar:
a) as causas em que alguma das partes fundar a acção ou a d~fesa

em disposições da Constituição Federal, ou que tenham por origem
actos administrativos do Governo Federal j UJ

b) os litigios entre um Estado e habitantes de outros Estados ou
do Districto Federal j 1.1)'

Nota 1.4
Consto Fed., art. 55 j Decr. n. 221 de

1894, art. 3.

Nota 16
Consto Fed., art. 60 a}.

Nota 1.5 Nota 17
C t F d t AS n 11 D r 2"1 Consto Fed., ar't. 60 di',' Decr. D, 221on . 'e ., ar ... . ; ec '. n. :.

cit., art. 27. cit., arts. 12, 13 e 18.
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c) os litigios entre os habitantes de Estados düIerentes, inclu
sive os do Districto Federal, quando sobre o objecto da acção houver
diversidade nas respectivas legislações, caso em que a decisão deverá
ser proferida de accor~o com a Lei do fõro do c?ntracto; 1.8

d) as acções que mteressarem ao fisco nacIOnal; 1.9

e) os pleitos entre nações estrangeiras e cidadãos brazileiros, ou
domiciliados no Brazil; ...

f) as acções movidas por estrangeiros e que se fundem quer em
contractos com o Governo da União, quer em convenções ou tratados
da União com outras nações; lU

g) as questões relativas á propriedade e posse de embarcações,
sua construcção, reparos, vistoria, registro, alienação, penhor, hypo
lheca e pessoal; a que ver. arem sobre o aju te e oldada dos.of:ficiaes
e gente da tripqlação; .obre contractos de fretamento de navios,
dinheiros a risco, seguros maritimos; sobre llaufragios é ,alvados,
arribadas forçadas, damnos por abalroação, abaudono, avaria ; e em
geral as questões resultantes do direito marítimo e naveg'ação, tanto
no mar como nos rios e lagos da exclusiva jnrisdicção da União,
comprehendidas na disposições da parte segunda. do Codigo Com
mercial ;"".

h) as cansas provenientes de aprezamento e embargos maritrmos
em tempo de guerra, ou de auxilios prestados em alto mar e nos portos,
rios emares em que a Republica tenha jurisdicção ;23

Nota i8 Nota 20
Conl. Fed" art. 60c)-Di?'., vaI. 60, Con t. Fecl.,art. 600); Av, de6deOu·

pag.250. lubl'o de 1891-Di?'., vol. 57, pago 141.

Nota i9
Consl. Fed.,.art. 60 b).
~A RtlrlbUlçOes dos jnize dos feitos c

~pecltvos procuradores fi ca serão exer
C1da.B. ~elos juizes e procuradores seccio·:'64 v, de 29 de Abril de 1893-Dir.,

. ,pag. 121.
-locompe.tencia para conhecer de urna

~\~. executiva, movida contra uma com·
r'o la que tem privilegio e garantia de
: ' para.cobrança e pauamen to de hono
da di~sl medico por tratamenl do pe oal
O a comp~nbia.

~m ~ISCO uacJOual nenhuma intervenção
~ aespecte, que!' como a i ten te, quer
de ~ ~ppoent~: Acc. do up. Trib. Fed.
pag.36: Jaueuo de 1895 -Di'/', , vaI. 66.

Nota 21.
Const. Fed., art. 60 f).

Nota 22
Con t. Fed, art. 60 g); Av. de 14 de

Maio de 1 91~Dil'., vaI. 55. pag,ü70; vaI.
60, paU', 532- Cad., i\'ot, 46:>; Ileu • n.737
-"ot. 517 e Decr. n. 1334 de 1 93, art. 26
n. 1.

Nota 23
Consto Fed., arl. 60 g).
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~) os cnmes politicas classificados pelo Codigo Penal, no Livro 2',
Tit. l° e seus capitulos, e Tit. 2°, Cap,lO.~<a

§ 1.° Os crimes commettidos em alto mar a bordo de navios na.
cionaes, os commettidos nos rios e lagos que dividem dons ou mais
Estados, nos portos, nas ilhas que pertençam á União, e, em geral
nos logares de absoluta jurisdicção do Governo Federal, serão, entre:
tanto, julgados pelas justiças locaes, desde que não revistam ocaracter
dt' crimes politicos.''''

§ 2. ° Para o effeito do di po to no paragrapho antecedente, qnand~

o criminoso não puder ser processado e julgado no logar em que pra·
ticou o delicto, el-q-ha respectivamente ás hypotheses constantes do
mesmo paragrapho, perante a justiça local elo primeiro porto nacion!l
em que entre o navio, ou perante a mais proxima do logar do delico,
onde fôr encontrado o delinquente, ou, finalmente, perante aqnella
que haja prevenido a jurisdicção. 28

§ 3.° Igual regra e ob ervará relativamente aos juizes de secção,
quando os crimes mencionados fôrem de natureza politica."'"

Art. 16. Quando um pleito, que em ra7.ão (las pessoas on dana·
tureza do seu obj.ecto deva pertencer á competencia dll. JnstiçaFe·
deral, fôr, não obstante, proposto perante um juiz on tribnnal deE,·
tado, e as partes conte tem a lide em propô~' excepção declinatori~

se julgará prorogada a jurisdicção, não podendo mais a acç.ão .e!

sujeita á jurisdicção federal, nem mesmo em gráo de recurso, salf~
nos casos especificado no art. 9°, II, paragrapho unico. .

Al't. 17. O domicilio em cada E tado e no Di tricto Federal sen
presumido, para os eifeitos da competencia e jnristlicção, pela re:i·
dencia continua de um anno, pelo menos, e em qualqnert~lllpo p~l~
dominio de bens de raiz e propriedade de estabelecimento Ill(lustrla!
ou commercial, ou outro qualquer facto que induza a intenção de
residir.

CAPITULO V

Dos Substitutos dos Jtdzes de Secção

Art. 18. Haverá em cada secção de Justiça Federal nm j~~
substituto, nomeado pelo Presidente da Republica, que el'VIB

Nota 24
Consto Fed., art. 60 i)-Di1'o, vaI. 58, Ant.

pago 65,

Nota 25
Oecl'. n. 1834 de 1893, art. 2 n. 1. Ant.

Nota 26

Nota 27
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seis annos, não podendo ser removido dnrante esse prazo, salvo
si o requerer.,.8

Art. 19. Compete ao juiz substituto:
a) conhecer e)ulgar as ~uspe~çõe~ oppostas aos JUizes de se

cção, com appellaçao devolutlva tao somente para o Supremo Tri
buual ;

b) substituir os juizes de secção em todos os impedimentos
deste. 29

Art. 20. O Presidente da Republica nomeará um juiz ad hoc
em todos os casos em que não puder funccionar o juiz substituto.

CAPITULO VI

Do Ministerio Publico

Art. 21. O membro do Supremo Tribunal Federal, que fôr
uomeado Procurador Geral da Republica deixará de tomar parte nos
julgamentos e decisões, e, uma vez nomeado, conservar-se-ha vita·
liciamente ne,se cargo. 30

Nota 28
Consl. Fed., art. 55 j Decr. n. 2:21 de

lS91, arl. 3.
-Al'I o de 25 de etembro de 1 9,1,.
cA' vi. la da informação que prestastes

em.omclO n. 148 de 25 de Agosto ultimo,
rerifica· e que o parentesco por aIDni
dada, que <Tepois de entrar em exercicio
do cargo adquiriu o juiz substituto de se
E,lado para com o re Rectivo juiz de ec
tao"~ndo'se com a filha de uma prima
CQ-lrma de .le,.não e tã comprebendido, se
gtlOdo o direito civil nos limites do 2°
mo da linba collateral, nem se abrange

em nenbuma da relações de parentesco a
que se refetea Ord. do Liv. lo, TiL. 79 § 45,
ea 1111 nao é applicavel aos ditos juizes
em presença da omissão do Decr. n. 84
de. li de Oulubro de 1890 a este respeito,
~ IDncompallbllldade prescripla pelo art. 47

no ecr. n. 1030 de 14 de Novem.bro do
lesmo anno.

aEn.tretanto, p de resultar da alludida
aW~ld~d3' J~O caso de suspeições, o que
reoec1~n anao se deu, o inconveniente de

"ro . Irem sobre o primeiro daquelle
aglslrados os motivos que actuarem no

se~uudo, e nesta bypotbese, tendo em con·
siaeração o disposto no art. 18 do citado
Decr. n. 8i8 de 1890, não baverá outro
meio de prover o jllizo senão o da no
meaçào do juiz substituto interino, pre·
scripta pelo art. 2(l do mesmo Dellreto».

Nota 29
Decr. n. 1420 A de 1891.

Nota 30
São creado no Di tricto Federal os Jo

gares de 1° e 2° adj un tos do Procurador da
Republica e o oJicitador da Fazenda. O 1°
serve perante o juizo da secção accumu·
lativamenle com o Procll1'ador da Repu
blica e o oUcilador da Fazenda. O 2° re·
pre enla a Fazenda Federal perante a JUs
tiça local. - OSolicitador exercerá us actos
de seu otlicio ob a direcção do Procura
dor e do 1° adjunto: Decrs. ns. 173 B e
1562 de 1893.

_ São temporarias as iuncções dos oro
aãos do ministerio publico, respeitados,os
direitos adquirido pelos actuaes tuncclO
narios ; Decr. n. 280 de 1895.
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Art. 22. Compete ao Procurador Geral da Republica:
a) exercer a acção publica e promovel-a até final em tOOBi

as causas da competencia do Supremo Tribunal;
b) funccionar como representante da União, e em geraloffi.

ciar e dizer de direito em todos os feitos submettidos á jUl'isdi~M

do Supremo Tribunal ;
c) velar pela execução das leis, decretos e regulamentos, qUI

devem ser applicados pelos jlúzes federaes; 3_

d) defender a jurisdicção do Supremo Tribunal e a dos mail
juizes federaes ;

e) fornecer instrucções e conselhos aos procuraderes seccionaes
e resolver consultas deste, sobre materia concernente ao exercieio
da J u tiça Federal.

Art. :l3. Em cada secção de Justiça Federal haverá um pro·
curador da Republica, nomeado pelo Presidente da Republica, por
quatro annos, durante os quaes não poderá ser removido, salvose
o requerer.

Art. 24. Compete ao procurador da Republica na secção:
a) promover e exerCitar a acção publica, funccionar e dizer

de direito em todos os processo criminaes e causas que recaiam
sob a jurisdicção da Jll tiça Federal; 3,.

b) solicitar instrucções e conselhos do Procurador Geral da Re·
publica, nos ca os duvido o ;

c) cumprir as ordens do Governo da Republica relativas ao exer·
cicio das suas funcções, denunciar os delictos ou infracções da lei
federal, em geral promover o bem dos direitos e interesses da
União;

'd) promover a accusação e officiar nos processos criminaessu·
jeitos á jurisdicção federal até ao seu julgamento final, quer pe.
rante os juizes singulares, quer perante o Jury. .

Art. 25. Os procuradores seccionae serão julgados nos crimes
de respon abilidade pelos juizes da respectivas secções, com re·
curso para o Supremo rrribunal, no ca o de condemnação.

Art. 26. Nas falta ou impedimentos temporarios dos procura·
dores seccionaes, o Procurador Geral da Republica nomeará quem
os sub. titna. 33 .

Nota 31
Av. de 1de Setembro de1893-Dir., vol. 64,

pag. 96; Decr. n. 221 de 1894., arts. 4. e seg.

Nota 32
Av. de 12 de Março de 1891-Di1·., vol

54, pago 074; Deer. n. 221 cit., al'ts. 29 e 38.

Nota 33
No impedimento do Procurador gerald!

Republica bem COl11oel11 sua falia, emquaolQ
n1in tiver ido nomeadoe empo sado quem.
á titulo de eITecli vo, Ibe su~~a 00 BIll;
cicio do cargo ervirá o 1111DI lro ~ue ,
para i so de ig'nado pelo pre.ideota oTn·
bunal: Decl'. n. 221 cito al't. 41.
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CAPITULO VII

Dos empregados e serventuarios

1287

Art. 27. Para o serviço da secretaria do Supremo Tribunal
haverá um secretario, dous officiaes, tres amanuenses, dous conti·
nnos e um porteiro.

Paragrapho unico. Para ser secretario é necessario ser gra
dnado em direito.

Ârt. 28. Compete ao secretario, além do serviço ordinal'Ío de
sen cargo, escrever em todos os proce sos e diligencias que corre
rem perante o Supremo Tribunal, publicar annualmente os julgados
deste, lavrar as actas das snas se sões e conferencias, as portarias,
ordens edecisões do Tribunal e do seu presidente, dirigir os traba·
lhos da secretaria e quanto mais lhe fôr prescripto pelo Regimento
interno.

No impedimento on falta do secretario servirá um dos offi
ciaes.

Art. 29. Os officiaes e amanuenses serão auxiliares immedia·
tos do secretario.

Art. 30. Incumbe ao porteiro a guarda, limpeza e asseio da
casado Tribunal, podendo auxilial·o um ou mais serventes a arbitrio
do pre idente e sob proposta daquelle funccionario.

Art. 31. Os continuas que accumularem as funcçóes de offi
ciaes de justiça farão o serviço que nos auditorios é proprio de taes
empregados, da maneira prescripta pelo Regimento interno, ou como
lhes fõr o ordenado

Art. 32. Junto a cada juiz de secção haverá um escrivão, e
porteiros, continuos ou officiaes de justiça, segundo as exigencias
do serviço. Estes empregados serão nomeados livremente pelo juiz
respectivo e por elIe empossados de suas fnncções, não podendo
o e crivão Scr destiLuido inão em virtude de sentença e sendo os
demais demis iveis ad n~~twrn. 3~

§1.0 No Districto Federal, e nos Estados de S. Paulo, Minas
Geraes ePernambuco servirão dou escrivães.

§ ?~ Na falta o~ impedimento de qualquer destes emprega·
~I o JlllZ desiO'nará quem o sub titua.

Nota 34 IFaze.ndaE ladoal:Av.deldeJulhodeI893.
"o ine ti· -D~r. vol. 64, pago 93.

lã. d .o,?pa veis OS lagares de escri- '
,5 ° JUIZO seccional e dos feilos da
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CAPITULO VIII

Dos venc~mentos, licenças e aposentado?'ias

6:000\W00

6:000~OOO

14:000tOOO

4::0001<' 00
3:000~OOO

10:000;, 00
8:000~OOO

18:000~000

2:000ü!000

Art. 33. Os vencimentos dos magi trados federaes, bem como o;
dos demais funccionarios, se regularão peht seguinte tl1.belJa, endo
dous terços de ordenado e um de gratificação: .
Membros do Supremo Tribunal Federal .
Ao presidente do Supremo Tribunal mais .

Juizes de secção:
Do Di tl'icto Federal. .
Dos E. tados do Rio de Janeiro, S. Pa.ulo, Minas-Gerae ,

Rio-Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Pará .
Dos outros Estados . . . . . . . . . . . . .. . .

Juizes substitutos:
Do Districto Federal. .
Dos Estados do Rio de Janeiro, S. Paulo, 1inas-Gerae,

Rio-Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Pará .
Dos outros Estados .

Procuradores seccionaes da Republica:
Do Districto Federal .
Dos Estados do Rio de Janeiro, S. Paulo, Minas-G-el'acs,

Rio-Grande do Sul, Babia, Pernambuco e Pará. . . . 4:000~QOO
Dos outros E tados.. . . . . . . . . .. . . . .. 3:000~000
Secretario do Supremo Tribunal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:000~000
Ofticial da Secretaria do Supremo Tribunal. . .. . . . . . . 4::000~000
Amanuense da Secretaria do Supremo Tribunal. . . . . . . 3:000~000
Porteiro do Supremo Tl'ibunal.. . . . . . . . . . . . . . .. ... 2:400~000
Continuo do Supremo Tribunal. . . . . . . . . . . . . . . . ..' 2:000 000

Paragrapho uuico. Para a despeza de primeiro estabelecimento
serão abonados ao~ membros do Supremo Tribunal Federal 1:500ü! e
aos juizes de secção l:OOo~ooo.ali

Nota 35
Os 1° e 2° adjuntos além do vencimento

anuual de 3:600$ percebem, o l° a com
missão de 2 % sobre as sommas por elle
arrecadadas e as custas dos actos que pra
ticam como curador e advogado na causas
em que a Fazenda fól' vencedora, reparti
damente com o solicitador nos executivo
fiscaesj o 20 as cusLas consignadas no
respectivo regimenLo para advogados e

curadores conforme o caso, perceberá a
commissão de 1 % sobre os bens que
[órem arrecadados nos processos em que
Cunccionar, nos termos do Regulamento
n. 2433 de 1857. . lo de

- O s@licitador tem o venclmen
1:200$,a commis ão de 1 °/odassOI)lm~1:
[Orem arrecadadas por via execullVa, \.
cnstas, repartidamente com o \' sadJuA10:Decr. 11. 173 B de 1893, arts.l 'que fõr

-Para as outras secçõ~s el~, '0
mister, oPoder Executivo plOpola ácreaça
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Art. 34. Estes funccionarios terão o~ vencimentos especificados
no artigo antecedente, sem outra qualquer retribuição. 36

§ 1.0 Os emolumentos e custas que lhes deveriam ser con
tados na fórma dos regimentos vigentes, serão arrecadados pelos
secretarios e escrivães e constituirão renda para o Thesouro Fe·
dera1.3

'1

Art. 35. O presidente do Supremo Tribunal concederá licença
aosmembl'os do mesmo Tribunal e aos juizes e procuradores de secção,
não devendo éstas exceder o prazo de quatro mezes, com ou sem or
denado. Igual faculdade lhe é confel'ida em relação aos empregados da
secretaria. Em qualquer caso, porém, taes licenças não poderão ser
prol'ogadas nem reproduzidas sinão após um anno, contado da data da
primeira concessão.

Art. 36. O presidente do Supremo Tribunal e o Procurador Geral
na Republica só poderão obter licença do Presidente da Republica,
que aconcederá, quando solicitada, dentro dos limites determinados no
artigo antecedente.

Art. 37. A.s licenças excedentes de quatro mezes com ou sem or
denado só poderão ser concedidas aos juizes e funccionarios da justiça
federal pelo OongTesso Nacional.

Art. 38. Os juizes de secção poderão conferir licença aos func·
cionarios e empregados do jnizo por quatro mezes, nos termos do
art. 35.3 '10

Art. 39. Os membros do Supremo Tribunal e os juizes de secção
terão direito á aposentadoria, após dez annos de serviços, achando-se
em estado de in validez, com vencimentos proporcionaes ao tempo de·
corrido, e com todos os vencimentos após vinte annos completos, inde
pendente de qualquer condição.38

do logar de solicitador mediante repre.
ntação do ProcW'adór Geral acompa

nhada d~ est~tistica dos trabalhos da pro
c.nradorl~ ~ lnformação do Juizo Sec.cional.
Eses sollcltadore terão o vencimento de
600$ annnaes e a commi são de 1 01 :
Deor. n. 173 Bcito J arts. 11 e 12. ' •

Nota 37a
-o poder executivo não tem compe

tencia para conce~er licenças a suppl~ll!es
dosub tilulo&ecClOnal: De pacllo do Mll1lst.
da Ju t, de 17 de Agosto de 1 95, 
Diario Official de 18 do mesmo mez.

Nota 36
Os Procurad~res ~a .Republica em todas

as secções te~ao duCl to á commi ão e
;~ts.tals3. como acima: Decr. n. 173 B cit.,

Nota 38
- Os apo enlados podem exercer em

preaos em estabelecimentos como a caixa
ecouomica e Monle tioccorro da capital,
não considerados repartições pl1blicas: AV.
de 31 de Julbo de 1891. -Di?'" vo1. 57,
pago 511.- DecI'. n. 1018 de 1890; Decl'.

Nota 37 'n.U20de18!ll;Decrs.n.113e117deI892.
Av· I - Aposentado pal'a ~Il~pl'ego ou COll~

pac Íl~~ 3de Abril de I89l.-Di!'.. vol. 54, missão estadual ou mUfilClpal com vel1C1-
c' • mentos sómente perde as vantagens da
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TITULO II

CAPITULO IX

Do Jtwy Federal

Art. 40. Os crimes sujeitos á jurisdicção federal serão julgados
pelo J ury.30

Art. 41. O Jury Federal compôr-se-ha de doze juizes, sorteados
aentre trinta e seis c:i.dadãos, qualificados jurados na capital do Estado
onde houver de fllnccionar o Tribunal e seg-undo as prescripções ere
gulamentos e tabelecido pela legislação locaL

O juiz da respectiva secção será o presidente do Tribunal doJnry
Federal.

Art. 42. As decisões do Jury serão' tomadas por maioria de votos,
O empate será em favor do réo. .

Art. 43. Das sentenças proferidas pelo Jury haverá appellação
voluntaria para o Supremo Tribunal Federal.

Esta appellação não terá efeito suspensivo, sinão em caliO de
contlemnação do réo.40

Art. 44. O prote~to por novo julO'amento será admittido, com
exclusão de outro recUl so, no processos em que a elltença impuzer
pena de prisão cellular por trinta annos, ou banimento.

PARTE SEGUNDA
TITULO III

Do processo fecJel'al

CAPITULO X

Do h,~beas-cO?'1JUS

Art. 45. O cidadão ou estrangeiro que entender que elle ou
outrem s9ffre prisão ou constrangimento illegal em sua liberdal1e~

aposentadoria durante o exel'cicio: Lei
n. 117 de 1892, al't. 7.-Av. n. 89 de 9de
Setembro de 1895.

Nota 39
Decr _ n. 221 de 1894, al't. 20 - Di?'.,

voI. 67, pag. 135.

Nota 40
Decr. n. 221 de 1894, art. 57:
- s militas impo las ao Jurados do

Jll1'Y ledera! devem er c'obradas pela~;
zenda Nacional: Av. de 18 de Março
1895.



se acha ameaçado de soffrer um ou outro, tem direito de solicitar uma
ordem de habeas-c01'puS - em seu favor ou no de outrem. 4.

Art. 46. A petição para uma tal ordem deve designar.:
a) O nome da pessoa que soffre a violencia ou é ameaçada, e o de

qnem é della causa ou autor;
b) o conteMo da ordem por que foi mettido na prii?ão, ou declara

ção explicita de que, sen~o requerida, lhe foi denegada, e, em caso de
ameaça, simplesmente as razões fundadas para temer o protesto de
lhe ser infligido o mal;

c) os motivos da persuasão da illegalidade da prisão ou do
arbítrio da ameaça.

Art. 47. O Supremo Tribunal Federal e os juizes de secção farão,
dentro dos limites de sua jurisdicção respectiva, passar de prompto a
ordem de habeas-c01jJllS solicitada, nos casos em que a lei o permitta,
eja qual fôr a autoridade que haja decretado o constrangimento ou

ameaça de o fazer, E\xceptuada, todavia, a autoridade militar, nos
casos de jurisdicção restricta e quando o constrangimento ou ameaça
ror exercido contra individuos da mesma classe ou de classe differente,
mas sujeitos a regimento militar. 42

Art. 48. Independentemente de petição, qualquer juiz ou Tribunal
federal pôde faz~r passar uma ordem de habeas·cor1Jus ex-officio Iodas
as ,ezes que no curso de um processo cheglle ao seu conhecimento,
por prova in trllmental ou ao mellos deposição, de nma testemunha
maior de excepção, qne algum cidadão, officíal de justiça ou au
toridade publica tem illegalmente algllem sob sua guarda ou de
tenção.

Art. 49. Da denegação da ordem de habeas-corpus haverá recurso
para oSupremo Tribunal Federal, sendo licito ao recorrente interpol-o
no prazo de quinze dias, contado da data da intimação do despacho
em que não fôra attendido. 43
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Nota 41
Vid. Dir., vol. 55, pags. 5, e 259 j voI.

~6, pags. 66, 369 e 374; vol. 57, pags.
1, nu, 289, 326, 4-1 e 6 3; voi. 5,

pags•. 92, U3 e 190 (Wandenkolk) 249,
308. 3l3, 331, 366, 369, 531, 545; voi. 59,
~!;'Je 3.1t~ 385, 3 9, 470, 5-15,551, 564 (es
57e. lS1 10 l, 73, 77 92, 444, 450, 47.2 e
276' a~~ '3~00, pag. 200; voI. 611pago 270,

, ''', 417, 41 e 60S' vo 6" parr
~0'1179, 393 (WaudenkoJl\), '420, 43Õê 437";
nk ~~i ~~s. 42, 53t.M, 23-1, ~37, 240 e
vol 66' ,pags. 21/,219,396, ;:>68 e 57.);

. ,pag. 236; vol. 67, pago 4i3 e 424.

-Continúa a não uniformidadepor serem
a petições ol'iginaq'iamente apresentada:
Aee. n. 493 de 8 de 1I1aio de 1894-D. O/T.
de 17 do mesmo mez.

Nota 42

Decr. n. 2n de 1894; al't, 23.

Nota 43

Dcer. n. 221, eit. art., 23.
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CAPITULO XI

Do processo criminal

Art. 50. Os juizes federaes procederão criminalmente, provoc~d8

a ~ua acção por queixa ou denuncia. 44

Art. 51. A queixa compete ao offendidó, seu pai, mál, ou
conjuge, tutor ou curador, sendo menor ou interdicto.

. Art. 52. A denuncia compete aos procuradores da Republicaea
qualquer do povo:

Ct) nos crimes politicas;
b) nos crimes de responsabilidade da alçada federal. U

Art. 53. A qneixa ou denuncia deve conter:
a) a narração do facto criminoso, com todas as suas circum·

staDcias ;
b) o nome do delinquente, ou os signaes característicos, si fõr

desconhecido;
c) as razões de convicção ou presumpção ;
d) nomeação de todos os informantes e testemunhas, não exce

dendo estas o numero de seis;
e) o tempo e o logar em que foi o delicto commettido. 46

Art. 54. Exhibida em juizo a queixa ou denuncia ou requerida a
citação do delinquente, o juiz a ordenará por seu despacho, em oqual
serão declarados o fim para que e o lagar e tempo em que dev~ o
delinquente comparecer, guardando o di posto no art. ~6: SI o
delinquente residir em logar differente do da residencia do JUIZ,. ~n

estranho á sua jmisdicção, será citado por precatoria dirigida aOJuu
local ou federal. 4')'

Art. 55. As testemunhas serão citadas na fôrma acima pre cripta
e serão obrigadas a comparecer no logar e tempo que lhe .for marcado,
não podendo eximir-se de ta obrigação por privilegIo ~le. ordem
alguma. Si, entretanto, re, idirem em Ioga I' l1ifferente do do JUlZ, ~

Nota 44

Decr. o'. 221 cit.,art. 4..2.

Nota 45

Dir., vaI. 07, pago 135.

Nota 46

D Cl'. o. 221 cit., art. 4.211. 3.

Nota 47
Decl'. n. 221 cit., art. 4.'2 !lo 3.
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expedirá. precatoria ao juiz local ou federal, rogando·lhe que as inter
rogue sobre o facto criminoso e suas circumstancias. <18 •

Art. 56. Comparecendo o réo em juizo, ser-lhe-lIão lidas todas as
peças do praces o a que é submettido e em sua presença reinquiridas
e reperguntadas as testemunhas onvidas em sua ausencia si assim
orequerer. <19

Art. 57. Cada vez que duas ou mais testemunhas divergirem em
suas declarações, o juiz as reperguntará em face uma da outra,
mandando que expliquem a contradicção ou divergencia, si assim lhe
fôr requerido por qualquer das partes. GO

Al't. 58. O réo será interrogado pela fôrma seguinte:
a) qual o seu nome, naturalidad'e e residencia ?
b) si tem motivo particular a que attribua a queixa ou denun

cia ?
c) si é ou não culpado?
Paragrapho unico. Não é permittido ao juiz accrescentar ou

tras as perguntas acima taxadas; ao réo, entretanto, será licito
allegar quanto lhe fôr conveniente, devendo ser escriptas todas as
suas declaraçõe . Gt

Art. 59. Ao denunciante ou queixoso pôde o juiz fazer ás
perguntas que llle parecerem necessarias para o descobrimento da
verdl\de. G"

Al't. 60. A confissão do réo em juizo provará o delicto, quando
coiucidir com a circumstancias do facto. 63

Art. 61. O accusado poderá fazer juntar ao processo todos os
docurnenLo que jll tifiquem ou provem ua innocencia. O juiz con·
ceder·lhe·lIa prazo razoavel par·a tal fim .....
. Art. 62. Da inquirição da testemunhas, interrogatorio .e
mforrnações se lavrará termo que será escripto pelo escrivão e aSSl
gnado pelo juiz, testemunhas e partes. GG'

Nota 48
Not. ant.

Nota 49
Not. ant.

Nota 52
Decr. n. 221 cit., art. 42 n. 3.

Nota 53
Decr. n. 221 cit., al't. 42 n. 3.

Not. aut.
Nota 50 Nota 54

Decr. n. 221 cit., art. 42 n. 3.

Notá 5i
Decr. n. 221 cit., ar't. 42 n. 3.

Nota 55
I Decr. n. 2n cit., art. 42 n. 3.
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Art. 63. Si das peças do processo resultar pleno conhecimento
do delicto e indicias vehementes, que devam convencer o juiz de
quem seja o delinquente, assim o declarará aquelle em seu despacho
pronunciando o réo especificadamente e obdgando·Q á prisão no;
casos em que esta tem logar e sempre a livramento, arbitr~da 8

fiança, si fôr caso della.
Art. 64. Quando o juiz não obtenha pleno conhecimento do

delicto ou indicias vehementes de quem seja o delinquente, declarará
por seu despacho nos autos, que não julga procedente a queixa on
denuncia.

Art. 65. E' liVl'e ás partes recorrer para o Supremo Tribunal
Federal do despacho de pronuncia ou improcedencia da queixa ou
denuncia. O recurso é suspensivo e será interposto dentro de cinco
dias, contados da intimação do despacho a cada uma das llarte .

Ficará tra lado dos auto no cartorio do escrivão, e a expedição
do recurso, bem como a cópia do proce so serão feitas a cu ta do re·
corrente. Será julgado deserto o recurso que não fôr expedido dentro
de triuta dias impl'orogaveis, contados da data de sua interposição.
O despacho de pronuncia ou improcedencia produzirá em todo caso
e desde logo todos os effei tos de direito. liG

Art. 66. Logo que pas ar em julgado o de pacho de pronuncia,
o accusador será notificado para offerecer em juizo o seu libello
accusatorio dentro de vinte e quatro horas improrogaveis, sob as
penas de revelia e perempção da acção.

Art. 67. Offerecido o libello com o rol das testemunhas equaes·
quer documentos que o instruam, serão as ditas peças juntada ~o

autos, dos quaes se dará vista ao accusado por quarenta e olto
horas improrogaveis, para contrariar, sendo permittido a este accres·
centar rol de testemunhas e in trumentos em na defesa.

Art. 68. A acção criminal erá julo'ada perempta nos casos
em que não couber denuncia, quando o libello não houver sido ?ffe.
1'6cido em tempo ou não comparecer no Jmy o accusador por SI 00

por procurador, devidamente autorizado. .
Em um e outro caso, a sentença de perempção será proferida

pelo jlliz e presidente do tribunal do Jury, independente de recla·
mação de partes.

Art. 69. A acção criminal proseguirá á revelia do accllsador,
nos casos em qne couber denuncia. Si esta proceder de pe soa do
povo, oprocurador da Republica a continuará até os termos finaesi,e
si este fôr o revel, nomeará o juiz procurador ad hoc para prose~

Nota 56
Decr. n. 221 cit., arl. ó6.-Di1'., vaI. 61, pago 10.
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no feito, seja a revelia procedente de falta de libello em tempo
opportuno, seja de falta de c.omparecímento no tribunal do Jury. O
procurador da Republica será em um e outro caso sujeito a processo
de responsabilidade, como no caso couber, e ser·l11e-11a formada
culpa ex·offieio pelo respectivo juiz.

Art. 70. Quando a accusação fôr abandonada por qualquer do
povo e o procurador da Republica houver de pro eguir na acção,
será condemnado em custas, si as houver, o denunciante, não po
dendo em caso algum serem-lhe estas contadas a favor. A revelia
do procurador da Republica sujeita-o á satisfação do damno causado,
que será arbitrado pelo juiz, não tendo sido justificada a falta da·
quelle funcciqnario, do qual, em todo o caso, serão subtrahido ven·
cimentos correspondeutes aos .dias de t.rabalho do substituto ad hoe
nomeado, em proveito deste e justa retribuição.

Art. 71. Ultimado o processo de formação de culpa, offerecido
olibello e contrariedade, e notificadas as partes e testemunhas, o
juiz federal ofticiará ás justiças locaes competentes, para que con·
tituam o Jury no mais breve prazo. Esta diligencia effectuada, o

juiz federal assumirá a presidencia do tribunal, e verificado o com·
p&recimento das partes, testemunhas e jurados em numero legal,
abrirá a sessão, declarando o tribunal constituido e procedendo em
seguida ao sorteio do conselho, que se comporá de doze membros.

Art. 72. A' installação do tribunal do Jury federal precederão
editaes, marcando definitivamente o dia, hora e logar da reunião
e notificando de novo as partes e testemunhas.

Art. 73. Entrando-se no sorteamento para formação do conselho,
e á medida que o nome de cada um juiz de facto fôr sendo lido
pelo juiz federal, farão o accusado e o accusador suas recu ações,
sem as motivarem. Cada um po<lerá recu ar doze jurados.

Art. 74. Si os accusados fôrem dous ou mais, poderão combinar
suas recusações; ma~, não combinando, ser-lhes-ha permittida a
~eparaçã.o do processo, e nesse caso cada um poderá recusar até doze
jurados.

Art. 75. São inhibidos de servir no mesmo conselho ascendentes
e sens descendentes sogro e genro irmãos e cunhados durante o

h d
' , ,

cun a 10. Destes o primeiro sorteado é o que deve ficar no conselho.
Art. 76. Preenchido o numero de juize de facto, que effectiva

mente/ormarão o Jury, o juiz feaerallhes tomará a promessa solemne
epublica de bem e fielmente cumprirem o seu dever.

Árt. 77. Todas as que:.tões e senciaes ou incidentaes, que ver·
~ar~~ sobre factos e de que dependerem as deliberações finaes, ser~o
,ecldldas pelos juizes de facto' as de direito sel-o-hão pelo jUlz
lederal. I
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Art. 78. Depois de formado o conselho, o juiz federal inte~.
gará o réo pelo modo e fórma estabelecidos para a formação da culpa.
Findo o interrogatorio, o e crivão lerá todo o processo e as ultimas
respostas do réo, que estarão nelle e criptas.

Art. 79. O advogado do accusador abrirá o Codigo e mostrará o
artigo e gráo da pena em que pelas circumstancias entende que oréo
se acha incurso, lerá o libello e depoimentos de testemunhas e addu.
zirá as provas em que se elIe firmar.

Art. 80. Serão em seguida introduzidas no salão da sessão, Utnll

apó outra, as testemunhas do accu ador, que deporão .obre os artiuQl
do libello, sendo 11l:imeiro inquiridas pelo accusador, ou seu advo·
gado, ou proclU'ador, e depois pelo réo, seu advogado, ou procu·
rador.

Art. 81. Findo este acto, o advogado do réo deseuvolverá sua
defesa, deduzida em artigos claro e uccintos.

Art. 82. As testemunhas do réo erão introduzidas após e de·
porão sobre os artigos da contrariedade, sendo inquiridas primeiro
pelo advogado do réo, e depois pelo do accusador ou autor.

Art. 83. O autor e por ultimo o réo, po.r si ou por seus procu·
radores, explicarão verbalmente aos argumentos contrarios e poderão
requerer a repergunta de alguma ou de algumas testemunhas jã
inquiridas.

Art. 84. A.chando-se a causa no estado de ser decidida por
parecer aos jurados qLle nada mais resta a examinar, o juiz federal
proporá por escripto ao con elho as questões relativas ao facto crimi·
llO o e suas circumstancias.

Art. 85. Entre as questõe propostas ao J ury será a primeira
sempre de conformidade com o libello accusatorio j a~sim o juiz a
proporá nos seg'uintes termos:

« O réo praticou o facto (referindo-se ao libello) com tal e tal
circumstancia? » G7

A.rt. 86. Si resultar dos debates o conhecimento da existenciade
alguma ou algumas circumstancias aggravautes não mencionadas uo
libello, proporá tambem a seguinte questão:

« O réo commetteu o crime com talou tal circumstancia aggra•
vante? » .

Art. 87. Si o réo apresentar em sua defe a, ou no debate allegar
como escusa facto ou justificação que '0 isente da pena, o juiz proporá
a seguinte questão: .

« O J LU-y reconhece a existencia de tal facto ou círclllllstaIlCla?'

Nota 57
Di?'., vaI. 67, pago 135.
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Art. 88. Si o réo fôr menor de qnatorze annos, o juiz fará a
seguinte questão:

Oréo obrou com discernimento?»
Art. 89. O juiz proporá sempre a seguinte questão: «Existem

circnmstancias attenuantes a favor do réo? »
Art. 90. Quando os pontos da accusação fôrem diversos, o juiz

proporá ácerca de cada um delles todos os quesitos indispensaveis e
quantos julgar convenientes á applicação esclarecida da lei aos
f8etos occorrentes

Art. 91. Retirando-se os jurados a outra sala, conferenciarão
sós ea portas fechadas sobre cada uma das questões propostas, e
oqne for julgado pela maioria absoluta de votos será escripto e
publicado.

Art, 92. Em seguimento e na mesma sessão o juiz federal, con·
formando-se com as decisQes do Jury e applicando-lhes a lei, absol
verá ou condemnará o accusado, mandando-o pôr em immediata liber
dade, si estiver preso e a sentença concluir por absolvição.

Art. 93, Será concedido ás partes o prazo de tres dias para
interposição do recurso das sentenças do tribunal do J ury e bem
assim para o protesto por novo julgamento. ti8

Art. 94. Serão decididos e regulados pelas leis e regimentos
locaes todos os casos não previstos no presente Decreto e relativos á
installação do tribunal do J lU'y, ao!; trabalhos deste, a prisão e fiança,
devendo os juizes de E tado prestar a justiça federal todo o auxilio
que lhes for legalmente invocado.

Art. 95. A accusação dos empregados publicas em crime de res
ponsa~ilidade será feita perante o J ury, guarda<la~ no summario e no
plenano as formalidades acima prescriptas. Exceptuam-se:
, a) os funccionarios com o fôro e pecial e privilegiado, estabele

Cido pela Constituição ou lei do CongTesso ;
b) os, ~litares, que por crime de emprego militar serão accu·

sados no JUIZO de seu fõro .
. c) os funccionarios federaes, que tiverem s6mente de ser advel'-

lidos ou castigados com penas disciplinare .
,Art. 96. Apresentada a denuncia ou queixa contra funccionario

pnblico, o juiz lhe mandará dar vista immediata, por quinze dias
unprorogaveis, e bem a sim dos docnmentos que a instruirem e, findo
oprazo,. com resposta ou sem ella, dará começo á formação da culpa,
~egulDdo nos termos ulteriores, como de direito.

Nota 58
Decr. n. ~21 de 1894 att -.

82 " ;)/
CODIGO COMMERCIAL
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CAPITULO XII

Do lJrocesso civi~ e commercial

Art. 97. Todas as qu~stões de natureza civil ou commercial,
que recahem sob a jurisdição dos' Tribunaes Federaes, serão pro·
cessadas e julp;adas de accôrdo com as prescripções da presente Lei

CAPITULO XIII

Da o1'dem do juizo

Art. 98. A citação pôde serfeita Dor despacho, por precatoria,
por editaes ou com hora certa.

Art. 99. Para citação requer-se:
a) que o of:ficial da diligencia leia á propria pessoa que voe

citar o requerimento da parte com o despacho do juiz. dando·lhe
contra·fé, embora esta não seja solicitada;

b) que na fé da citação que passar no requerimento declare que
deu contra-fé. e bem assim. ~i a parte citada a recebeu on não quiz
receber.

Art. 100. A citação subentende-se feita para a audiencia se·
guinte, nunca para o mesmo dia da citação; e para o logar do costume,
si outro não fôr de ignado.

Art. 101. A citação será feita por despacho quando iôl' dentro
da cidade e arrabaldes.

Art. 102. A precatoria deve conter:
a) o nome do juiz deprecado, anteposto ao do deprecantei

. b) o logar de onde se expede e para onde é expedida:
c) a petição e o despacho verbo ad v81'bum;
d) os termos rogatorios de estylo.
Art. 103. Para a citação edital requer-se:
a) que se justifique a iucerteza ou au encia da pessoa que ha de

ser citada; achando-se em parte incerta ou logar não sabido, ou inao,
cessivel, por motivo de peste ou guerra; .

lJ) que os editos sejam af:fixados nos logares publicos e publIcados
pelos jornaes, onde os houver; certificando ooEficial no primeiro ~o
e ju.ntanuo-se no segundo aos respectivos autos o jornal ou a publica
forma do annuncio i -
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c) que os prazos dos editaes sejam marcados pelo juiz, sendo de
trinta dias, quando o réo se achar em logar não ,abido ; ou prazo ra
zoavel, conforme a distltncia, si elle se achar dentro ou f6ra do paiz
mas em jurisdicção incerta. '

Art. 104. Para a citação com hora certa requer-se.
a) que a pessoa qlle tem de ser citada, tendo ido procurada por

tres veze~; se haja occultado para evitar a citação, declarando- e
assim na fé que passar o ofílcial da diligencia;

o) que a hora certa para. a citação seja marcada pelo official
para o dia util immediato, podendo-o fazer independente de novo
'lespacho;

c) que a hora certa seja intimada á pessoa da família, ou da
vizinhança, não havendo familia, ou não sendo encontrada pessoa
~apaz de receber a citação;

d) qne a pessoa assim intimada seJa entregue contra-fé com a
cópia da petição, do de pacho do juiz, da fé de ter sido a parte devi·
damente procurada e da hora designada para a citação;

e) que o ofílcial vá levantar a hora certa, e não encontrando
II parte, passe de tudo a competente fé, dando-se por feita a
citação.

Art. 105. A. citação pessoal s6 é necessaria no principio da causa
eda execução, citando-se tambem a mulher do réo on do executado
si a questão versar sobre dominio de bens de raiz. 1i9

Art. 106. -Achando-se o réo fóra do logar onde a obrigação foi
contrahida, poderá ser feita a primeira citação na pe oa de seus
mandatarios, administradores, feitores ou gerentes, nos casos em
que a acção derivar de actos praticados pelo mesmos mandatarias,
ad~ni tradores, feitores ou gerente . O mesmo terá logar a res
peIto das obrigações contrahidas pelos capitãe ou mestres de navios,
consignataríos e sobrecargas, não se achando presente o principal
devedor ou obrigado.

Art. 107. A citação com hora certa é subsidiaria da citação pes
oal, quando esta se não pOde fazer, por Re occultar a pes oa que

tem de ser citada, ou eja o réo, ou qualquer dos mandatarios e pre
postos de qne trata o artigo antecedente.

Art. 108. A. citação por precatoria tem logàr quando a parte,
que tem de er citada se acha em loO"ar differen te ou em jurisdicção
alheia á do juiz pera~te o qual tem d; responder.

~rt. 109. Cumprida a precatoria pelo juiz deprecado, mandará
este CItar a parte por despacho e hora certa, si tanto fõr preciso.

Nota 59
Dir., "01. 62, pag. 32.
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Art. 110. A citação por editos tem logar :
a) quando fôr incerto ou inaccessivel, por causa de peste ou

guerra, o logar em que se acha o auseute que tem de ser citado'
b) quando fôr incerta a pessoa que tem de ser citada; I

c) quando cumprir fazer intimação de qualquer protesto Judicial
ao ausente de que não houver noticia.

Art. 111. Passado o termo marcado nos editaes, com certidão
do official, e havida a parte por citada, e nomeando o juiz cl\l'ador
ao ausente, com elle correrá o feito em seus devidos termos.

Art. 112. No caso de ser feita a citação com hora certa, será
admittido o procurador que se apresentar voluntariamente para res.
p(}nder á acção, com procuração bastante, anterior e especial, ecom
elle correrá a causa.

Art. 113. O art. 105 não comprehende o caso de haver procu·
rador bastante e especial ou geral para receber e propôr acções
duranteaausencia do con tituinte: sendo, porém, necessaria a citação
da mulher do réo ou do executado, si versar a qnestão sobre domínio
de bens de raiz e não hou ver procuração especial della.

Ârt. 114. Âccusada a primeira citação em audiencia si não
comparecer a parte citada por si ou por seu procurador, seguirá a
causa á sua revelia até final j mas, em todo caso, comparecendo a
parte lançada, será admittida a proseguir no feito, nos termos em que
este se achar.

Ârt. 1l5. Não comparecendo o autor por si ou por seu procu·
rador para fazer accusar a citação, ficará esta circ'umducta, sendo o
réo absolvido da instancia j e não será novamente citado sem que o
autor prove, com certificado do escrivão, não dever custas em juizo.

CAPITULO XIV

Das acções

Art. 116. Todas as questões de natureza civil e commercial
serão propostas no juizo federal, quando recaiam sob sua jllrisdicção,
por meio de acção ordinaria. summaria e executiva

CAPITULO XV

Da acção ordinaria

Art. 117. A acção ordinaria é competente em todas as caus~ de
valor excedente a um conto de réis, quando a estas não fôr asslgna·
lada acção especial.
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Art. 118. A acção ordinaria será iniciada por uma simples
petição, que deve conter:

a) onome do autor e do réo ;
b) o contracto, transacção ou facto de que resultar o direito e

obrigação correlata;
c) o pedido com todas as especificações e estimativa do valor,

quando não fôr determinado;
d) a indicação das provas e todos os documentos em que se fundar

aacção:
Art. 119. Na andiencia para a qual fÔl' o réo citado deve o autor

propôr a acção, offerecendo a mesma petição inicial.
Art. 120. Si fôrem muitos os réos e não puderem ser todos citados

para a mesma audiencia, serão accusadas as citações á medida que se
fizerem j e a proposição da acção terá Iogar na audiencia em que fôr
accusada a ultima citação.

Art. 121. Proposta a acção, na mesma andienCla se assignarã o
termo de dez dias para a contestação.

CAPITULO XVI

Das excépçlJes

Art. 122. Nas causas de jurisdicção federal só têm logar a
seguintes excepções:

a) incompetencia ;
b) suspeição.
Art. 123. As demais excepções, ou dilatorias ou peremptorias,

constituem materia de defesa e serão allegadas na contestação.
Art. 124. A excepção de suspeição precede á de iucompetencia.
Al't. 125. Da excepção de incompeteucia se dará vista ao autor

por cinco dias para impugnaI·a, findos os quaes o juiz rejeitará 011
receberá.

~rt. 126. Sendo recebida, se porá em prova com uma dilaç~o de
dez dias, depois da qual, concluaos os autos com as provas produzidas,
e em mais allegações, o juiz julgará definitivamente.

Art. 127. Sendo rejeitada, se assignará novo termo ao réo para
acontestação

Ârt: 128. A excepção de suspeição deve ser opposta em auc1!enCla
eolfereclcla por advogado .
. Al't: 129. Si o juiz reconhecer a suspeição, o.escrivão ?fficiará
ao llb tltuto, declarando-lhe que lhe compete a deCisão do feito.
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Art. 130. Si o juiz não -reconhecer a suspelçao, ficará o feito
su~pen o até á deci ão deUe e o escrivão remetterá immediatameme
o' autos á autoridade competente.

Art. 131. O conhecimento da suspeição do jniz de seclfão federa!
compete ao juiz sllbstitlItO respecti voo

Art. 132. Rem6ttitlos os autos, e sendo conclusos, decidirá o
juiz preliminarmente si é legitima a suspeição.

Àrt. 133. A suspeição é legitima sentlo fundada nos seguintes
motivos:

a) inimizade capital;
b) amizade intima:
c) parente 'co por consanguinidade ou affinidade até ao segundo

grão, direito civil j

d) particular interes e na deci ão da cau~a.

Art. 134. ão sendo legitima a su peição, será a parte condem·
nada nas cu tas em tresdobro, e a cau a proseguirá em seus termo.

Art. 135. Sendo legitima a suspeição, o substituto ouvirá ojuiz
suspeitadó, aprazando-lhe termo razoavel.

Art. 136. Findo o termo da audiencia, cobrados os autos, sendo
mister, seguir-se-ha a dilação das provas, que será de dez dias; e,
ouvida. as partes no termo de cinco dia a ignados a cada uma deila I

o juiz decidirá definitivamente a su peição.
Àrt. 137. Si proceder a suspeição, pagará o juiz as custa ea

cau a será devol vjda ao substituto . .r ão procedendo a suspeição, pro·
seguirá a causa e a parte pagará as cu tas.

Art. 138. À suspeição não tem logar na execução. salvo a respeito
de embargos de terceiro, e preferencias.

CAPITULO XVII

Da contestação

Al:t. 139. A contestação deve conter simplesmente a exposiçãO
dos motivos e causas, que podem elidir a acção.

A ella se devem ajuntar os documentos em que se funda. .
Àrt. 140. Na contestação deve o réo inseriT, antes da allegaçao

da materia da defesa, arguição das nullidades de todos os actos e ter·
mos que tiverem occorrido até ao ponto da contestação. .

Àrt. 141. Não sendo a contestação offerecida no termo asslgnadol
seguir-se·ha a dilação das prova!';. .

Àrt. 142. Olferecida a contestação, terá vista por dez dla~cad8
um, o autor para replicar, o réo para treplicar. E si a contestaçao, ou
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aréplica ou tréplica fôrem por negação, a causa ficara logo em prova
a requerimento de alguma das partes j da mesma fôrma se procederá
qoando o autor não replicar, ou o réo não treplicar no termo assi-
gnado.

CAPITULO XVIII

Da reconvenção

Art. 143. Si o réo qUlzer reconvir ao autor, proporá reconvenção
simultaneamente com a contestação no mesmo termo para elia assi·
gnado e sem dependencia de prévia citação do autor.

Art. 144. Proposta a reconvenção e oiferecida a contestação, se
assigllará ao autor o termo de quinze dias para a contestação da recon
venção e réplica da acção.

Art. 145. Vindo o autor com a referida contestação e réplica, se
assignará ao réo igual termo para a réplica da reconvenção e tréplica
da acção, e finalmente se dará ao autor vista por dez dias para a tré·
plica da reconvenção

Art. 146. Si o autor e réo não offerecerem á contestação réplicas
etréplicas nos termos assignados, ou elia' fôrem por negação, seguir
se·ha o que está determinado no capitulo antecedente.

Art. 147. A reconvenção será julgada conjuntamente com a acção
epela mesma sentença.

Art. 148. A reconvenção induz a prorogação da jurisfucção
federal.

CAPITULO XIX

Da autoria

Art. 149. Autoria é o acto pelo qual o réo, seudo demarrdado,
chama ajuizo aquelle de quem houve a cou a que se pede.

Art. 150. Compete a autoria sómente áquelle que possue em seu
proprio nome .

. Art. 151. i o réo houve a cousa de outrem, requererá. a sua cio
taçao na audiencia, em que fôr proposta a acção.

Art. 152. i o chamado á autoria mOl:ar fÓl'a da sMe do juizo,
00 em logar incerto, será a causa su pensa até verificar-se a citação
pessoal ou edital j' si, porém, morar fóra do raiz ou do districto
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seccional federal, proseguirá a causa, não obstante a expedição da pre
catoria. O juiz marcará o prazo dentro do qual deve promover orio
essas citações.

Art. 153. Vindo ajuizo o chamado á autoria, com ene proseaUIra
a cau a, sem que seja licito ao autor a escollia de litigar com oréo
principal, ou com o chamado á autoria.

Art. 154. O chamado á autoria receberá a causa no estado em
flue se achar, sendo-lhe licito allegar o que lhe convier e ajuntar do
cumentos.

CAPITULO XX

Da opposição

Art. 155. Opposição é a acção de terceiro, que mtervem no pro·
cesso para excluir autor e réo.

Art. 156. A opposição corre no mesmo processo simultaneamente
com a acção, si é proposta antes de assignada a dilação das provas;
si sobrevier depois de assignada a dilação, será tratada em processo
separado, sem -prejuizo da causa principal.

Art. 157. Para a opposição não é de mister citação das partes;
o terceiro oppoente, ajuntando procuração, pedirá vista dos auto~

que lhe será continuada por cinco dias, depois da tréplica da acção.
Art. 158. Proposta a opposição, se assignarão ao autor e réo por

seu turno, para contestarem e replicarem e ao oppoente para trepli·
car, o termo de dez dias a cada um.

Art. 159. Afinal, arrazoará primeiro o oppoente e depoIs e sue
cessivamente, o autor e réo, e a acção e opposição serão simultanea·
mente julgadas pela mesma sentença.

CAPITULO XXI

Do assistente

Art. 160. Assistente é aqueIle que intervem no processo para
defender o seu direito, juntamente com o do autor ou "réo.

Art. 161. Para ser o assistente admittido, é preciso que e1l8
allegue o interesse apparente que tem na causa, como si é fiador,
socio, condominio de causa indivisa, vendedor da c usa demandada.
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Art. 162. O assistente p6de vir a juizo antes ou depois da sen
tença, mas recebe a causa no e tado em que elia se acha, e deve
allegar seu direito nos mesmos termos que competem áquelle a que
assiste

Art. 163. O assistente não p6de allegar incompetencia e sus-
peição.

CAPITULO TIIl

Da dilação das propas

Art. 164. Posta a causa em prova, assignar-se·ha na mesma
audiencia uma s6 dilação de vinte dias, e esta. dilação correrá inde
pendente de qualqu-er citação

Art. 165. Para ver depôr as testemunhas serão citadas as partes,
ou seus procuradores, com designação do dia e hora; e bem assim do
Iogar, si não fôr o do co tume. E ta citação p6de Bel' logo feita na
mesma audiencia em que a causa se põe em prova.

Art. 166. O rol das testemunhas, com os respectivos çaracteris
ticos, será depositado em mão do e crivão vinte e quatro horas antes
da inquirição, sempre que a parte o requ·erer.

Al't. 167, Tendo alguma das partes testemunhas f6ra da séde do
juizo, deverá protestar por carta de inquirição) ou na acção ou con·
te tação, ou em audiencia, ma nunca depois de assignada a dilação
das provas. Nesse prote to devem ser indicados os artigos ou factos
sobre os quaes serão inquiridas as te'temllnhas.

Art. 168. Na carta ue inquirição se fará declaração da dilação
que ojuiz assiguar, conforme a distancia e difticuldades de commu
nicação.

Art. 169. Dentro da dilação serão citadas as partes, ou seus pro
curad~res com a indicação do dia, hora e logar para extracção ou con
ferenCIa dos traslados e publicas-fórmas.

CAPITULO XXIII

Das testemunhas

d Ar~. 170,.ÂS t~steml1nl;Ias devem decla.rar se~ls. n?mes, profissã,:,
domlclho e resHleucla, si são parentes, amIgo, llllmlgos ou depck
. entes de alguma das parte .
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Art. 171. Não podem ser testemunhas o ascendente mando
mulher, parente consanguineo ou affim-até o segundo grá~-direit~
civil, e o menor de quatorze annos.

Art. ~72. Si alguma testemunha. hO~lver de ausentar-se, SI por
avançada Idade ou estado de valetudmano houver receio de que ao
tempo da prova elia já não exi ta, poderá, citada a parte, ser inqui.
rida a requerimento dos interessados aos quaes erá entregue ode.
poimento, para delle se servirem quando e como 1l1es convier.

Art. 173. As testemunhas serão perguntadas, oureperguutada
exclusivamente sobre os factos e sua circumstancias, aJlegados na
acção, conte tação, réplica e tréplica.

Art. 174. E' licito ás te temunl1as comparecerem independente
de citação; si fôrem, entretanto, citadas e não comparecerem, ser.
lhes-ha imposta ar pena de desobediencia, salvo plausivel ju tifi·
cação.

Art.175. As testemunhas serão inquiridas pelas partes que as
produzirem ou por seus procuradores, e perguntadas e contestada
pela parte contraria, ou procurador desta, devendo os depoimento
ser escriptos pelo escrivão e rubricados pelo juiz, que assistirá á
inquirição, sendo-lhe licito fazer ás testemunhas as pergllUtas que
julgar opportunas.

CAPITULO XXIV

Das provas em geral

Art. 176. São admissiveis no juizo federal todas as provas, tomo
taes conhecidas em direito, particularillente as escripturas publicas e
instrumentos a estas equiparaveis pelas leis civis e commerciae.

Art. 177. O original de copias aíühenticas, traducções, certidões
extrahidas de notas publicas ou autos, será exhibido, logo que algnma
das partes o requereI:. As copias, publicas-fórmas ou extracto de
documentos originaes podem ser conferidos com este na presença do
juiz, pelo e crivão da causa, citada a parte ou seu procurador e lavrado
termo de conformidade com as differellças encontradas.

OAPITULO XXV

Das a17e.gações finaes

Art, 178. Finda a dilação, serão assignados dez dias llo ca:da ,ums
das partes para dizerem afinal por seu advogado, dizendo& primeiro o
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autor e depois o réo. Findo o termo, o escrivão fará os autos con·
clusos ao juiz para decidir a causa, depois de seltados conveniente.
mente.

CAPITULO XXVI

Da sentença

Art. 179. Si, examinados os autos, o juiz entender necessaria
para julgar afinal, alguma dili~encia, a poderá ordenar; mas, jul~
gando que o pleito se acha ufficientemente esclarecido, dará sua
sentença definitiva, a qual deverá ser clara, po itiva, devendo a con·
demnação ser de cousa determinada ou valor certo, salvo si a quantia
sendo incerta, puder ser liquidada na execução. . '

Art. 180. A sentença não produzirá etreito antes da intimaçãc
das partes ou seus procuradores.

CAPITULO XXVII

Da acção s'umma?'ia

Art. 181. A acção summal'Ía é competente em todas as causas de
valor não excedentes a um conto de réis, quando a estas não ror as
signalada acção especial.

Art. 182. A acção summaria será iniciada por uma petição que
deve conter, além do nome do autor e réo :

a) o pedido, com todas as especificações e estimativa do valor
quando este não fôr determinado, bem como ocontracto, transacção ou
facto, de que resulte o direito e a obrigação;

b) a indicação das provas em que e funda a demanda.
Art. 183. Na audiencia para a qual fôr o réo citado, presente

elle, ou apregoado e á sua revelia, o autor ou seu advogado lerá a
petição inicial e fé da citação, e exhibindo os escriptos de contracto e
documentos, exporá de viva voz á sua intenção e depositará o rol das
testemunhas. 60

Art. 184. Em seguida, o réo ou seu advogado fará a defesa oral
ou por escripto, exhibindo os documentos que tiver e o rol das
testemunhas. 01

Nota 60
Oecr. n.221, art. 13 ~ S. Not. anl.

Nota 61
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Art. 185. Depois da defesa terá logar a inquirição das testemn.
Ilhas, a qual será concluida na mesma audiencia, salvo impossibili.
dade ou fOl'ça maior, podendo o juiz em tal caso, marcar audiencia
extraordinaria para e~se fim. fi'"

Art. 186. Findas as inquirições, arrazoando ou requerendo as
partes o que lhes convier, verbalmente ou por escripto, o juiz farã
reduzir a termos circumstanciadamente as allegações e requerimentoi
oraes e depoimentos das testemunhas; autoado esse termo, com I

petição inicial, documentos e allegações escriptas, será immediata.
mente concluso ao juiz. G3

Art. 187. Conclusos os autos, o juiz procederá ex-officio,ona
requerimento das partes, ás diligencias necessarias para julgar afinal;
devendo a sentença ser proferida na audiencia seguinte á conelu ão
do processo ou das diligencias que houverem sido decretada . 8~

Art. 188. Os depoimentos da te temunhas serão escriptos por
mteiro, podenilo as partes perguntaI-as e repel'guntal.as. fiG

CAPITULO XXVIII

Das acções especiaes fiG •

Art. 189. A acção especial, que era ll. executiva, terá logar nos
casos seguintes:

a) hypothecas de todo o genero ;
b) fretes de navio, alugueis de transporte por agua ou terra; ..
c) penhor i
d) despezas e commissão de corretagem;
e) cobrança de dividas activas da Fazenda Nacional, certas e

liquidadas, quando fôrem provenieutes :
10

, dos alcances dos respon avei ;
20

, dos tributos, impostos, oontribuições lançadas e multas;

Not. auto

Not. auto

Not. ant.

Nota 62

Nota 63

Nota 64

Nota 65
Not. aut.

Nota 65 a
-Não se occupou este Decreto com!

acção decendial; mas repulo·a de tod.!
applicação na justiça federal eX-1I1 do di>
posto no art. 3 7.

Nota 66
Dir., vol. 66, pag. 383.
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3", dos contractos ou de.outr~ ~rigem, posto que não seja rigo
rosamente fiscal, quando dísposlçao expres a de lei ou contracto
assim autorizar.

Ârt. 190. Considerar-se-ha divida liquida e certa, para o eJfeito
da Fazenda Nacional entrar em juizo com sua intenção fundada de
facto e de direito, quando consistir em i'omma fixa e determinada, e
seprovar-pela co~ta cOl'ren~e do al?ance, julgad.a definitivamente
por certidão authentlCa extrahlda dos livros respectlvos, donde conste
a inscripção da divida de origem fiscal - por documento incon·
testavel, nos casos em que a lei permitte a via executiva, quanto ai
dividas que não têm origem rigorosamente fiscal.

Art. 191. Procede o executivo fiscal;
a) contra o devedor;
b) contra os herdeiros, cada um in-solidum, dentro das forças

da herança;
c) contra o fiador;
ti) contra qualquer possuidor de bens hypothecados á Fazenda

Nacional;
e) contra os socios e interessados do devedor nos contractos de

rendas de bens e arrematação de direitos, celebrados com a Fazenda
Nacional, cada um in-solidwln;

f) contra o devedor do devedor quando a divida tem origem
fiscal, ou quaudo aquelle no acto da penhora confessa a divida e
asignao auto;

g) contra o successor, no negocio pela divida do antecessor,
quando a ella fôr obrigado;

h) contra o curador fiscal ou o administrador da massa fallida,
por ~vida do fallido ;

t) contra o curador ou o consul, no caso de bens dos ausentes, ou
das ~eranças jacentes;

J) contra o tutor ou curador do menor ou interdicto;
I,) contra o dit'ector, gerente ou administrador, quando se tratar

de SOclcllade ou contra um delles si houver mais de um.

CAPITULO XXIX

Da acção executiva

Art. 192. O mandato executIVO deve determiuar que o reo pague
~m c~ntinente ; ou se proceda a penhera nos ben, que elle oiferecer, on
eforem achados, tantos quantos ba tem para pagamento da divida

ecustas.
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Alt. 193. Accusada a penhora, serão assignadas seis dias ao
réo pa.ra allegar seus embal:gos. Si o não fizer ~erá a penhorajulg81b
por sentença e se prosegUlrá no curso ultenor, como si fÔl'a uma
execução.

Art. 194. Dentro dos seis dias é licito ao réo produzlr teste.
munhas e protestar pelo depoimento da parte.

Art. 195. Recebidos os embargos, o juiz ass~gnará ao autor
cinco dias para contestaI-os; depois da contestação haverá Jogara
dilação das provas, que durará dez dias j e arrazoando autor e roo
dentro de cinco dias cada um, será a causa julgada afinal I

CAPITULO XXX

Do executivo fiscal

Art. 196. Com o documento comprobatorio da divida, iniciar·
se-ha o processo requerendo a expedição de mandado executivo, pelo
qual o devedor, ou quem de direito, seja intimado para no prazode
24 horas, que correrão em cartorio da data da intimação, pagara
quantia pedida e custas, ou dar bens á penhora j ficando logo citallo
para os termos da execução até final julgamento, nomeação e appro·
vação dos 10uvados, avaliação e arrematação dos bens penhorados, e
remil-os ou dar lançador. .

Art. 197. Si a divida fôr de alcance ou si ~e fizer necessa1l8
medida de segnra.nça, não só nos caso de insolvabilidade e mudan~
de estado, mas aindíL no de impos. ibilidade de pl'ompta intimação
de mandado, por estar o devedor ausente, ou não ser encontrado,
será requerido desde logo mandado de sequestro nos bens do
devedor. O dito mandado abrangerá todos os bens deste, sendo
concedido independente de jll tificação. . .

Art. 198. Iniciado o processo por sequestro, será este mtimado
ao réo junta.mente com o mançlado executivo; e si ene não co~parec~r
nas 24 horas, resolvido o sequestro em penhora ipso facto segIDr·se.bão
os termos ulteriores. .

Art. 199. Comparecendo o réo para se defender antes de felt~
a penhora, não será ouvido sem primeiro segurar o juizo, salvo .81
exhibir documento authentico do pagamento da divida, ou annnllaçao
desta .

Art. 200. Concorrendo jnsta causa, poderá o juiz conceder ao
réo, para prova e sustentação de sua defesa, um pra~o extraoT'
dinario de dez dias, continuos, successivos e improrog~vels.
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lO

Art. 201. A materia da defesa, estabelecida a identidade do
réo, constituirá na prova lia quitação, nullidade do feito e prescripção
da divida

CAPITULO XXXI

Dos processos preparatorios ep1'eventivos

Art. 202. O embargo ou arresto tem logar:
alnos casos expressos no COtUgo Commercial, arts. 239,379,527

e 619;
b) quando o devedor sem domicilio certo intenta ausentar-se ou

vender os bens que possue, ou não pagar a obrigação no tempo es
tipulado;

c) quando o devedor domiciliario intenta ausentar-se furtiva
mente ou muda de domicilio sem sciencia dos credores;

d) quaudo o devedor domiciliario muda de estado, faltando aos
seu pagamentos e tenta'ndo alienar os bens que possue; ou contra·
hindo dividas extraordinarias; ou pondo o~ bens em nome de terceiro,
ou commettendo algum artificio fraudulento;

e) qnando o devedor possuidor dos bens de raiz intenta alienal·os
ou hypothecal·os, sem ficar com algun ou a.lguns equivalentes ás di
Tidas, e livres e desembargados;nquando o devedor commerciante cessa os seus pagamenLos e
nào se apresenta; intenta ansentar·se fnrtivamente ou desviar todo
ou parte do seu activo; fecha ou abandona o seu estabelecimento,
occulta sens effeitos e moveis de casa, procede a liquidações precipi
tadas e contrahe dividas extraordinarias ou simuladas.

Art. 203. Para a concessão do embargo, é necessario:
a) prova litteral dà divida;
b) prova litteral ou justificação de alguns dos casos de embargo,

referido no artig'o antecedente.
Art. 204. A ju~tificação prévia dos casos de embargo é dispeu

savel epôde ser supprimida por protesto formal de prova em tres dias.
depois de effectuado o embargo nos ca o :

a) em que a Lei concede o embargo;
b) de urgencia ou inefficacia da medida si fosse demorada.
Art. 205. A justificação prévia, quando o juiz a considerar indis·

pensavel pôde ser feita em segredo, verbalmente e de plano. reduzido
li termo o depoimento das testemnnhas.

Art. 206. Pagará as cnstas em decuplo o requerente do arresto,
q~e tendo protestado fornecer prova no triduo não o fizer, havendo
.8Ido, entretanto, effectuada a diligencia.
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Art. 207. O mandado de embargo não será executado, mas ficara

suspenso:
a) si o devedor offerecer pagamento incontinenti;
b ) si apresentar conhecimento de deposito da divida i
c) si der fiador idoneo.
Art. 208. Para o embargo de bens em poder de terceiro, deveo

embargante declaraI-os e pecificamente e designar o nome do terceiro
e logar em qne se acham. Taes declarações serão inseridas no mandado
respectivo. -

Art. 209. O' embargo s6 pôde ser feito em tantos bens, quant(lS
oastem para a segurança da di vida.

Art. 210, Feito o embargo, serão os bens depositados em poder
de terceira pessoa, que as~ignal'á o auto respectivo como depositaria
judicial. Convindo ao credor, poderá ser depositario o proprio devedor,
ou aquelle, si concordar o mesmo devedor.

Art. 211. Si algum terceiro vier com embargos, dizendo qnel
cousa é sua, serão os embarg'os processados e .admittidos pela fórml
determinada no titulo das execuções.

Art. 212. Quando a opposição do terceiro fôr relativa a algulll
bens e não a todos, os embargados, será, a requerimento de alguID&
das partes, separada a opposição para correr em auto apartado, pro·
gredindo oprocesso do embargo quanto aos outros bens, a respeito dO!
quaes não versam os embargos de terceiro.

Art. 213. O embargo ficará de nenhum effeito:
a) si, o embargante o não justificar dentro de tres dias depoisàe

effectnado ;
b ) si o embargante não propuzer a acção respectlva dentro ae

quinze dias.
Art. 214. Feito embargo, poderá o embargado oppor·lhe embar,

gos, que o jlliz mandará contestar no termo de cinco dias. Vindo oem,
bargado com os seus embargos, e assignarão dez dias para a provai
e arrazoados os antos, para o que serão concedidos cinco dias acada
uma das partes, dará o juiz a entença final . .

Art, 215. O embargado tem direito de pedir indemlllztlÇ&o por
perdas e damnos resultantes do embargo requerido com má fé.

Art. 216. O embargo de embarcações s6 tem logar no,s ensos e
pela f6rma determinada nos arts. 479 e segnintes do Codigo Com'
mercial.

Art. 217. O embargo procedente· resolve-se pela penhora .
Art. 218.' Quando o embargo se fizer em bens do dev~dor, ex~~

tentes em poder de terceiro, será este intimado dentro de vIllteqntd
horas, ou, incontinenti, no caso de urgencia, dando-l~e oofilma d:
diligencia contra-fé, ou deixando·a entregue em sua casa a pessoa
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familia ou da vizinhança, não sendo elle encontrado j o que será de·.
clárado no auto de embargo, sob pena de nullidade.

Art. 219. Cessa o embargo:
a) pelo pagamento;
b) pela novação ;
c) pela transacção;
d)decahindo o autor embargante da acção principal.

CAPITULO XXXII.

Da exhibição

Art.220. A exhibição dos livros e escripturação mercantil por
inteiro, ou balanços geraes de qualquer casa commercial, póde ser re
querida, como preparatoria de acção competente, como é prescripto no
11ft. 18 do Codigo Commercial.

Art. 221. Citada a pessoa a quem os livros pertencem, ou em cujo
poder estão, para exhibil-os dentro do prazo e logar designado com
comminação de prisão, será esta citação accusada em audiencia.

Art. 222. Accusada a citação, si o réo pedir vistas, lhe será con
cedida por cinco dias para contestar, findos os quaes terá logar dilação
das provas por dez dias j e arrazoando autor e réo successivamente,
no termo de cinco dias cada 11m, o juiz julgará afinal.

Art. 223. Julgada procedente a acção, mandará o juiz passar
mandado para a exhibição, que terá logar incontinenti, sob pena de
prisão.

CAPITULO XXXIII

Dos pTOt stos

Art. 224. O protesto, ou processo testemunhavel, formado a
bordo, consistirá:

a) no relatorio circumstanciado do sinistro, devendo referir-se em
resumo á derrota até ao ponto do sinistro e altura em que este succedeu;

b).na exposição motivada da det~rminação do capitão, de~la
ran~o SI a ella procedeu deliberação das pe soas competentes e SI a
deliberação foi contraria ou conforme.

Art. 225. O protAsto será escripto pelo escrivão ou piloto; e em
falta delles, por pes oa qne o capitão nomear, dictado e ~ sign~do
pelo mesmo capitão e por aquelles que tomaram parte na deliberaçao,
aos quaes é licito declararem-se vencidos.

~t. 226. Os officiaes e pessoas que fazem parte da ~unt~ de de~
beraçao, são os pilotos, contramestres, peritos e mannhelros maIS

83' CODIGO COMMERCIAL
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intelligentes e antigos no serviço do mar. A deliberação dessa junta
será toma.da. em presença dos interessados, 110 navio ou na carga si
algum se achar a bordo, os quaes não terãoyoto i devendo odo capitão
ser considerado voto de qualidade, sendo-lhe licito obrar, sob soa
responsabilidade, de modo diverso da deliberação tomada.

Art. 227. O protesto não dispensa a acta da deliberação, ema
qual, além do facto e das circumstancias occorl'entes, se devem declarar
os fundamentos da resolução e dos votos de cada um, assim como Ol

motivos da determinação do capitão, quando fôr contraria ao vencido,
O protesto não será admittido á ratificação si do diario da navegação
não constar a acta referida.

Art. 228. O protesto deverá ser ratificado nas primeiras vinte e
quatro horas uteis da entrada, devendo o capitão entregar ao juiz,
dentro do referido prazo, o protesto predito e o diario da navegação.

Art. 229. Notificados os intel'essados, si fôrem conhecidos epre·
sentes, procederá o juiz á ratificação, inquirindo sobl'e o sinistro e
suas cil'cumstancias, o capitão e ignatarios do protesto.

Art. 230. A ratificação será julgada por sentença, de que não
haverá recurso algum e será dada por instrumento á parte, para usar
delle como e quando lhe convier.

Art. 231. Os protestos das letras de cambio, de risco, da terra,
conhecimento de fl'etes passados á ordem e endossado', apolices de
seguros endossadas, notas promLsorias endossadas serão regulados
pelo Tit. 16, Cap. 10, secção 6"', parte la do Codigo Commercial.

Art. 232. O escrivão que por omi são ou prevaricação fôr causa
de nullidade de um protesto será obrigado ao indemnizar as palies de
todas as perdas, damnos e despezas legaes resultantes de tal facto,
devendo ser demittido á vista da sentença que o condemnar.

Art. 233. Será permittido ás partes a interposição de qualquer
protesto para conservação e resalva de seus direitos.

Art. 234. Esses protestos serão interpostos por petição endere·
çada ao juiz e em a qual o requerente narrará o facto e ex~or.á os fo~'
damentos do protesto, o qual será tomado por termo e mtunado ai
partes e interessados.

CAPITULO XXXIV

Dos depósitos

Art. 235. O deposito em pagamento tem logar:
a) si o credor recusa o pagamento offerecido ; •
b) si o credor não quer passar quitação, ou não a passa com ase

gurança necessaria e por tantas vias, quantas convém ao devedor.
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c) si ha litigio sobre a divida;
d) si a divida é embarga~a ~,~ poder do devedor;
e) si a cousa. comprada esta sUJeita a algum onus ou obrigação.
Art. 236. Effectuado o deposito por mandado do juiz, serão cio

tados os intere sados, como no caso couber.
Art. 237. Si o credor, effectuado o deposito,. pedir vista para im

pugnaI-o, ser-lhe-ha concedida por cinco dias.
Art. 238. Vindo o credor com os embargos no termo fixado se

ASsígnará uma dilação de dez dia para a prova, e arrazoando ~uc.
eessivameute o autor e réo, em cinco dias cada um, serão julgados
~s embargos a final.

Art. 239. Julgados provados os embargos, será o devedur res
ponsavelpelas despezas de levantamento, salarios e custas do deposito;
ese haverá por não feito o pagamento, cOlTendo por conta e risco
do devedor as perdas e damnos e acontecidos á cousa depositada.

. iI porém, fõrem julgados não provados os embargos, o credor erá
eundemnado nas custas e serão por sua couta e risco os damnos acon
tecidos á cousa depositada.

Art. 240. O deposito por conta de quem pertencer será feito a
requerimento da parte, por mandado do juiz e com citação edital, e
~rrerão por conta de quem pertencer as despezas, salarios, perdas
t damnos.

CAPITULO XXXV

Da execução

Art. 241. A carta de sentença s6mente é necessaria, quando a
~usa excede {}. alçada do juiz seccional. Em nenhum caso ella é ne·
cessaria nas causas de natureza fi cal. Si a causa cabe na alçada,
~erá ,extrahido mandado executivo tão sómente, devendo ser nelle
lnsenda a sentença do juiz. Tambem será excusada a carta de
eutença no caso em que a part.e vencida quizer satisfazer a con·

demnação.
Al't. 242. A carta de sentença deverá conter:
a) li. autoação ;
b) li. fé da citação;
c) a petição da acção í
d) a contestação;
e) li. réplica e tl'éplica nas acçôe3 ordinal'Ías ;

1) asentença e documentos em que ella se fundar.
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Art. 243. Nas causas especiaes, DOS embargos de terceiro BO!
artigos de preferencia, deverá a carta de sentença conter: I,

a) o auto de penhora, quando houver;
b) os embargos, artigos e contestações;
c) a sentença e documento em que ella se fundar.
Art. 244. E' competente para a execução o juiz da causaoH

que o substituir.
Art. 245. A execução compete:
a) á parte vencedora j

b) aos seus herdeiros j

c) ao subrogado, cessionario' e successor singular.
Art·. 246. E' competente a execução contra;
a) a parte vencida j

b) os herdeiros ou snccessores universaes;
c) o fiador j

cl) o chamado a autoria;
e) o successor singular, sendo a acção real j

f) o comprador ou o possuidor de bens hypothecados, segurado!
ou alienados em fraude de execução e, em geral, contra lodol
os que recebem causa no vencido, como ocomprador da heran~&;

g) todos os detentores dos bens em nome do vencido, como
o depositario, o rendeiro e inquilino quanto a esses bens sóment6j

h) o socio.
Art. 247. Cousideram-se alienados em fraude da execução 01

'bens do execntado:
a) quando são litigiosos, ou sobre elles pende demanda.
b) quando a alienação é feita depois da penhora, ou proxima

mente a ella;
c) quando o possuidor dos bens tenha razão, para saber que

pendia demanda, e outros bens não tinha o executado para solvera
divida.

Art. 248. Sendo o fiador executado, pôde oferecer á penhora
os bens do devedor, si os tiver desembargados j mas, si ~ont~
elIes apparecer embargo ou opposição, ou não fôrem sUffiClent~
a execução se exercerá sobre os bens do fiador, até real embolso do
exequente. .

Art. 249. Si o executado não tem bens na séde da causa prlll
cipal, ou os que tem são insufficientes, expedir-se-ha carta pr~'
catoria executoria, dirigida ao juizo seccional ou local do logar.on.e

fôrem os bens situados para o fim de proceder-se a penhora, avali&(1lO
e arrematação delles. . .' . Ida

Art. 250. Si o executado possne bens no distncto JudJCla 
causa principal e em .outro, não correrá simultanea a execnçao,
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mas successiva, de~endo a principio ser executados os primeiros.
salvo si os bens, eXl tentes em um e outro districto, fôrem manifes
tamente insufficientes.

Art. 251. Os emb-argos á execução, em qualquer caso não po.
derão ser oppostos sinão perante o juiz da mesma execução.'

CAPITULO XXXVI

Das sentenças illiquidas

Art. 252. A liquidação tel1110gar :
a) quando a sentença versa sobre ft'Uctos e consas, que consistem

~m peso, numero e medida;
b) quando a sentença versa sobre interesses, perdas e damuos;
c) quando a acção é uuiversal, ou geral.
Art. 253. Nas sentenças illiquidas a primeira citação do execu

tadoserá para ver offerecer os artigos de liquidação.
Art. 254. Offerecidos os artigos na audiencia aprazada, o réo

tontestara no termo de cinco dias; aos quaes seguir-se-ha a dilação
probatoria de dez dias, e, arrazoando depois e snccessivamente o
liquidante e liquidado, no termo de cinco dias cada um, serão os
artigos julgados afinal, devendo o juiz préviamente proceder ás
diligencias necessarias.

Art. 255. Proferida a sentença de liquidação, correrá a execução
Beus termos ulteriores.

CAPITULO XXXVII

Das sentenças l'~q1tidas

Art. 256. Sendo a sentença liquida, o executado será citado para
pagar, ou nomear bens á penhora nas vinte e quatro horas, subse
~uentes ácitação.
. Art. 257. A nomeação feita pelo executado não vale, Ealvo con

vlUdo oexequente :
a) si não é feita conforme a gradação, estabelecida para a

penhora j

b) si o executado não nomeia os immoveis especialmente bypo·
thecado~, Oll bens consignados ao pagamento da divida. '

c) SI o executado nomeia bens sitos em 100"ar dlfferellte do da
~IecUção, tendo.os, aliás, no logar da dita exe~ução i
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d) si osbens nomeados não são livres e desembargados, havend~os,
~ntretanto ;

e) si é insnfficiente a quantidade de bens nomeados.
Art. 258. A nomeação tendo sido feita de accôrdo com opre

scripto no artigo antecedente e por termo nos autos, os bens são desde
logo considerados penhorados e serão depositados, como se dispõe
nos artigos seguin teso

CAPITULO XXXVIII

Da pe'nhora

Art. 259. Si o executado dentro das vinte e quatro horas nâo
pagar ou não nomear bens á penhora, ou fizer a nomeação contra as
regras estabelecidas antecedentemente, effectuar-se-ha a penhora,
passado o respectivo mandado.

Alt. 260. O auto de penhora deve conter:
a) o dia, mez, anno e logar em que é feita;
u) a descrjpção dos bens penhorados com todos os caracteristicos

necessarios para verificação da identidade;
c) entrega feita ao depositario que deve assignar, ou poreDe

duas te temunhas, com o official da diligencia.
Art. 261. A penhora póde ser feita em quaesquer bens do ele·

cu tado, guardada a gradação seguinte:
a) dinheiro, ouro, prata e pedras preciosas;
b) titulos da divida publica, e quaesquer papeis de credito do

Thesouro Federal;
c) moveis e semoventes i
d) bens de raiz ou immoveis;
e) direitos e acções.
Art. 262. Deve a penhora ser feita em tantos bens quan1c6

bastem ao pagamento e effectuada dentro de cinco dias sob respollSa'
bilidade do official de justiça. ,

Art. 263. Si as portas das casas se acharem fechadas, oofllClsl
não procederá ao abrimento sem expresso mandado do juiz" ~81,
expedido o mandado, em presença de duas testemunhas, abma o~
arrombará 'portas gavetas armarios ou moveis onde se pl'esnma

• , " d' to seque estão os objectos penhoraveis, e de todo este proce lIDell
fará circumstanciada menção no a.nto de penhora. 'do

Art. 264. Em caso de resistencia, ou fundado receio ~e!l~, \avr~~
o auto respectivo, no primeiro caso, e precedendo inqUlrI~âO vel
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eem segredo no segundo, o Juiz requisitará da autoridade local com
petente a força necessaria para auxiliar a penhora e prender o resis
tente, que será devidamente responsabilisado.

ArL 265. Si a penhora 101' validamente feita, sómente se proce
derá á segunda:

a) si o producto dos bens primeiramente penhorados não chegar
para opagamento;

b) si o exequente desistir da primeira penhora, o que só terá
logar quando os bens penhorados fôrem litigiosos, ou estiverem obri
gados II terceiros.

Art. 266. Para que se faça penhora em dinheiro do executado,
existente em mão de terceiro, é preciso que este o confesse no acto
da penhora.

Art. 267. Si o devedor confessar no acto a penhora, assignado
oauto respectivo, será havido como depositario, a cuja pena fica
sujeito si dentro de tres dias, que lhe serão assignados, o não entregar
ou depositar. Depositada ou entregue a somma confessada, se consi·
derará desobrigado.

Art. 268. O executado que esconder os bens para não serem
penhorados, ou por dolo deixar de os possuir, será preso até que
delle faça entrega ou do equivalente; ou até um anno si antes não
entregar.

Art. 269. Não são sujeitos á penhora:
a) os bens inalienaveis ;
b) os vencimentos de magistrados e empregados publicos, dos

militares, os equipamentos destes j

. c) as soldadas de gente do mar, e salarios de guarda·livros,
feItores, caixeiros e operarios ;

(I) os utensilios e ferramentas de mestres e officiaes de officios
mecanicos e qne fôrem indispen avei ás suas occupações ordinarias;

e) os materiaes necessarios para as obras;
f) as pensões, tenças e montepios, inclusive o dos Servidores

do Estado'
g) os fl111doS sociaes pela divida particular de um dos socios ;

.'~) oimlispensavel para cama e vestuario do executado" e de sua
fam~aJ não seudo precioso;

1) a. provi ões de comida.
Art. 270. São sujeitos á penhora, não havendo absolutamentp

ontros ben :

fu
~) o vestuario dos empregatlos publicos no exercicio de sua!l

ncçoes ; .
b~ os livros dos juizes, professores, a<lvogados, meclicos, en·

. genhelros e estudalltes',



1320 APPENDICE

c) as machinas e instrumentos necessarios para o ensino pratico,
ou exercicio das artes liberaes e das sciencias ;

d) os fructos e rendimentos dos bens inalienaveis;
e) os fundos liquidos que o executado possuir na companhia on

socjedade commercial.
Art. 271. Os bens penhorados serão avaliados por peritos

idoneos, nomeados em andiencia a aprazimento das partes OU:l sna
revelia. Quando os bens fõrem situados fóra da séde do juizo a
avaliação se fará por meio de precatoria dirigida aos juizes 10C&~s
ou ao juiz seccional, cumprindo que a arrematação se faça no local
onde existem os preditos bens.

Art. 272. Quando a avaliação fõr irregular, excessiva ou lesiva,
ou quando antes da arrematação se de cobrir algum onus que di.
minua o valor da cousa avaliada, proceder-se-ha a nova avaliaçM.

CAPITULO XXXIX

Da arrematação e adjudicação

Art. 273. Feita a avaliação, passar-se-hão editaes, que serão
af:fixados na casa das audiencias e publicados nas folhas do dia da
affixação e da arrematação. Eutre a affixação dos editaes e a arrema·
tação mediarão tres dias, si os bens fõrem moveis, e nove. si fõrem
de raiz, independentemente de prégões.

Art. 274. Os editaes devem conter:
a) o preço da avaliação;
b) a qualidade dos bens e suas confrontações sendo de raiz;
c) o dia da arrematação. .
Art. 275. A arrematação deve fazer-se impreterivelmente no dia

annunciado. Si por causa ponderosa não fôr possivel nes~e dia será
transferida, annunciando-se por editaes e pela imprensa odia nova·
mente designado.

Art. 276. Si por sobrevir a noite não ror concluida a aorre·
matação no mesmo dia continuará no dia seguinte, dispensado em tal
caso, o edital. .

Art. 277. E' licito ao executado, seu conjuge ou nel'deJr~s,
remir ou dar lançador aos bens penhorados ou alguns destes, ate a
assignatura do auto de arrematação ou publicação da sentença de
adjudicação. . '0

Art. 278. Quando a penhora consistir em dinueiro, se al'tixara
editaes, ma·rcando o prazo de dez dias aos credores incertos para
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virem requerer preferencia; si estes não requererem ou os credores
urtos citados pessoalmente, passar-se-ha mandado de levantamento
ao exequente.

Art. 279. A arrematação será feita no dia e logar annunciados,
presentes ojuiz, escrivão e official de justiça, e expostos os objectos
que devem ser arrematados, sendo possivel.

Ârt. 280. E' admittido a lançar todo aquelle que estiver na livre
administração dos seus bens.

Exceptuam-se:
a) ojuiz, escrivão, depositario, avaliadores e officiaes do juizo;
b) otutor, curador e testamenteiro;
c) a pessoa desconhecida sem fiança idonea, ou procuração da.

pessoa. por qnem comparece;
d) o credor, salvo com licença do juiz.
Art. 28l. Si o arrematante fôr o mesmo eXrlquente, será obri·

gado a depositar o preço da alTematação nos casos em que não póde
levantal·6.

Art. 282. Quando o arrematante fôr o credor exequente, é
dispensado de depositar o I?reço da arrematação prestando fiança nos
~aso.s'3m que não lhe é licito levantar o mesmo preço.

Art. 283. Não havendo arrematante pelo preço rl!li avaliação,
voltarão os bens á praça com intervallo de oito dias e com oabatimento
de 10°f.. Si nesta ainda não encontrarem lanço superiur ou igual ao
valor determinado pelo dito abatimento, irão á terceira praça com
ome'mo intervallo e novo abatimento de 10 %, Neste caso serão
arrematado pelo maior preço que fôr offerecido, sem que em hypo·
-the'e alguma seja permittida a acção de nullidad.e por lesão de qual·
quer especie. Para estes abatimentos não ha necessidade de contas,
qn~ s~rão feitas uma s6 vez para os effeitos da arrematação ou da
adJudICação.

'Art. 284. Si o arrematante ou fiador não pagar o preço da
arrematação nos tres dias seO'uintes ao acto da arrematação, será
preso ~té que opague, e contl'='a o fiador se procederá segundo as leis
~m vIgor.

Art. 285. O preço da arrematação não pôde ser levantado sem
fiança:

a) pendendo embargos ou appellação;
b) pendendo acção de nullidade.
Art. 286. O preço da arrematação não p6de ser levantado ha·

vendo embargo ou protesto de preferencia e rateio.
Art. 287. A arrematação s6 p6de ser feita:

d a) por quem ofi'erecer maior lanço, comtanto que cubra o preço
. li. avaliação;
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b) com dinheiro á vista, ou com fiança por tres dias.
Art. 288. Não havendo lançador que cubra o preço da avalia.

ção, ou abatido este na fôrma acima prescripta, si não apparecerlan.
çador na terceira praça, mal! sômente quem cubra o meço da adju.
dicação, a arrematação será. feita por este preço.

Art. ~89. Não havendo lançador que cubra o preço da adjudica~

serão os bens adjudicados ao credor com os seguintes abatimentos:
a) decima parte si os bens são moveis e têm valor intrinseco;
b) quarta parte si são moveis, mais não têm valor intrinseco'
c) quinta parte si são de raiz ou immoveis. '
Art. 290. O credor não pôde ser compellido a restituir qual.

quer excesso no caso de l:'er o valor dos bens adjudicados superiora
importancia da divida, salvo si a differença entre um e outro fôr de
tal fôrma que attinja a somma igual a um terço do montante da
execução e neste caso o exequente consignará em juizo o excesso,
descontando em proprio proveito um terço do dito excesso.

Art. 291. Si os bens ão indivisos e o. seu valor excede o dobro
da divida, não se arremata nem adjudica a propriedade delles, mas
adjudicam· se ao credor sem abatimento algum, excepto odos juros
legaes, os rendimentos por tantos annos quantos bastem para opa·
gamento total da execução.

Art. 292. Essa providencia se não realizará quando acontecer
que o executado tenha outras dividas accumuladas e excedentes da
metade do valor dos bens penhorados, ou si estes não produzirem
rendimento algum.

Art. 293. Ao credor adjudicatario se imputam os rendimentOi,
que por negligencia deixar de cobrar, assim como ser-Ihe·hão levadas
em conta as despezas necessarias e os onus reaes que pagar.

Art. 294. A adjudicação dos rendimentos não impede a arrema·
tação da propriedade por virtude de execuções sl1pervenie~te~, ~I\S
o adjudicatario será conservado durante o tempo da sua adJudica~ao,

Art. 295. O credor exequente tem faculdade para requerer e
obter seu pagamento pelos rendimentos dos bens nos casos mesmo
em que elJes podem ser arrematados.

Art. 296. A' adjudicação deve preceder: . "
a) conta da importancia da execução, compl'ehendidos os Juro!,

despezas e oous relles do prel1io ;
b) calculo dos annos que são necessarios para o pagamento da

divida; . I do
c) avaliação dos rendimentos, salvo si oimmovel estIver Buga

on arrendado porque neste caso a adjudicação será calcnlada pclo
aluguel ou r~nda que fõrem declarados pelo inquilino, ou con tar~m
dos recibos do prl)prietario e lançamento de decima. Entretan o,
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pMe o exequente, allegad~ f:aude ou ~onluio entre o inquilino
eoexecutado, requerer avalIaçao dos rendImentos, e neste caso não
será o inquilino comervado.

Art. 297. Nas execuções fiscaes serão guardauas as seguintes
clausulas:

a) si na terceira praça não apparecer l!tnçador, poderá selO re
querida a adjudicação com o abatimento da quarta parte do va'or
da avaliação, ou o pagamento pelos rendimentos dos bens penlIo
rados;

b) feita a adjudicação, si o executado, seu conjuge ou herdeiros
não se apresentarem espontaneamente para remir a execução no
prazo de oito dias, serão de novo os bens levados á praça sobre o
valor da adjudicação; e caso ainda não haja lançador, levar·se-ba,
em conta do debito fiscal o preço da adjudicação, ou resolver-se ha
sobre a incorporação dos bens, sendo immoveis, aos proprios nacio
nses. Qualquer excesso que alcançarem nesta praça os bens adjudi
cados acima do preço da adjudicação, ainda superior á divida e cu. tas,
accresce em proveito da Fazenda Nacional.

Paragrapho unico. Admittir-se-ha novo lanço depois da arrema·
tação nos casos de ser este superior ao da arrematação em mai3
da ter~a. parte, de não estar ainda consummada a arrematação com a
entrega do preço e a posse da cousa arrematada e de não haver mais
bens por (nde a Fazenda po~a ser plenamente paga e satisfeita.

CAPI'l'ULO XL

Das sentenças sobre acção real, ou cousa certa, ou em especte

Art. 298. O réo condemnado por sentença a entregar cousa certa,
será citado para em dez dias fazer a entrega.
. Art. 299. Si o não fizer por haver alienado depois de liti

gIosa., a sentença será executada contra o terceiro, de cujo poder
se .tlrará a cousa, sem que seja ouvido antes de ser ella de~
posltada.

E' licito ao exequente em 100'ar de executar a sentença contra.
ter~eiroJ executar o condemnadoo pelo valor del1a, si já se achar
estimada. E, si o vencido não tiver com que pague a estimação da
cou a, que em fraude de execução fôra por elle vendida, será preso
~ pagar, ou até um anno si antes não pagar. 0'7

Nota 67
Decr. n. 221 de 189.10, art. 54 n. 6 l)
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CAPIT·ULO XLI

Dos emba'rgos á ex~cução

Art. 300. Os embarg'os, oppostos á execução, sel-o·hão no!
termos seguintes:

a) depois de feita a penhora, dentro dos seis dias subsequentes;
b) depois do acto da MTcmrttação, mas antes da assignaturada

~arta de arrematação ou adjudicação.
Art. 301. Nas execuções das acções reaes os embargos só t~

logar dentro de dez dias assignados para a entrega da cousa, mu
seguro o juizo com o equivalente.

Art. 302. São admi siveis na execução com suspensão della
e propostos conjunctamente nos seis dias seguintes á penhora, os
embargos:

a) de nullidade do processo e sentença, com prova constante doa
autos. ou offerecida incontinenti ;

b) de nullidade e excesso de execução até á penhora i
c) de moratoria ;
d) de concordata;
e) de compensação;
f) de declaração de fallencia;
g) de pagamento, no'Vação, transacção e prescnpçao, snperve·

niente depois da sentença, ou não allegados e decididos na causa
principal;

h) infringentes do julgado, com prova incontinenti do pr~jnizo,
sendo oppostos pelo menor e pes oa a que cabe o benefi(}lo da
restituição, pelo revel e pelo execntado, offerecendo documenwl
-obtidos após a sentença.

Art. 303. São tambem admissiveis na execução, com snspe~'

:são dellas e propostos conjunctamente depois do acto da arremataçao
e antes de a signada a carta de arrematação ou adjudicação, os se-
guintes embargos: ,

. a) de nullidade, desordem ou excesso de execução depOIS ,da
-penhora até assignatura das cartas de arrematação ou adJu,
.dicação;

b) de pag'amento, novação, transacção, compensação, pr~sen'
pção, mOl'atoria, concordata, declaração de quebra, supervelllente
<lepois da penhora;

c) de restituição.
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Art. 304. São admissiveis nas execuções das acções reaes os se
guintes embargos:

a) nullidade do processo e da execução com prova constante dos
autos, ou produzida incontinenti j

b) nullidade e excesso da .execução j

c) retenção de bemfeitorias;
d) infringentes do julgado com prova produzida incontinenti e

oppostos pelo menor e outros, aos quaes compete a restituição, pelo
cbamado á autoria, e pelo executado com documentos havidos depois
da sentença.

Art. 305. Offerecidos os embargos dentro dos seis dias da pe
nhora, serão conclusos ao juiz, qne os receberá ou desprezará in.
limine. Si fôrem recebidos, o termo de cinco dias será assignado
para a contestação e, findo o prazo, terá logar a dilação das
provas j depois arrazoando successivamente o embargante e o em
bargado, no prazo de cinco dias cada um, serão os embargos jul.
gados afinal.

'Al't. 306. Independente de embargos, pôde qualquer dos liti·
gantes requerer ao juiz da execução a emenda do erro de cQntn. ou
das quantias exequendas; ou das quantias liquidas, ou das cu ta..
Ojuiz, em tal caso, decidirá summariamente, ouvido o escrivão, e
as partes, si tanto fôr necessario.

Art. 307. Vindo ~lgum terceiro com embargos á execução, por
que a cousa penhorada lhe pertence por titulo habil e legitimo; e
tendo posse natural ou civil com efi'eitos de natural, ser-lhe-ha con
cedida vista para allegar e provar seus embargos dentro de tres dias.
. Art. 308. Provando o terceiro embargante nos referidos tres

dias seus embargos, seja por documentos, seja por testemunhas,
serão recebidos e se concederá ao embargado o prazo de cinco dias
para contestar.

Art. 309. Findos os cinco dias e vindo o embargado com asna
IlOntestação, terá logar a dilação das provas, qu~ será de dez dias;
e arrazoando o embal'game e embargado no termo de cinco dias
cada. um, serão os embargos julgados afinal.

Art. 310. Recebidos os embargos, mandará o juiz passar man
dado de manutenção a favor do terceiro embargante, que prestará,
fiança .

. Art. 311. Si o exequente sendo recebidos os embargos de ter
cetro, desistir da penhora no; bens embargados e requerer outra,
cessará a discussão, e a penhora dos bens embargados será levantada.

Art. 312. Não ofi'erecendo, ou não provando o embargante seus
e~b~l'gos ~o triduo, ou si fôrem manifestamente calumniosos, serão

. rejeitados ~n limine, e a execução proseguirá.
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-------------------------
Art. 313. Nas execuções fiscaes o exe~utado só poderá 0P~l

embargos modificativos ou infringentes do Julgado, ou relativos &O

modo da execução.
Â.rt. 314. Os ditos embargos só suspenderão a execução n~

casos seguintes:
a) si fôrem de nullidade, procedente de falta da primein

citação;
J) si fôrem de nullidade do processo da arrematação provada

incontinenti na petição em que a vh:ta fôr requerida;
Art. 315. Em qualquer periodo das execuções fiscaes até á as

f:ignatnra da carta de arrematação ou adjudicação, serão os terceirO!
senhores e possuidores admittidos a embargar, com suspensão da
execução, comtauto que se legitimem desde logo, apresentando tilulos
de dominio e posse.

Art. 316. Em tal caso o juiz consignará ao embargante opraza
de dez dias improrogavei para serem exhibidos embargos, titulos e
provas da legitimidade destes, seguindo·se o jnlgamento definitivo.
Si os elilbargos fôrem julgados provados, será levantada a penhora, no
~aso contrario a execução proseguirá, condemnado em custas oem·
bargante.

Art. 317. Si os embargos ás execuções fiscaes não fôrem oppos,
tos a todos os bens, mas só a alguns delles, correrão em separado,
proseguindo a execução s6mente quanto aos bens não embargados.

CAPITULO XLII

Das prefenrncias e concurso de credores

Art. 318. Â. preferencia deve ser disputada no mesmo proces!O
da execução, e versará ou sobre o preço da arrematação, ou sobre os
proprios bens, si não fôrem arrematados, não sendo licito disput&·a
sinão depois do acto da arrematação.

Â.rt. 319. Em qualquer termo da execução até á entreg~ ~o
preço de arrematação, ou extracção e ailsignatUl'a da carta de adJudl'
cação, podem os credores fazel' o protesto de preferencia e. re.que~er
que o preço não seja levantado, ou se não passe carta de adJudicaÇM,
sem que primeiro se dispute a preferencia. . e

Art. 320. Para ser credor admittido a concurso é essenCll\.\ qn
se apresente no juizo de preferencia munido de escriptura publIca.:
instrumento equiparavel como titulo de divida, ou sentença obtl
contra o executado, sem dependencia de penhora.
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.A.rt. 321. Para a preferencia devem ser citados os credores
conhecidos, com a communicação de perderem a prelaçiio, que lhes
cabe, salvo aos desconhecidos o direito de disputarem por acção ordi
naria a preferencia que lhes competir.
. Art. 322. Citados os credores e accusada a citação, serão pro
postos os artigo, de pre.ferencia pelo credor que promoveu o concurso,
eaos demais credores se assignará o prazo de cinco dias a cada um,
para successivamente formarem sens artigos.

Art. 323. Offtlrecidos todos os al'tigos, se as ignará a cada um
dos credores o termo de cinco dias para contestarem na mesma ordem
em que articularem.

Art. 324. Concluída a contestação, seguir-sé-ha a dilação da
provas que será de vinte dias; e, finda a dilação e arrazoando os cre
dores successivamente, cada um no termo de cinco dias, serão os autos
conclnsos e o juiz julgará a preferencia ou mandará que se proceda
arateio, no caso de não subsistir privilegio legal.

Art. 325. A disputa entre os concurrentes póde versar não só·
mente sobre a pi'eferencia, sinão tambem sobre nullidades, simulação,
fraude e falsidade das dividas ou dos coutractos.

Art. 326, O concurso de preferencia com a Fazenda Nacional
será promovido por meio de petição ao juiz, na qual o credor prefe
rente legitime a sna qualidade, produzindo logo todos os titulos e
razões.

Art. 327. Autoada a petição, terá vista o procurador da Fazenda
edepois da sua resposta seguir-se- ha o julgamento.

Art. 328. Reconhecida a legitimidade da pretenção do prefe
rente, suspender-se-ha a execução e levantar-se-hão os sequestros ou
penhoras que se houverem feito; no caso contrario, será excluido, e,
Junta a petição aos antos ua execução, nella e proseguirá até integral
pagamento da Fazenda Nacional.

Art, 329. Não haverá 100'ar o concurso de preferencia nas causas
fiscaes : o

. a) quando houver bens sufficientes do devedor commum, incum
bmdo ao credor preferente a prova da insolvabilidade;

. b) depois de entregue o preço da arrematação, ou de julgada a
adJudicação.

Art. 330. São titulos de preferencia contra a Fazenda Nacional,
provando-se serem anteriores á divida fiscal:

. a) as hypothecas legaes ou convencionaes especialísadas e in·
scrlptas na fórma da lei;

b) o direito sobre o valor das bemfeitoria , quanto ao credor
. que emprestou dinheiro ou concorreu com os mate.riaes OH a mão de
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obra para a edificação, reparação ou reedificação do pl'edio bem com~

para se abrirem ou arrotearem terras incultas. 68

Art. 331.- A Fazenda Nacional.no juizo fiscal não chama cre
dores, nem se apresenta como articulante; só tem que disputar os

a.rtigos do preferente.

CAPITULO XLIII

Dos recursos

Al't__ 332. Dentro de dez dias depois da intimação da senten~a,

poderão as partes oppõr embargos á sentença do juiz s6mente si fôrem
de simples declaração, ou de restituição. Nas causas fiscaes, oprazo
é reduzido á -metade e não se aumittirão sinão embargos de decla·
ração. GO

Art. 333. Os embargos de declaração s6 ter~o logar quand~

houver na sentença alguma obscuridade, ambiguidade ou contradicçã~,

ou quando se tiver omittido algum ponto sobre que devia haver con·
demnação. Em qualquer destes casos requererá a parte, por simplei
petição, que se declare a sentença, ou se expresse o ponto omittido
da condemnação. Junta a petição aos autos, serão estes conclusos e
decidirá o juiz, sem fazer outra mudança no julgado.

Art. 334. Os embargos de restituição 6 serão admittillos,
quando os e:mbargantes não tiverem sido partes desde o principio da
causa, ou tiver corrido a causa á revelia.

Art. 335. Estes embargos serão deduzidos nos proprios antos,
pedindo-se para isto vista ao juiz, que a dará por cinco dias, tend~
além disso cada uma das partes igual prazo para impugnação e SfiSo

tentação dos mesmos embargos.
Art. 336. Si a materia destes embargos depender de factos, que

só possam ser provados por testemunhas, o juiz poderá conceder mna
só dilação, não excedente de dez dias, para a prova. .

Art. 337. 'rem logar a appellação para o Supremo Tnbunal1e
Justiça Federal quando a sentença fôr definitiva ou tiver força de
difinitiva ..•·o . -

Nota 68
Decr. n 221 de 1894.art. 86.
-A disposição do art. 330 do Decr. n.

848 de 1890 se applica á elas Hicação dos
creditos das fallencias, revogado assim o
di posto no arL. 69 §a do Decr. n. 917
de 1890: Decr. n. 221 de 19.1, art. 8(>

Nota 69
Deer. 11. 221 eit., art. 53 e sego

Nota 70
Dir., vol. ~9, pa.g. 589.
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Art. 338. A appellação será interpo. ta em audiencia ou por
petição, lavrado termo nos autos do despacho que a conceder, sendo
intimada a outra parte ou seu procurador, dentro de dez dias conti.
nuos, contados da publicação ou intimação da sentença.

Art. 339. Interposta a appellação, será a causa avaliada em
qnantia lierta por arbitros nomeados pelas partes, ou pelo juiz á reve·
lia dellas, dispensada a avaliação, quando houver pedido certo, ou os
litigantes concordarem no valor do pleito expressa ou tacitamente,
deixando o réo de'impugnar na contestação a estimativa do autor.

Art. 340. No mesmo despacho, em que o juiz receber a appe!·
lação, ordenará logo a expedição dos -autos para serem apresentados
na superior instancia dentro do prazo de eis mezes .....

Art. 3el1. Os eifeitos da appellação serão suspensivos e devolu
tivos, ou s6mente devolutivos. O suspensivo compete ás acções ordi
narias, ás acções especiaes e aos embargos opposto na execnção,
on pelo executado ou por ten~eiro, sendo julgados provados; o effeito
devolutivo compete em geral a toda,s as sentenças proferidas nas
demais acções ....10

Al't. 342. ~ejam quaes tôrem os etreitos da appellação, a remessa
dos autos não se fará sem que fique traslado no cartorio.

Art. 343. O prazo para a apresentação dos autos de appellação
na instanciá superior decorrerá do despacho do recebimento ela appel
~o, competindo á parte que tiver interesse no seguimento do feito
promover a extracção do traslario e apparelhar a reme sa.

Art. 344. Ao juiz compete julgar deserta e não seguida a appel.
lação, si, findo o prazo legal, não tiverem sido os autos remettidos
para a instancia superior.

Al't. 345. Para o julgamento da deserção deverá ser ciLado o
appellante, ou seu procurador, para dentro de tres dias allegar em
bargos de jnsto impedimento.

Art. 346. S6 poderá obstar o lapso de tempo para o seguimento
da appellação, molestia grave e prolongada do appellante, peste ou
guerra que impeçam as funcções dos juizes e tribunae .

o Art. 347. Ouvido o appellante obre a materia dos embargos por
VIn~ e quatro horas, i o juiz relevar da deserção o appellante, lhe
8SS1guará de novo para a remessa dos autos outro tanto tempo, quando
ror provado que esteve impedido ....3-

Nota 7t
Ilccr. n. 221 de 18&4, art. 57.

Nota 72.Dj
r., vol. 5i, pago 46, 59, pago 417.

84

Nota 73
Decr. n. 221 de 1891, arl.:) § 4.

alDIGO COMMERClAL
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Art. 348. Si o julli não relevar da deserção o appelIante, ou si
findo o novo prazo, não tiverem sido ainda remettidos os autos para~
in~tancia supe~'ior, será a sentença executada.

Art. 349. Apresentados os autos ao secretario do Supremo Tri.
bunal de Justiça Federal, será ahi a causa discutida entre as parle!
e julgada pela fôrma determinada para o julgamento das appellalÕei
nos regimentos do T.ril:>unaI.

CAPITULO XLIV

Das c'ustas

Art. 350. Em qualquer sentença sempre o vencido deve ser
condemnado nas custas do processo, ainda que tivesse justa cau~ade

liquidar. Este preceito é commum ás sentenças definitivas, assim como
ás interloeutorias, decisivas de algum incidente e ainda que as custas
não fossem pedidas pela parte vencedora.

Art. 351. Pedindo o autor muitas cousas em sna acção, ou quan·
tias diversas, e sendo o réo condemnado em parte e absolvido em
parte) deverá o juiz condemnar cada um na proporção do pedido I'en·
cido. A sentença deve declarar expressamente a qnota da cus~
em que cada uma das paltes é assim condernnada,para ocontador
poder fazer o rateio.

Art. 352. Tanto podem ser condemnadus em cnstas os migant~
principaes, como os oppoentes ou assi tentes e os qne são chamados I

autoria e aceitam a defesa, da causa, sendo afinal vencidos.
Art. 353. O litigante que desistir da cansa em qualqner ins~~'

cia é condemnado em todas as custas occorridas i e se ambos os lilI'
ga.ntes desistirem) pagarão de permeio. .

Art. 354. No juizo de appellação se deverá condemnl~r o venCido
nas custas de ambas as instancias.

-Art. 35õ. Em regra qlleru reqller em juizo a.lglIill acto que se Ibe
não impugna, deve sel" condemnado nas ClIstas ex-cat~sa.. . ., . s

Art. 356. No juizo federal serão cobradas as custas JUcllClarla,
emolumentos e salarios dos of:ticiaes do juizo e auxiliares, nos term;
prescriptos pelo Regimento promulgado em o Deci'. n. 5737 de 2e
Setembro de 1874.' fi!

_Art. 357. Os salarios esta.belecidof! no dito Regimento para I

juizes e procuradores da Republica por qua~squer despachos, senteol8i
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ediligencias por estes eifectnadas, serão pagos em seIlos da Repu
blicaappostos aos autos na proporção que se fõrem realizando. .,.3 ..

Art. 358. Os escl'Ívães e of:ficiaes do juizo continuarão a perce
ber os salarios, custas e emolumentos, que lhes são arbitrados pelos
reuimentos em vigor e bem assim as porcentagen~ estabelecidas para
a~brança das dividas fiscaes . .,..-

Â.rt. 359. As penas pecuniarias disciplinares impostas aos offi.
ciaesdojuizo ~erão cobraveis em dinheiro, que se consignará ao The
sonro Federal por guia do escrivão e recibo da Repartição, o qual
seráautoado com o termo respectivo.

Art. 360. O escrivão será o contador do jllÍZO, sob immediata
fiscali ação do juiz seccional federal.

TITULO IV

CAPITULO XLV

Disposições ge1'aes

Art. 3Gl. Nos casos em que houver de applicar leis nos Estados,
a..Tn tiça Federal consultará a jurisprudencia dos tribunaes locaes e
flca·versa, a Justiça dos Estados consultará a jurisprudeucia dos

Nota 73 a
D1!cr. n. 2t5 de 1894, al·t. 3.

Nota 74
P~~2df.25de )lal'çO de 1 92. - Dil'.,vaI. 61,

,lIini lerio da Justiça e Negocias Inte.
nores-Dlre~loria Geral da Ju liça_lo
::~capIÚlI Federal, l° de A.gosto de

lu~m omeio n.1 ele 1'1 de Junho ultimo,
tl\piael~e te á resolução de te mini teria
dessa a ~n.ulta de uma das secçõe
deconr~gartlção com referencia ao mvdo
leocidSl erar a cu, tE-S e as porcentagen
Uod' aFsdPelo escnvao dos FeItos da Fa-
E' e eral.

'en~~espo la,. declaro·vos que, além do
n 2O'3Dto fixado no Decreto lecrislativo
. ~ e 10 de Setembro de 1894,~ têm os

escrivães dos dito Feitos, que são os dos
juizes seccionae, direito aos s~larios,

custas e emolumento. de que trata o art.
358 do Decr. n. 4 de 11 de Outubro
de 1 90,'

Nenhum de tes proventos percebem,
porém, o alluilidos escriv~e , nem o,s pro·
curadore, nem os ofiClaes dos JUlze
eccionae, sempre que a União decabir

nos proce sos que houver Intentado, como
é expre o no art. 50 na Lei n. 514 de 28
de Outubro de 1 48 e no final do art. ~.
das Instrucçõe do Mini terio da Fazenda
n. 143 de 2B de Abril de 1851, con .ide
rando-. e em tal hypothese as re pectlvas
dllicrencias u guae quer. actos e~n geral
como praticado e,7F-OfliWI, na forma do
art. 201 ~ 3° do Decr. n, 5737 de 2 de
elembro ae 1 74.
Quanto lt segunda parte da consulta rela

Uva á porcentagem e tabeleClda para a
cobrança da dividas fi. caes, é certo Cf1.!e
aos juize eccionae I.ncumbe as, altn
buições do extincto JUIZO dos Feitos da
Fazenda, competindo, pOl:tanto, ao.s es
crivães a porcentagem deVida em VIrtude
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tribunaes federnes, quando houver de iuterpretar leis da União
(Art. 58da Constituição). ':'G

Art. 362. Âs autoridades adm'inistrativas, nacionaes on locaos'
prestarão o auxilio necessario a execução das sentenças eactos ~
Justiça Federal, assim tambem os juizes ou tribunaes dos Estado!
farão cumprir os despachos rogatorios, expedidos pelà Justill
Federal, quer para fazer citações ou intimações e receber depoimenlo;
de testemunhas, quer para dar á execução sentenças e mandados o
praticar outros actos e diligenciasjudiciaes. I

Em todos estes casos os actos revestirão sempre a formulada
processos estabelecida para o juizo rogado ou deprecado. ~o

Art. 363. As causas tle qualquer natureza, pendentes da deci!Al
dos juizes e tribunaes dos Estados ao tempo da prornulgaçiio da pre·
sente Lei e que por sua natureza ou caracter dos litigantes devam per·
tencer a jurisdicção federal, continuam, entretanto, sob a jurisdiCiã~

em que foram iniciadas, e contestadas até final sentença esua exe·
cução. ')''7

Art. 364. Para regular a ordem do serviço e a distribni~

do trabalho, tanto em as secções como na secretaria, o Suprem,
Tribunal organizará o seu Regimento interno, em o qual poderãoser
punidas correccional ou disciplinarmente as faltas e c01Jtraven~

dos empregados e serventuarios de justiça, não devendo a prisão
exceder de trinta dias e a suspensão de sessenta dias.

Art. 365. Para os e:fieitos da presente Lei o Districto Fedel'alé
equiparado ao Estado.

Art. 366. Os juizes federaes de secção darão em cada semaOI
uma ou mais audiencias, conforme a affluencia de feitos judici&ei
sob sua jurisdicção.

da referida cobrança, como aliás é expl'c so
110 art. 358 do !Jecr. n. 848 de 11 de
OUlubl'o de 1890.

Saude e fl'aternid:ide.-Gonçalves Fer
reira.-Sr. inspector da Alfandega da cidade
de Porto·Alegre.

-Os escrivães do juizo seccional per
cebem o vencimento anIlllal de I:flOO$OOO,
sendo 1:000$000 de ordenado e 500$000 de
gratificação: Decr, n. 205 de 1894.

Av. de 8 de Outubro de 1891. - Di1'.,
vaI. 1.07, pago 142.

Nota 75

Decr. n. 13:14 de 1893, art. 2, n. L

Nota 76

Di?'" vaI. 60. pago 41G.-Dccr. n. I~I
de I 93, al't. 2, n. I' Avs. de 6de Jan~~
e 3 de Março de 1~93. - DI!'., \'01. &l.
pags. 574 e 584.

Nota 77.

o ort. 363 do Decr. n, 818, ~.e 1IlOOJ
incompalivel com a ConsllltUÇll~ esop,
implicitamente revogado: ACC'd °189i
Trib. Fed. de 23 de Novembro c
Dir., vol. 63, pago 19.
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Art. 367. As aud.iencias só se poderão effectuar na casa da resi·
deneis. do juiz, ou em casa particular que para isso possa servir, não
havendo casa publica para esse fim destinada. "'8

Art. 368. As partes que faltarem ao respeito devido ao juiz
em qualquer audiencia ou acto ~udicial, poderãu ser multadas até a
quantia de 50~, couforme a gravIdade do caso. E quando os excessos
lOrem criminosos, será mais preso o delinquente para se ver processar,
lavrando o escrivão o respectivo auto.

Art. 369. O official do juizo, que commetter qualquer excesso ou
omi ão, será pelo juiz, perante o qual servir, suspenso até ses·
senta dias independente de proces o, pela verdade sabida.

1rt. 370. Se além da irregularidade, commetter o escrivão
ou official de justiça crime de responsabilidade, será mais punido
nos termos da lei criminal.

Art. 371. Nos logares onde houver mais de um escrivão, serão
os feitos equitativamente distribuidos entre todos pelo juiz da
secção respectiva.

Art. 372. Deverão ser aSRignadas por advogado as petições
inieiaes das caURas e todos os articulados e allegações, que se fi
zerem nos autos, salvo não havendo advogado no auditorio, ou
não querendo prestar-se ao patrocinio da causa nenhum dos que
houver, ou não sendo elles da confiança da parte.

Art. 373. S6 aos advogados poderão os e crivães mandar os
autos com vista, ou em confiança debaixo de protocollo, sob pena
de responderem pelo descaminho, ou pelas despezas na cobrança as
partes interessadas.

Art. 374. Nenhum advogado poderá, sob qualquer pretexto,
reter autos em seu poder, findo o termo a sigllado ou legal, pelo
qnal lhe tiverem ido com vista ou em confiança, sob pena de perda,
para seu constituinte, do direito de que não tiver tiver feito uso no
referido termo, além de pagar todas as despezas que para a co
brança dos actos se fizerem.

Art. 375. Se os autos fôrem cobrados por mandado judicial, que
>0 se pa ará não o' entregando o advogado, sendo-lhe pedidos com o
pro~~ollo, depois de findo o termo assignado ou legal, por despacho
do JUIZ, requ~rendo-o a parte contraria, não ajuntará o escriv~o aos
antos os articulados ou allegações e razões co~ que ~er o
mesJ?o advogado' e se allYuma cousa nelIas estIver escl'lpta, o
~f1Vão a riscará 'de modo q~e •e não possa ler; devolve.ndo inconti·
ente ao advogado ou a seu constituinte o que extralm dos autos,
~-------------------

Nota 78 Iquer por elle ced.ida: Av. de 16 de. Ou
-Os] . lubro de1891.-Dt1'., voi. 57, pago 14.0.

-tlSa mzes secclOnaes não têm direilo a
I quer alUgada por conta do Go"crno,
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ou os documentos que assim vierem juntos, lavrando de tudo ore~

ctivo termo.
Ârt. 376. Se, porém, o advogado não entrega.r os autos á vi~1

elo mandado, passada a competente certidão, poderá ser multadopek
juiz até 100~ e, se per istir, responsabilisado por crime de desobe
diencia.

Art. 377. Qualquer falta moratoria do advogado, não sendo de
molestia jurada, será tomada como re po ta directa. ao tel'mo,dl
causa, ficando ene responsavel á parte por es a faJt,a, .e fô\' culpo:

Art. 378. Se, todavia, o advogado pretextar molestia, dar.SI
lhe-ha por uma vez s6men te, novo prazo de cinco dias, findo oqn~

se cobrarão os autos.
Ârt. 379. A conce são a que se refere oartigo alltecedeutelÓ

comprehel1de os termos das acções ordinarias, de nenhum modo o do'
recursos e incidentes re pectivo•.

Art. 380. As dilações ão continua, e o seu curso não sesn.~·

pende nem interrompe por feria. supervel1ientes, salvo e estasab,or·
verem metade da dilação.

Art. 381. Tão correm os termos e dilações havendo impedi.
mento do juiz, on ob taculo judicial opposto pela parte contraria.

Art. 382. Durante as férias se suspendem as funcçõe dos jui!f'
e do Snpremo Trilmual, devendo ser considerados nllllos todosal
actos praticados neste periodo.

Ârt. 383. Podem ser tratados durante as férias e não sesn:
pende pela superveniencia dellas :

a) os actos de jurisdicção volulltaria, como te tall1entos, con'
tractos, posses e todos aquelles que fôrem neces arios para con~e:·

vação de direitos, ou que ficariam prejudicados não sendo fcilo
durante as férias;

b) os arre tos, sequestros, penhoras, depositos, prisõesciv1si
suspeiçõe ; ,

c) ratificação de protesto , penhor, soldadas, alimentos prOíl'
sionaes e interdictos po se sorio .

Art. 384. ão feriados, além do domingos, os dia de festa. DI'

cional, os de commemoração, d clarados tae por Decreto emilrt;
que decorrem àe 21 de Dezemoro a 10 de J aneil'o. ~ ..

Art. 385. E' licito aos terceiros prejudicados pela se~Jte~~
appel1ar desta, ainda que não interviessem na CMl a em pl1mell1
instancia.

Al't. 386. Quamlo os qne fôrem citados para respoDd.e~ I

qualqner acção se acharem preso ou o fôrem já se acLando,eulJUlZv,., -
Nota 79

Reg. n. 737 cle 18:i0. Not. 500.
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farão para se defendeI' o dobro dos termos e dilações marcado neste
Decreto e não começará nem proseguirá contra elles a causa sem
ql1e lhe~ nomeie nm curador in litem., sob pena <le nullidadeJ t~nham
ou não advogado ou procurador judicial constituidos.

Art. 387. Constituirão legislação subsidiaria, em casos omi sos,
as antigas leis do processo criminal, civil e commercial, não sendo
contrarias ás di po ições e espirito do presente Decreto. 8e

Os estatutos dos povos cnltos e especialmente os que regem as
relações jurídicas na Republica dos Estados Unidos da America do
Norte, os casos de common law e equity, serão tambem subsidiarios
tlajurisprudencia e processo federal. 81

Art. 388. Revogam-se as disposições em contrario.

Decreto n. 850 de 13 de Outubro de 1890

!lIcra alegislação vigente. quanto á realização do capital das sociedades anonymas

Art. 1.0 De ora em diante não se haverão por definitivamente
~n~tituidas as ociedades allonymas senão depoi de subscripto por
IlItel1'O o capital social e effectivamente depositados em um banco, a
e.colha da maiori"l. dos subscriptores, 30 % em dinheiro, se maior
pro!lorção não estipularem os pro pectos, do valor de cada acção.

Art. 2.° 'l'ambem não se poderão negociar as acções das socie
dad~s anonymas, que <le hora em diante se constitnirem, antes de
realizados 40 "/. do capital subscripto.

.ão prohibidas, ne tas transferencias, as procurações em causa
propfla.

Art. 3." E' nu1Ia de pleno direito a sociedade anonyma que se
~e~ por con tituida em contravenção do disposto no art. 10 e
I1Tltos os contractos que violarem o art. 2°. (*)

Art. 4°. Quando o accionista não effectuar as entradas no
prazo e tipulado cabe á sociedade, salvo a ua acção d~ pagamento

Nota 80 Nota 8i
I"d

II i~7·Not. 40.-Const. F d. art 83' Re" Pouco pre limo. nenhum: em face da
pãg. 525. vIs. 2 e il.-"id. Di?· ... voi. tIi!: Consto Fed. E' um cumulo esta 2.' parte.

(*) Decr. n. 997 de 1890, art. ii.
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contra os subscriptores e ces ionarios, o direito de fazer vende. em
lei~ão as ac.ções, por co~ta. e risco ~e seu dou?, ~ cotação do dia, de.
pOIS de notIficado o acclOlllsta medIante uma llltlmação judicial, pu.
blicada por dez vezes, durante um mez, em duas folhas, das de maior
circulação, na séde da companhia.

Quando a venda se não effectuar por falta. de compradores
a socierlade poderá declarar perdida a acção e apropriar·se das en.
tradas feitas, ou exercer contra o subscriptor e os ces ionarios 03
direitos derivados da sua re ponsabilidade.

Art. 5.° O deposito a que se refere o art. l° só poderil efe.
ctuar-se nos bancos de emissão e em outros sujeitos a fiscalisaçãodo
Governo, ou que para esse fim SP, sujeitarem a elia, mediante docu.
mento do respectivo fiscal, certificauJo a rea.lidade da entrada do
dinheiro no cofre do estabelecimento e sua escripturação nos livrol
da casa, a credito da companhia. projectada.

-Nos logares onde não houver estabelecimento bancario nestas
condições, o deposito poderá effectuar-se nas Coliectorias ou ~'he·

som'arias de Fazenda, provando-se por certidão do collector oU
thesoureiro.

Art. 6. q Revogam-se as disposições em contrario.

Aviso ue 15 de Outubro de 18nO

Explica a Intelligencia do art. 1° do Decr. n. 850 de 13 de Outubro de IBnO, reb·
tivalUente á realização do capital nece ario para se considerarem conslllulIW
as sociedades anonymas.

Para evitar duvidas sobre a intelligencia do Decr. n. 860
de 13 do correute mez, 8ort. l°, q1.J.anto á realização do capit8!das
sociedades anonymas necessario para se considerarem constitUld~,
releva declarar-vos que os 30 % alli estipulados referem·se, ~slm

ao capital primHivo das companhias, como ás addições que nlterlor·
mente fõr ella- recebendo, isto é, que, para se haver por legalmeD~6
augmentado o capital nominal de taes associações, cumpre qnepl8'
viamente se realize, em relação a cada accrescentamento, a mesma
porcentagem estabelecida a respeito do capital inicial.-Rl~Y Bar
boza.-Sr. Director Geral do Contencioso.



Decreto N. 882 de 18 de Outubro de 18üO

Elel'a a fiança dos correlares das fundos publicas edá outras providencias

Art. 1.°Â fiança dos corretores de fundos publicos da Capital
Federal é elevada a 30:000~ e deve ser pre tada, mediante deposito
no Thesouro Nacional, em dinheiro, apolices da divida publica ou
letras hypothecarias de bancos de credito real com sMe na lllesma
a1pital.

Art. 2.° Não pódB fazer operações de Bolsa o corretor que, além
da certidão da fiança, não apresentar á Junta Commercial, para ser
registrada, uma dechi.ração de capital de responsabilidade não inferior
a70: OOO~OOO.

Art. 3." A fiança e o capital respondem pelas multas em que
incorrerem os corretores, indemnizações a que são obrigados na
fórma da legislação vigente, e liquidação das operações pela qüal
forem responsaveis nos termos deste Decreto.

Art. 4.° Os corretores são pe soalmellte responsaveis pela liqui
dação das operações que fizerem:

L' Para com os committentes, quando na copia do contracto que
devem entregar-lhes, na fórma e prazo do art. 58 do Codigo do Com
mercie', não declararem os nomes da partes contractp.utes ;

2.' Para com os outroscolTetores, si em a nota. que são obrigados
&trocar em seguida á operaçãó da Bolsa em virtude do art. 12 do
Decr. n. 2733 de 23 de Janeiro de 1861 não declararem o nome do
committente, ou si não apresentarem autorização, por e cripto, da
pessoa designada. (Art. 11 do Decr. n. 2733 de 23 de Janeiro
de 1861.)

Nestes casos a responsabilidade do corretor se tornará effectiva
qnarenta e oito horas uteis depois do vencimento da operação, si o
committente, por conta· de quem a houver feito, faltar ao cumpri
mento do contracto.

Art. 6.° O committente que deixar de cumprir um contracto de
corretor, além de responder por todos os prejuizos que de sua fa.lta
resultarem, fica sujeito á publicidade desta na secretaria da Junta
dos C?rretores, onde, a requerimento do corretor prejudicado ou da
parte Interessada, poderá afixar- e o nome do remisso com um resumo
da operação respectiva.
. .Art. ti.°A fiança e capital serão efiectivamente conservados por
InteIro, devendo 6S corretores preeuchel-os, no caso de quaesquer

. deducções em virtude de sua responsabilidade, sob pena de su pensã.o
nos termos do art. 43 elo Codigo. do Commercio.
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Art. 7. 0 Ocapital não será empregado em especulaçõesedeverá
consistir em· moeda... ou titulos (la divida nacional ou dos EtidO!
federados, debent~wes on letras lJypothecarias.

Al't. 8. o O corretor que registrar cápital ficticio será destituido
e, si da falsa declaração resultar prejuízo para algum dos eu com~
mittentes, ou dos corretores com quem tratar, incorrerá nas penas
de estellionato.

Art. 9. o Aos actuaes corretores é fixado o prazo de um me!
para se habilitarem na fôrma deste Decreto, sob pena de se conside.
rarem vagos os logares.

Art. 10. As apolices da divida nacional depositadas em garantia
da fiança dos corretores e agentes de leilõe serão recebidas pelo eu
valor nominal.

Art. 11. Revogam·se as disposições em contrario.

Dt:crdo n. 916 de 24 de Outubro de 1890

Crêa o registro de firmas ou .razões commerciaes

Art. 1.0 E' creado O registro das firmas ou razões commerciaes a
cargo da secretaria das Juntas Commerciaes e das Inspectorias Com·
merciaes nas respectivas sédes e dos officiaes do registro das hypothecas
nas outras comarcas. I

Nota i
Decl'. n. 917 de 1800,al'ts. 4. 1,12 para

grapho unico, 79 U. 11,89, 107, 120,131 e
155.

- Dentre os recursos, interposto para
este ministerio, de decisões da Junta Com·
mercial de la Capital, no 'periodo abran
gido pelo pre ente 1'('lalol'lo, alguns oITe
recem particular interes e pela nuvidade
da especies.

~11LL'uio José Ferreir:!. Braga, sacio capi
lali ta e unico respon avel da firma cum
mercial Bra"a. Irmãus & C., e t:!.l~elecida á
rua de S. Pedro ns. 3 e 85, tendo adqui
rido o activo da sociedade Braga Irmãos &
C., de .Jue era um dos sacias, e o direito
de U3ar da mesma firma, por escriplura
publica de 17 de Agosto de 18 :,, em 10 de
Selembro do mesmo anno oonsLituío sob
aquella firma urna. sociedade. ria qual fa
zialll parle dous sacias de industria, e fez

archivar na Junta o re ipectivo contralto
Di sol vida essa. sociedade em consequen
cia do fallecimento de um dos socio; de
indu Iria em larço de 1889, igualmente
ficou archinda na Junla a sentença que
jull{ou a liquidação. O commerciante An·
tomo Jo é Ferrei ra Braga pretendeu conti·
nu"!' com a mesma firma e lega/i ar, no!
lermos do ar\. 13 do Codigo commewal,
os seus li "1'08; não quiz, porém, a JunU
Commercial formalísal-os, e ao mesmo
tem po recn ou reO'i lrar a firma Bra,'l
Irmãos & C., decic1rndo que aquelle co~·
mercian te, na hypolhese, não podia ado~
tal' como firma senão oseu propno uoml.

De ta decisãorecorreu ointeres ado,eno
recurso foi proferido o eguillte despaGb~.

«Nào procede a reclamação, pOIS 01&
podem deixar de appllcar-se ao casoo"
di posiçõe do Decr. n. 916 de 24 de n
tubro de 1890 para um registro de fir~f
1.lTalisaçào de tinos, po lerlo~es a nill
reforma na l~gisJaçào commeJ'C1aI. o
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Art. 2. o Firma ou razão commel'cial é o nome sob o qual o com.
merciante ou sociedade exerce o commel'cio e asjgna se nos actos a
elIe l'eferentas.

-o Banco de Credito e Garantia Real
prelendeu faZllr arch iI'ar a acta de um a
:lSsembléa geral de accionisla em que e
fl'sull'era reduzir o capital social, sem ter
-ido apP,'ol':llla pelo Go\'erno essa aILeração
I\oseslatutos. Negou.lhe a Junta o archlva
mento da acta; desta decisão recorreu- e
para esle mini lerio; no processo do re
curso opinou a Directoria Geral da Ju tiça
uos seauinte termos:
• Pou oque se deve negar provimenlo ao

recur o para contirmar a de 'i ão da Junta
Commercial que negou archivamenlo á
acta da a sellllJléa geral extraordinaria de
22de Junho deste anno (I \12) do Banco de
Credito e Garantia Real, em que o respec
tivos accioni tas resolveram reduzir de
5.000:000$ a 1.512: 00$ o capital social.

•Fuudou-se, e bem, a Junla, para assim
decidir, na dependencia de autorização
do Governo a lal alteração dos estatutus
para que se pudesse arcl11\'ar a acta da
reullião em que foi re olvida. Etfectiva
mente, os a condição é expre sa no art.
63 do Regulamento approl'ado pelo Decr.
n. 434 de ~ dc Julho de J891 e que con o·
lIdou as di po IÇoeS lpgi>lativa e regula
lII.eulares sobre as sociedades anonyma .
DIZ oartigo citaria que II na prorogação do
prazo da sociedade, bem como em quaes
quer alterar.ões dos estatutos e ob er
larào a di po ições deste Decreto que
legem a cun liluiçào das sociedade que
dependem de autorização do Governo li. E
uma de lae dispo iÇÕe ê a do arligo ano
lec~ente (@), que determina que uma
cópia aulhentlca da carta de autorização
serà archivada, etc. E' o me mo que estatue
oart. H2, .10 do Decr. n. 21 de 1 2,
llpres aruente applicavel ao caso pelo pre·
celto do seu § 5.o
• A argulllenlação do recorrente não

pa a de sophysmas que não re istem á
analyse:

uPorque o art. 1" do Regul. de <1 de
~Ulho dIZ que na faculdade de a embl a
oeral .se IIlclue a de mOdificaI' e alterar
os estalul.o., ou contracto social », pretende
que modIficar c alterar são cou a diver
s~s. Nilo o ,ão, pela irrnHicação lexicolo
gIca dLs termos. que perfeiLamente e
~ulV::lem: lIlod1'fica7' é tOI'1~a1' de OUtl'O
sà~do, alGerar é da7' outra (onna. Nem
I ICOusas clIversas em fa.ce do proprio
~~o legal, que até as identitica como
fa plemento do mesmo pronome a: as

Culdades), e não aO (faculdade), teria

dilo naturalmenle o legi lador e quizes e
exprimir faculdades dill'ercnles.

« Os _arts. 91 a 9ü do Regulamento cl·
lado n30 fazem depender da appruva('ão
do GOI'erno nenhun acto. como diz o
recorren te: apena cslabeJécem quae as
re oluções da a sernlJléa geral quc del'em
er archivadas e puhlicada. 'ada fazem a

belO da ua argul1'Jen tação.
« Talubem não colhe o preten o arguo

menta com o art. 61 do me mo Hcgula·
menta: diz que, pralic.1dos o actos de
approvação, pelas parte inlercs ada, das
alterações ou additamentos exigidos e pas-
adas as carta de au torização ou de ap

provação, ou conjunclamenle de auturi·
zação e approvação do e tatu tos, ce ará
toda e qualquer iulervenção do Governo
em relação á sociedade.

«Tal preceito não póde deixar de ser en
tendido com a Iimilação do art. 63.

tI Aliá., o argumento provaria demais:
levaria a concluir que: UDla vez con liluida
COLI1 autorização rlo GOI'erno a ociedade
anonyma que di o depende, poderia á
vontade prorogal' o prazo de ua duração,
auamenlar o capital, ou fazer qualquer
outra alteração no e latutos, em que o
Governo inlervles e lll1Li para autorizar
taes actos; mas tanto não ou a pretcnder
o recorrente' Joao o ar~lIl11ento é falo, e
o artigo em que se funda não epMe inler
pret'lr senão sy temalicamente, i tu é,
combinado com os outros do me mo He·
guiamento, entre os quaes o art. 6il.

"Ainda no Dia7'io Olficial de hoje vrm pu
blicado o Decrelo de approvaçãu de reforma
de e tatuto da COlllpanhia Auxiliar do
CGlmmercio e Lavoura, refurma que prin
cipalmente con isl.e ua reducção do capital.

« Opino pois, pelo não provimento do
recurso, approyada a decisão da Junla
Com marcial.).

Nesta conformidade foi decidido por des·
pacbo de 20 de . elem bro ultimo.

- Haupt & Biehn. ocieclade commerci:tl
composta de D. Tllereza Ana.lia Sammann,
commandilaria, e Oclavio o H'lUPt., de l1am·
burgo, e En"en Biebn. de Drc dcn, alIcia·
rios, requereram o arqllivamcnto do res
pectivo conlracto SOCial j de3pachou a
Juola Commerc.ial nos se,,"Ullltes termos:
(( llegulari em a firma, por não conter .o
addilamento e companhia, com referenCia
á sacia commanditaria, como ex.ige o art.
ao § 20 do Decr. n. 916 de 201 de Outubro
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Art. 3. 0 O commerciante que não tiver socio ou o tiver não os.
tensivo ou sem contracto devidamente archivado, não poderá tomar
para firma sinão o seu nome, completo ou abreviado, additando si
quizer, designação mais precisa de sua pessoa ou genero de neg~io,

de 1 90 n. Indefcrida a réplica que oppu
zeram a e te de pacho, recorrcram para
e le mini lcrio. Informando o recurso,
emittio a Dire ·toria Geral da Justiça o se
guinte parecer:

'" A questão de direito, no presente re·
curso, é esla :-tem uma sociedade com
UlE'J'cial o direito de fazer arcllivar o eu
contracto social po to que não tenha firma
regu lar para o regi tro? Em outros termos:
o archivamcnto do contracto de sociedade
cOl11l1lercial depende da regularidade da
resp cti\'a tinlJa para o regi tro?

'" Tal a questãu que a Junta resolveu
mal, que os recorrente mal u"gerem, e
que a ecção não con iderou. Da re 0
Jução que se lhe der depende e encial
menle o provimento do recurso, isto é, a
decisão na especie.

(lÂ Junta re olveu mal a que tão quando
disse que seria incurial admiltir a arclli
vamento o contracto ocial para depois rp.·
cusar o regi tI'O da firma.

« Não havel'ia tal incuJ"ialidade. Arcbiva·
- mento de contracto social e regi tI'O de

firma commercial ão acto di tinctos e
em outra relação de dependencia senão a

que é expressa no art. lI, I ttra {J do
Decr. n. 916 de2t de Outubro de l890: o
re~islro da firma depende do anlerior ar·
cbl'Vamento do contracto social.

« Fazer. pOl'ém, depender o arcbivamento
do contracto de rwularidade da firma para
o registro é alé inverler a onlem cbronoIo
gica dos dous actos e e tabelecer uma de
pend ncia que a lei não creou.

« ElIeclivamente as regras traçadas no
Deer. n. 916 de Hl90. pára a formação ou
redacção da Jirmas ou razões commerciaes
não obrigam nem procedem senlio pam Ó
elIeito e pecial do registro, creado pelo
me mo Decreto; n.ão alcançam um acto
anterior ao regi tro da firma-o arcbiva·
menlo do conlracto desoriedade. E e con
linúaaregnlar-se pelo Codigo Commercial.

« Nem esla inlclligencia annulJa ou de
qnalquer moclo invigom a previdentes
di posi~~õe do Decreto de 1890.

« O intuilo de te foi prevenir os Lerceiro
contra falsidades que eram frequentes no
commercio, principalmenle no desla praça,
como conlinuarem a figurar nas firmas
commerciaes nODles de socios já fallecidos,
ou usar do adclltamento e companhia com
merciante que nenbum socio linba. Mas

não deixa de alliogir seus fim es eDecrelo
por não Ler applicação antes do rl'llislro
da firma com mercial.

II Con Lilua·se a sociedade com aOrrol
que guizer, guanlada apena as rem,do
Codigo Commercial e ainda com inrraC{àu
ou melbor, sem ob ervancia, que nocalO
não se exige, dos preceilo do Decr,
n. 916 de Ifl9ú, como na bypolbe e indubi·
tavelmente se dá, poi tralando-se de uml
ociedade em commandila, a firma apeDll

conl m abreviadus os nomes do saciOl
solidarios, sem o additamento ecompullhia,
que devia indicar a existellciª da sac~
commanditaria. Archive o seu conlr;l(lo
social, como é obrigada a fazer para poder
commerciar (art. aO! du Codigo Comm!r·
cial). Mas surge por si mesma a newssidade
de re~i trar a_firma. Não ~ impõe a~com·
merClan te enao asua propna conVell1entl~

E' facul tati va a ioscripçào tiO regi tro, d~
expre amente o Decreto de lR90 no ar~.ll;

mas a casa commercial que n[o liver a 01
firma inscripta no regi tI'O nào poderá ler
os eus livros legali ados (art. 14 do m~ 100
Decreto); logo, não fará com elles em JUlIO
prova a eu favor, e, nocasode fallenCla,sof.
frerá as con equencias de em~lhante falia,
inclusive não ter direito ao meius de pre
venir a quebra (art. 11, pal'agrapho unico,
do Decr. n. 917 de 2i de Oulubro de 1ro,

o: Declarell'l;se, pois, e guardem-seasm·
dadeira regras no a sllmpto: .

",O archivamento do colIll'actodesoCl~
dade conlmercial não depende de Otllll
regularmente formada, DO~ termo.s do
Decr. 11. 916 de 1890, para a Il1scnpçao 00
regi tro creado por esse Decreto. ,.

« Só para o elIei to de tal mscrlpç.lO
obrigam as dispos içoes do me mo Dectelo
referentes ao modo como hão de ser for·
madas as firma commerciae . ,

« O arcllivamonto do conlracto social!
obrigatorio (art. 301 do Codigo CO~Jmer.
cial), ao passo que o regi lro da IIrma.!
facultativo (art. 11 do Decl'olo ~e 190'1
aiuda que seja cond ição os encl~,1 [Jo/3
o gozo de certas garantia~ só allrlb~lda
á casa commercial que registra a ua IIr~
(art. 14 do IDesmo Decre.lo; art. II. ,pa~e
grapbo unico do Decr. n. 917 de lU
Outuhro de 1890. elc. l·

" Na especie do recursO: '\1
« :lo podia a Junta recusar o arcb~le;

mento do contracto social dos recorre
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§ L· A firma de s?ciedade em nome collectivo deve, ~i não indi
vidnalisar todos os SOCI0S, couteI' pelo menos o nome ou firma de nm
com oadditamento por extenso ou abreviado -« e companhia." não
podendo della fazer parte pessoa não commerciante. '

publica ou pul'Licular, assignada flUI' Ludos
os sueto » (L. n. 3150 de 4 de Novombro
de 188l, art. 36; Decr. n. 8821 de 30 de
Dezembro do me mo anno, arl. 150 i Decl'.
n. 164 de 17 de Janeiro de 1 90, art. 36 ~

Con 01. approvada pelo Decr. n. 434 de 4 de
Julbo de J891, art.220), e falta e ta ultima
condição a allud ida acla para que se po 5a
eon iderar como escriplura particular \ a
!iosa para a con liIuição da suciedade em
commandila por acções que se pretende
ba er sido formada.

«( Da doutrina, porque a ituaç1io jurid1(:a
dos accionista de unJa socied:tde anonY"l'l
diversificae encialmente dadosaccioni ta'
de uma sociedade em cOlllulalldila. pUI'
acções. Na sociedade anonyma, diz Boi leI.
DI'oiL Com'morcial, n. 222, «existindo só
o elemento real, terão os accionistas ii
vanta~em de ser enbores soberanos do
negoCIo i os adruinLtradores serão. -cus
malldatarlOs e dependenl0 delles inteira
mente, e os capitalistas preferirão acum
panhar a sim e dirigi!' o emprego de seus
capitae ; ao passo que na sociedade em
commalldita por acção, o elemento real
deve er uhordinado ao elemento pe oal;
o "erente de\'e er livre e independent(',
deve ser o su perior (le maÚ1'ej porque é
solidariamente re pon~avel.

(( Hazão ti vel'am, pois, os 10 socios (] is·
idente de prote lar contra a tran for

mação, que os coll0C!l- em po ição meno
independente, e relativamente suballern:1.

«Accresce que tal transformação Ilii:o é
imple reforma de estatutos obre a qmll

validamente po a deliberar a a ~mllléa
ll'eral do accionista em que estejam re·
pre entados dou terços, pelo meno. do
capital nos termos do art. 131 da Con
solidação citada.

« obrll a ex tenção de tal faculdade das
a IlIbléas gerar de accionista. é digno
de lêl'- e o julll'ado de 19 de Abul de 187.,
da Côrte de Appellação de Pariz, que. r.
encontra no Hepertorio de DaJluz, anno ue
1875,2" parte, pag. 161., 0l'!de se deCide que;

«( o poder de modificaI' os estatutos.
(I quando foi reservado pelo acto de
« sociedade, deve ser sempre enlen
«elido de modo restrieLívoj

«eOll eqnentemente, fó1'a dos obje
(( eto especiaes sollre os quae o
((contracto expressamente p, rlllittir
c às assembléas geraes modificaI' os

pela razão de não e lar a firma de a ocie
dade de accõrdo com o art. 3·, § 2" do
Decr. n. 916 de J890. ElIectivamente, não

á; i o, porém, !1ão imporla para o ar·
cbhamenlo requerido, mil' sómente para
oreai lru da firma. Quando a queiram re
islrar ou hão de o recorrentes regulari·

sal·a,ou correclamenle lhes negará a Junla
a inscripç;io, dependente, essa. de ser a
firma concebida nos lermos do Decreto que
crL'OU o registro ela firmas commercíaes.»
~egta conformidade foi lavrado de .

pacho. cm 1 de Novembro, dando provi
mento ao recurso pam mandar que a Junla
COlllll1ffCial admillis e a arch1Vamellto o
contracto de sociedadtl dos recorrentes.
-A Companhia de Mercadorias resotveu.

em assemhléa geral de seus accioni ta li·
quhlar·se e converler·se, de sociedade ano
nymaqueera,em ociedade em commandila
puracções, e da acla dessa a sem bléa geral
rl!qneren archivamen toá JuntaCommercial.
!IólOdou e la que e arcbiva se para o
d,elldo errei to", mas sÓlOente na parte rela·
hva á dis Olll~iO da oeiedade. Po terior
mente, requerendo Manoe! Ferreira Serpa,
co~o unico ocio olidario e gerrnte da
sociedade em commandita ob a razão Fel"
reil)l Serpa & C., (J regi tró des a firma
SOCial, rccusuu·lbe a Junta declarando que
lal regi Iro nilo pudia ter logar ante de
a~chivados õs latu tos ou eon tracto 0
elal da ociedade eommandilaria por ae
Ç(1es. em que e convertêra a Companhia
de Mer~<1d~rias. De te de pacbo rtleorreu
aquella oCtedade commercial.

ADirectoria Geral da Ju liça emittio
sobr~_o assumplo e te parecer:
• ~ao procede o recur o.
• eJalO quaes fOrem as semelhança

entre as duas fórma de sociedade- ano
~ymaeCommandilariaporacçües, e, pecie
omesmo genero- oCtedade de capitae
élD~Ub!t.wel que ào dil'er a ,e tanlo qu'
admalOfla dos accionista julgou util variar
euma para outra.
I Da taria a con tiluir a nova sociedade

emco.mmandita pOl' a.cção a re olução da
malom da as elllbléa. geral, constante da
:~ei~~; foi apresentada á Jnnta Com-

do~I;lnho quê não, em face da ·Iei e dana.
m:~a. lei, porlj11e «a .sociedade em com

dila por acções forma·se por escl'iptw'a



1342 APPEN,DTCE

§ ld. o A firma de sociedade em commandita simples ou por ac(btI
deve conter o nome on firma de um ou mais socios pessoal esolida,
riamente responsaveis com o additamento por extenso ou abreviado
«e companhia'>, sem que se inclua o nome completo ou abreviado de
qualquer commanditario, podendo a que tiver o capital dividido em
acções qualificar-se por denominação especial ou pela designação de
eu objecto seguida das palavras -« ociedades em c01ll1llandita por

acções », e da firma.
§ 3. o A firmar de sociedade de capital e industria não poderá

conter o nome por extenso ou abreviado do socio de indu tria,
§ 4. o A sociedade em conta de participação não poderá ter firma

que indicie exi tencia de sociedade.

li estatuto ,afaculdadedemodificação de pacho com as razõe delei ededoulrilll
« não se pOde applicar senào a alte- que ficam expendidas ))
IC rações comprehendicla nos limites Com a ,conclusão de te parecer me coo.
« das regras de admilÚstração ou de formei pelo de pacbo exarado no referide
(C organizaçào, sem altera)' as bases recurso em data de 16 de Dezembroulli1Dll.
cc constítntivas dasocieclade de ?nodo
• q1~e offenda a essencia de. pacto No dia 6 de Dezembro do alJnfi findo
«social.lI procedeu-se á eleição de tres depul.ld

li O já citado Boistel, n. 320, diz que «elll para o quatrienio de 1893 a 1896, selldo
principio, os estatulo (de uma ociedade eleitos os cidadão Julio Miguel de Frelb!
anonr'rna), salvo clausula incerta no acto e coronel Al'thur José Goularli eem2·t"

crutlDio o cidadão Antonio Jose dos Sanl05.oeia, não podem ser alterado em uas
estiplblações (II ndamentaes enão pela o recur o inlerposto pelo ~ommerc!a~l!
unanimidacLe dos associados, poisninguem matriculado ZefcrlOo Ferrwa de Fanl,
póde er vinculado sem seu 'con enlimento allegando irregularidade. que s~ derom
e fóra daqllillo em que cun entio)). durante a eleição, pl'oferJO este IhDlsler~

li E examinando um caso e pecial, não o seguinte despacllo:
identico, mas analogo ao noss , de fusão (l Niio procede nenhum dos fundamentO!
entre duas sociedades, decide que a maioria allegadus para o -elJeilo de annullmtl
do accioni tas não a poderia validamente elf'ição commercial de 6 e 9 de vezemblO
l'e olver. «"eria necessal'iaa unanimidade, ultimo, porquanto: a falta de ~ slgnaluD
diz j ou, por outra, cada sociedade se dos elei tore seaundo fOI deCIdido pe~l
dis olveria por maioria, se po ivel fos e, extincto ~tini 'lerio daJu '!iça, não}lorlJll
reembol ar- e-iam os di idente, e por lidade sub tancial, cuja ~relencao basle
unanimidar]e dos restantes, con [Uuir· e-ia a annullar a eleição em que. oecorrei ~
a nova ocicda(t~~. ainda, aceitas como verdadeiras e p~:

« E' a SO\llçãO applicavel ao ca 0;- Ii- vadas as arguições levanladas .ácerca '!'
lJl1ide·se a antiga ociedade anonyma Com- 14. votos que se diz haverem Sido allo
pallhia de à1ercaclorias, e con titua·se re- buidos 'nove a commcrciautes que II!"
"ularmente a oci dade em commandita compareceram ao c()lleg~o eleitora!. oml
por acçõe , que a maioria do accioui la individuo qne lIãoé ncgO('13nle malrlcularlo,
deseja, mais não póde impôr á minoria dous a e trangeiros nãO nalllrali ados.!
di sitlente. dous a fallecidos, ler·se·á que descoolal!<1;

(l Hem procedeu, poi , a .Tunla Com- lae voto da olUma 'dos qU6 'P reN'
mercial recnsando regi lI'ar a firma de uma IlJeram da eleição, ainda ficaralll lendo Di
s~ci~dade Dila não está l:egularmenle coo- candidatos eleitos em 1° cscl'ulioio nu·
stltlllda, nao bavendo aI chlvad? a acla da mero de voto uperior ao necessarlO pall
a embléa geral em que tal !lcledade pre- cuu tituir maioria absoluta.
tende ha.ver-se formado, nao, como ex· . " lo ao recurso pm
pres amente declal'Ou. para os eLIeitos da (C Nedg~, ~o/ (J.~'~~li~~o de que elbLl.,
liquidaçã.o uel/a. resolVIda. . consl PI.al '.a I " .... 'li 'a de

« Penso, pois, que se deve nega.r pro-I - 8elatol'l0 do ~IJUlslClIO da Ju. \
virncnto ao recurso, fuudamentando o 1803. ,
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Ârt. 4.° AS companhias anonymas designar-se-hão por uma de.
nominação particular ou pela indicação de seu objecto, não llies
sendo permittido ter firma ou razão social nem incluir na designação
onome por extenso ou abreviado de um accioni ta. lO

Paragrapho unico. As companhias anonymas estrangeiras com
antorização para funccionar ou ter agencias na Republica conser.
varão a designação com que se tiverem constituido no paiz de
origem.

Ârt. 5." Quem exercer o commercio terá o direito de fazer re.
gistrar ou inscrever a firma ou razão commercial no regi tro da
sêde do estabelecimento principal, podendo fazer inscrevel·a tambem
naséde dos estabelecimentos filiaes, uma vez que a do estabelecimento
principal, quando situado na Republica, estivei' inscripta.

Âl't. 6.° Toda firma nova deverá se distinguir de qualquer outra
que exista inscripta no registro do logar.

§ 1.0 Si o commerciante tiver nome identico ao de olltro já in
Bcripto, deverá accrescentar designação que o distingil.

§ 2 o Quando se estabelecer ulUa filial e no lagar já existir
firma identica inscripta, dever-se·ha observar o disposto no para
grapho antecedente.

Ârt. 7" E' prohibida a acquisição de firma sem a do estabele
cimento a que estiver ligada.

Paragrapho unico. O adquirente por acto inter vivos ou 'I1101'lis
causa poderá continnar a u ar da firma, antecedendo-a da deque usar,
com adeclaração - «successor de .... »

Âl't. 8. o Modificada uma sociedade pela retirada ou morte de
socio, a firma não poderá conservar o nOUle do sacio que se rétirou
ou falleceu.
. Paragl'apho unico. A pessoa que emprestar o nome como socio,

aIDda que não tenha illteresse nos lucros da sociedade, será respon·
savel por todas as obrigações .da mesma sociedade, que fôrem con·
trahic1as sob a firma social.

Ârt. 9. 0 Cessando o exercicio do commercio, dissolviua e liqui·
dada uma sociedade, a inscripção da firma será cancellada .

. Ârt. 10. O emprego ou uso illegal da firma regi trada ou !n
scnpta dará direito ao dono de exigir a prohibição desse uso e a lll

demllização por perdas e damnos, além da acção criminal que no caso
couber.

§1.0 A acção será summaria e processada 110 juizo commercial.

sociedades anonymas que adoptam de ig-
N t 2 nações, contendo os n~mes cfo seus ac-

o a cionistas, visto serem IJlegaes: Av. de 17
m":' ~~o sito llfchivados na Junla Com- de Jnlbo de 1891-Dir., vaI. 56, pag 674.

relal os estalutos de companhias ou
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§ 2.° A propriedade da firma ê imprescriptivel e s6 deixará de
subsistir no caso do art. !}o.

§ 3:° Tambem será summaria e processada no juizo commercial
a acção para obrigar o concorrente, que tenha direito ao firma identica
a modifical-a por fôrma que seja impossivel erro on confusão. I

Art. 11. A inscripção no registro ê facultativa e sera feita em
livro especial, aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo pre·
sidente da Junta Oommer'?-ial, ou pelo inspector commercial, ou pelo
jujz do commercio, conforme a sMe do registro, á vista de requeri·
mento e declaração em duplicata, contendo:

a) a firma ou razão;
b) o nome, por extenso, dos socios ou pessoas com direito aoseu

uso ou emprego.
c) a firma, assignada por todas a pe soas, com direito ao seu uso

ou emprego;
d) p, reconhecimento por tabellif.o ;
e) o genero de commercio ou as operações do commerciantej
1) o domicilio, com especificação da rua e numero;
1) a data em que começou a funccionar o estabelecimento eado

arcllivamento do contracto ocial;
h) ao denuncia da exi tencia de filiaes e sua séde.
§ 1.0 Um dos exemplares 'erá archivado e o outro entregue ao

requerente com a nota do dia e da hora em que foi apresentado ore·
queJ'Ímento e feita a inscripção, designada a folha do livro.

§ 2." No livro da in'cripção erão transcriptas em columnas dia·
tinctas as declarações do requerente hàvendo uma para averbação
de alterações, cessação do commercio, fallencia, rehabilitação 6 U

mais que dever ser notano.
§ 3. ~ Haverá um iudice remissivo alpllabetico.
Art. 12. O livro de registro ou in cripção poderá ser consultado

gratuitamente, emquanto funccionar a Secretaria. da Junta Com·
mercial, a Inspectoria Oommercial, e estiver aberto o cartorio do
of:ficial das hypothecas.

Parag-rapho unico. Serão dada.s certidões em relatorios ou de
ve'rbo ad vm"bum.

Art. 13. Não serão in criptas as companhias anonymfl,s.
Art. 14. As formalidades do art. 13 do Oodigo Commercia!

não serão preenchidas sem que esteja inscripta a firma a quem per·
tencerem os livros.

Art. 15. Este Decreto não se refe.re ao nome commercial ou
industrial, continuando em todo o vigor os Decrs. ns. 3346 de
14 de Outubro de 1887 e 9828 de 31 de Dezembro do m~o
anno.
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Art. 16. Cobrar-se-ha: 3

a) por qualqu6r inscrí[JçJ.0-2. 000 ;
b) por qualquer averbação-1 000;
c) por certidão em relatorio-1 0:-J8 i
11) por certidão de verbo ad verbum-2· 000.
Art. 17. Este Decreto começará a vigorar em 1" de Março de 18!H.
Art. 18. Ficam revogadas as disposições em contrario.

Ol'crdo n. 9~7 de 11 ue Novembro de 1890

Dà regras pal'a a execuç.iio lIo Dcrr. n. 50 de 13 de Ouluum ullimo, solu'e
a cOllsliluiçiIo lias soeied Ide. anonYllliLs.

Art. 1.° As emprezas consagradas, sob ga.rantia publica de
juro ,á realização de melhoramentos materiaes concedidos pelo Go
verno Federal, continuam a reger-se pelas disposições do Decreto de
17 de Janeiro, arts. 3° e 7° § 2°.

Art.2.0 A companhias (le e genero que se destinarem a ex
Illorar eonces ões, garantidas pelos Governos dos E'tados, poderão
con titnir·se nas respectivas praça sob o regimen do Decreto de
17 de Janeiro, ou nas da Capital Federal sob o do Decreto de 13 de
Outubro.

Ârt. 3.° As sociedades anonymas, a que se refere este Decreto,
effectnarão o sen deposito, á e colha dos seus incorp0l'adores, nos
bilDCOS fisealisados pelo Governo, ou no Thesou 1'0 e nas Thesomarias
e O?lleetorias, fixario o seu capital de accordo com os orçamentos
Mceltos pelo Go verno.

Art. 4.° Revogam-se as di posições em con traria •

CODIGO co~mERCIAL

.~--------------------
lhe cabendo pelos seus omeios Das jJeli
çôes para o regislro de firmas comm.PI'
iaes: Av. de 9 de Março de lB91-Dlr.,

\"(JI. 5-1, pago 671.

Nota 3
. te~ ~:lecrelal'iO da Junla Commercial pt'r.

es emulumenlos nenbum uulro
85 '
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DecfPto N. 1005 de 13 de Novembro de 1890
Facililaa volaçiío na leições das Juntas Commcrciaes aos eleitores commercLlnl'

que residircm fóra dos E lados em quc lCHI ellas a Slla séde e dá outras PJ\}
videncias.

Ârt. 1. o Para a eleição dos membros da Junta Commercial~!

deputados commerciantes, residentes em qualquer dos E tados, que
compõem o di>;tricto da mesma Junta, á excepção daqllelle em goelem
esta a sua sMe, podem remetter os seus votos em carta fechadaã
mesa do colle-gio commercial, observada as seguintes formalidade:

1.· E no dia e hora designados pelo governador, apre eotalâ~

na secretaria do Governo o seu diploma, a signarão successivamente
os seus nomes em uma ou mais folhas de papel, e elltregarão na mão,
do governador as cartas fechadas, que devem conter sómellte a.
cedulas com os nomes dos votados.

. 2.· Na presença dOR commerciantes que houverem comparecilln
~er emmassadas todas as cartas, e envolvidas no mesmo papel em que
escreveram os seus nomes, e, lacrado o envolucro com endereço ao
presidente do collegio commercial e sellado com o se1l0 da secretaria,
será registrado no correio que o deve remetter ao seu de tiDO Il&

primeira opportunidade.
3.· O governador de ignará o dia da reunião coma preci aaote·

cedencia para chegarem os votos, as im dados, a tempo de erem
recebidos e apresentados pela mesa eleitoral, cujos trabalhoSllãn erão
adiados, nem ficarão prejudicados pela falta de recebimento dO"

mesmos votos no dia marcado para a eleição.
Art. 2: Revogam-se as disposições em contrario.

Decreto ll. 1024 de 14 ue Novembro de 1890 I

Approva o Regulamento para a organização do Deposito Geral desta Capilal

Regulamento do Deposito Geral ao qual se refere o Decr. n. i024
de i4 de Novembro de i890

Art. 1.0 E' confirmada a instituição do Deposito Geral, já elis
tente na Capital Federal, e de tinado a receber, guardar, ~Ds~rvf
e entregar todos os bens, de qualquer etlpecie, susceptlvelS~

Nota i
Não foI publicado na Collecção, mas no Diário Official de 14 de Junho de 1891.



-
Dt.CRETO N. i024 DE 1890 iaM

Av. de 19 de Março de 1895.

t

apprehensão e posse, que por orde?1 das autoridades judiciarias ou
administrativas, tenham de ser consIgnados, em deposito, na fórma da
Lei não determinando esta expressamente que sejam recolhidos ao
Deposito Publico ou confiado a depositario especial.

Art. 2.° A repartição do Depo ito Geral terá o seguinte pessoal:
1 Depositario geral, chefe do serviço j

1 Escrivão, encarregado da escripta e da correspondencia official
da repartição;

2 Auxiliares empregados nos mais serviços que não fõrem a di
recção e a escripturação do Deposito Geral.

I§1.°Esses empregados serão de livre nomeação do Governo,
servirão emquan to bem se desempenharem tia sua fu ncçóes, salvo os
direitos adquiridos pelo actual depositario, sem vencimentos fixos, e
wm direito á aposentadoria nos ca os legaes.

§2." Para a aposentadoria considerar-se-ha como vencimentos a
media. das porcentagens que houverem percebido no ultimo triennio,
segundo as regras e tabella qne adiante vão discriminadas.

§3,° Oe crivão e os auxiliares são sujeitos ao Depositario Geral,
que fiscalisará e detallHl.rá os serviços da repartição,
. ,§4,· O Depositaria Geral é o unico re.ponsavelpelo recebimento,

guarda, conservação e entrega dos bens depositados.
Art. 3." Ao Deposito Geral serão conduzidos e recolhidos os bens

mOveis e semoventes, não expressamente exceptuados por Lei.
§1.0 Dos bens moveis e dos que lhes são equiparavds responderá

oDepositario Geral pela simples guarda e conservação.
§2," Do demais beus responderá tambem pela admini tração.
§3.° De todo elIes dará conta ás autorida<les ou ás partes interes

sada., sempre que llie fôrem ordenadas ou pedidas pelos meios legaes."
Al't. 4." Não serão admittidos no Depo ito Geral:

, , a) polvora e outros generos iufiammavei qUI3 pelas posturas mu
mClpaes, não devam ser guardados dentro da cidaue i

b) ge,ueros deteriorados ou em começo de deterioração, a juizo da
Iuspectona de Bygiene Publica i

c) roupas e mai objectos de u o pessoal, já inutiLisados j

~) anÍl;naes feroze , salvo se fõrem entregues em jaula de reco
nheCida s~hdez, a juizo do Depositario Geral i

,e) ammaes doentes que possam contaminar os existentes no De·
POSlto Geral.
o Art. 5." Os moveis de facil deterioração, como, se~am ~er~adoria.s
ugeneros de commel'cio consistentes em comestIveIs, lIqUIdos alI
~tal'es, fazendas suJeitas a estrago pela acção da humidade, da luz

Nota 2
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ou da poeira, não serão guardados no Deposito Geral por mais de 15
dias, contados do recolllimento, si antes não manifestarem vestigior
do estrago.

§ 1.0 Incumbe ao Depositario Geral requerer á autoridade, por
cuja ordem se houver feito o deposito, a venda, em leilão, por agente
que o juiz on a autoridade administrativa nomear.

§ 2. 0 Feita a venda e deduzidas as despezas, será orestante re·
colhido ao cofre do Deposito Geral, por conta de quem pertencer.

§ 3. o O alvará para o leilão não p6de ser denegado.
Art. 6. 0 Os moveis de facli conservação serão guardados no De·

posito Geral, s6mente até 3 mezes, contados da data do recolhimento.
Findo esse prazo proceder-se·ha como está disposto nos §§ 1° e2°.do
artigo antecedente.

Art. 7.° Si fôr denegado alvará para a venda em leilão,. nos ter·
mos do artigo antecedente, quer ex-officio, quer a requerimento de
parte, ficarão os moveis em deposito, onde, a titulo de armazenagem,
pagarão, além do premio de deposito, estatnido no artigo seguinte,
mais estas porcentagens:

de 3 a 6 mezes, 1 o,; do seu valor afinal apurado;
de 6 a 9 mezes, 2 o;
de 9 a 12 mezes, 3 "/o ;
de 12 mezes em deante, 5 %contando-se sempre por inteiro qnal·

quer fracção de mez.
Árt. 8: Os moveis propriamente ditos pagarão, a titulo de depo·

sito 5 % do seu valor afinal apurado por arrematação ou adjudicação.
Art. 9.° Os objectos de metal pagarão 1 "/o do seu valor.
Art. 10. As chaves de cada predio entregues em Deposito Geral

pagarão por termo de entrada e de sahida a quantia de milréis (l~OOO).

Art. 11. Os semoventes recolhidos ao Deposito Geral não poderão
permanecer nelle por mais de oito dias, contados do recolhimento.
Findo esse prazo, proceder-se-ba a leilão, como está disposto no art. 5'
e ser·lhes-hão applicadas as taxas do arte 7°.

Art. 12. As semoventes pagarão:
a) de forragem diaria, 1q1tiOOO;
b ) de deposito, 5 % do seu valor afinal apurado por arrematação

ou adjudicação;
c) as despezas de 'curativo feitas por veterinario e de enterra'

menta, caso morram no Deposito Geral.
Art. 13. Os immoveis consignados ao Deposito Geral pagarão

2 % do seu valor, quando não derem rendimento, e 5 "I. do l'endiOlent~

que derem, se fôrem administrados pelo Depositario Geral.
-. Art. 14. As embarcações consignadas ao Deposito Geral serão

conservadas no mar em logar determinado pela Capitania elo Porto, a
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requerimento do Depositario Geral, e guardadas por pessoal idoneo,
Ilt\um anno contado do dia da entrega, findo O qual proceder-se-ha
.leilão (art. 5. 0

)

Art. 15. As embarcações pagarão a titulo de deposito, 10°/.
do seu valor afinal apuraeto, além das despezas uecessarias para a sua
eonservação .
Art.16. Bens nenbuns serão recebidos no Deposito Geral sem guia

iaautoridade judicial ou administrativa, que os remetta ou consigne.
Art. 17. Bens nenhuns serão levantados do Deposito Geral sem

ordem da autoridade que' os houver remettido ou consignado, e sem
qne estejam pagas as c1espezas e porcentagens determinadas neste
Regnlamen to. a

Pllragrapho unico. Si a parte, em favor de quem fôr ordenado o
levantamento, não quizer pagar as de pezas e porcentagens, requererá
10 Depositario Geral o leilão dos bens l'espectivos; e si não obtiver
oalvará de venda em leilão, recorrerá para. o Ministro da Justiça.
pt. 18. Os rendimentos do Deposito Geral serão divididos em 10

18rt$, asaber: metade para o Tbesouro Nacional, como renda do
Dish'icto Federal; 3 partes para o Depositario Geral; 1 para o es
crivão, e1 repartidall1ente para os auxiliares.
Paragrapho unico. Do recebimento dará o Depositario Geral re

Q'boll quem pertencer, extrahido de um livro de talões.
Art. 19. O Depo itario Geral terá os seguintes livros, abertos,

nl1lnerllllos, rubricados e encerrado pelo pretor em cuja circum·
rerlpção fôt· situado o Depo ito, e sellados, tudo á cnsta do Depositario
Geral;

a) 1livro de talões de recebimento dos bens entregues ao Deposito
Geral.

b) 1livro de ta.lões de recibos de depositos e armazenagen,s pagas
~elas partes j

c) 1livro de entradas e sahidas dos bens entregues ao Deposito
Geral j

~ 1 livro de receita e despeza.
p.' As certidões extl'ahidas dos livros, devidamente sellados,
~das pelo Escrivão, e rubricatias pelo Depositario Geral, têm
fi publica.

§2.' Os livros pertencerão ao archivo do Deposito Geral; e
àlSbuscas para cel'tidões pagarão as partes 1:tJi por anno, depois
de passados tres da data do deposito, e mais 1:tJi por cada certidão.

e despezas a.que tem direito: ÁCC. da HeI.
Nota 3 do Paraná de 26 de Julho de 1895-Dir.,

vol. 68, pago 207.
1.:0 depositario judicial retem o objecto
"'I"',itado até ser pago das porcenlagens
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Art. 20. O Depositario Geral prestará contas trimensalmenteá
Recebedoria do Districto Federal, sem prejuizo das que deva
prestar ás autoridades de quem receber depositos.

Art. 21. O Ministro da Justiça dará os l'egimentos necessarios
para a boa e detalhada execução deste Decreto.

Tabella da porcentagem e emolumentos devidos ao Deposito
."ublico

Moveis ' '" '" " f" 611
/.

Immoveis:
Quando não derem rendimento (do seu valor) ......•........ , 20/,

No caso contrario (do seu rendimento) ..... " . .. ..•.... 5'I.
As embarcações (além das despezas que fizerem) lO '/.
Os objectos de metal e os titulos da divida pnblica ou par-

ticulares . . . . .... . . . . . . . . • . . .. . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . . .. 1'/0
Semoventes:

De deposito (além das despeza~). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'/'
De forragem diaria (cada um) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . l~DOO

As chaves entregues no depo ito publico pagarão por cada
termo de entrada e de sahida l~DDO

De cada certidão passada pelo Escrivão e rubricada pelo De·
positario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 DOO

Das buscas para certidões, depois de passados 3 annos, por
cada anno. " " ...........•..........,.. l~DDO

Decreto n. 1026 do 14 de Novembro de 1890
Altera o Decr. n. 882 de 10 do mez findo na parte relativa ás fianças dos corrclorCl

de flLndos publicos e dá ouLl'as providencias

Art. 1.0 O Decr. n. 882 de 18 de Outubro do corrente anno, sera
obsel~vado com as seguintes alterações e additamentos:

§ 1.. Os corretores de fundos publicos da Praça do DistrictoFe·
deral prestarão a fiança de 50: 000$, ficando dispensados do capital
de responsabilidade exigido pelo art. 20 do mesmo Decreto.

§ 2. 0 Não serão nomeados sem que provem idade maior de
25 annos, residencia de m1:Lis de anno e pratica do commercio (arts. 36e
39 do Cod. Comm.), além de idoneidade para exercer o officio me·
diante o attestado da Associação CommercialJ de bancos ou de com·
merciantes matriculados.

'§ 3. 0 Si o requerente fôl' admittido a prestar fiança, será oIIttes.
'"I\do de idoneidade inserido na acta da se são e com esta publicado.
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§ 4.° E' concedido aos corretores o gozo da prerogat'va que o
art.21 uo Codigo Commercial confere aos commerciantes matriculados.

§ 5.' O prepo to do corretor, nma vez approvarlo pela Junta nos
termos do art. 10 do Decr. n. S06 de 26 de Julho de 1851, fica
uabilitado para substituir o mesmo corretor nos seus impedimentos
por llJolestia, incumbindo á Junta dos Corretores dar conhecimento á
Junta Commercial da substituição, sempre que esta se verificar.

,§ 6.' E' p~'ollibidoapregoar, fóra da Bolsa, a compra e venda de
titulo e mais transacções, de que trata o al't. l° do Decr. n. 6132
de 4de Março de 1876, sob pena, para os corretore::;, tle suspensão
até 30 dias, e para os qne não o fôrem de 200~ a 500;;/>000.

A impo.ição dessas penas compete no primeiro caso á. Junta Com
mercial e no segundo a Juuta dos C01'l'etores, com reCllrso ,para
aquella.

§7.° A fiança será preenchida até 31 de Dezembro proximo fllturo.
§ 8.° E' limitado a 60 o llumero de corretores de fundos publicCls

da Capital Federal, sem prejuizo dos actuaes corretores, fazendo·se
areducção a medida que vagarem os logares,

Al't. 2,° Ficam revogadas as disposições em contrario.

DOCl'eto D. '1030 de 14 de Novembro de 1890
Organiza a Ju liça no Di LricLo ,Fe leral

Orgallizaçao da Justiça no Distriato Federal

TITULO r
Disposições preliminares

CAPITULO I

Da orgctnização geml t

Al't. 1.0 A Justiça civil e penal é distribuida no Districto Fe
derai pelas seguintes autoridades:

Pretores;

Nota i
Providoncia,s para a insLaIlaç.ão dos Tri

hnnacs ojlÚzos <lo Distl'iclo Federal: D çr.
lI.ôdo 18~).

- Regulamento a parle ci\'il do DeCor.
U. 1030 ele 1890: Decr. n. 133.1 de 18~3.

- Parecer da comnJi, são especial do Ins
Uluto dos Atlvogados sobre e le DecreLo
Dil·., vaI. 60, pago 161;
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Juntas Correccionaes ;
Juizo dos Feitos da ~'azenda Municipal;
rl'ribunal Civil e Criminal ~

Jury;
Côrte de Appellação. e

Art. 2.° E~tas jurisdicções não comprebendem:
].0 As causas privativas da Justiça Federa.l, salvo as di8po~i~ões

dos arts. 15 §§ 1° e 20, 16, 361 e 362 do DecL'. n. 484: de 11 de Oe·
tubro deste anuo; 3

2.° As transgressões de disciplina e crimes da competeneíada
Justiça militar, e das jurisdicções estabelecidas pelo Regulamento da
Brigada Policial; '"

'l3. o As causas commettidas) por Lei federal ou municipal, aanlo.
ridade ou tribunal administrativo. G

Art. 3.° Ninguem, dentro do territorio do clistricto, pMe subira
hir-se ao seu juiz legal.

ãoporém respeitadas as immnnic1ac1es das Legações, conforme o
Direito da.s Gentes e as isenções concedidas aos consules pelos tratados.

Art. 4. o Toda a jurisdicção emana da soberania popular.
a exercicio da ju tiça ecclesia tica em materia secular, inelo·

sive na de casamentos e esponsaes, não tem sancção civil.
Art. 5.°. A com petencia dos agell tes diPlomaticos e consulatel

para receber ou legalisar actos ci vis, arrecadar e liquidar hel'an~as

dos seus nacionaes, é respeitada pela J u tiça do clistricto, dentro dOI
limites deterJ1Ínados em Lei fedr,ral ou nos tratados. 8

- Art. 6.° Esta Lei não exclue o juizo arbitral constituído por COID'
promL o das partes. '7

Art. 7.' a rlistricto é <livinido em 21 Pretorias, cada qual com
a mesma circumscripção das actuaes fregnezia . 8

Em cada Pl'etoria ha ullla J un ta Correcil/nal composta do pretor
e dous vogaes.

Nota 2
Deer. D. 1334 eit., art. 1.

Nota 3
Doer. n. 1334 cit., art. 2 D. 1- Vid.

Di7·., vaI. 63, pago 1!J.

Nota 4
Deer. n. 1334 cit., art. 2 n. 1.

Nota 5
Dcer. eit., art. 2 n. 2.

Nota 6
Doer. n. 1334 cit., art. 3.

Nota 7
Decr. cit., arL. 4.

Nota 8
Deer. cit., arl. 5.
_ E lão reduzidas á 15.- Dcer. n. ~~

de 1894.
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Art. 8.0 Os outros Tribunaes e o juiz dos Feitos da Fazenda Mu
nicipal têm juri dicção em todo o di tricto.

Art. 9.° O Jury e compõe de um juiz de direito e 12 juizes de
facto, denominado jurados.

Art. 10. O Tribuna.l Civil e Criminal e a Côrte de Appellação se
c~mpõe cada um de doze ma ~i trados vital icios: são di vididos em
camllras e têm uma ecretaria. o

Art. 11. Junto de cada juiz ou Tribunal é instituido um repre
sentante do ministerio publico. t.

Art.12. Em cada Pretoria e no Juizo dos Feitos da Fazenda Mu
nicipal ha um escrivão, no Jury (tous, em cada camara do Tribunal
Civil eCriminal tres, em cada camara da Côrte de Appellação um. ti

Art. 13. Ha em caJa Juizo e Tribunal os officiaes de justiça que
fõrem necessarios, um dos quaes exercerá as funcções de porteiro,
onde onão houver privativo.

Na Côrte d<:l Appellação, no Tribunal Civil e Criminal e no Jury
hapol'teiro privativo. lse

CAPITULO II

Das nomeações

~rt. 14. Opretor e os magi trados vitalícios são da nomeação do
PresIdente na. Republica. Ia

Art. 15. Para as primeira nomeaçõe em virtude desta Lei têm
preferencia, quanto passiveI:

1. Para ocargo de pretor e jlliz dos Feito da Fazenda Municipal,
os actuae juizes de direito, juizes substitutos, juizes municipae , pro-
motores publicas e curadores geraes ; . . .

~..Para membro do Tribunal Civil e Crimina.l, os actnaes Jll1zes
de ~ll'6lto da Ca,pital Federal, inclu"ive os auditores de guerra e de
mannha, eos de 3a entl'allcia dos E tados ._ l

Nota 9
Deu. cit., art. J8.

Nota iO
Arls. 164 e seg.

Nota i i
Ilecr. n. 1884 eit., al't. 8.

Nota i2
Deer. eil., art. 9; Deer. n. 225 de 18!l4.

mt.5 § 3.

Nota i3
Deer. eit" all. G.
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3. Para membro da Côrte de Appellação, os actuaes desembarga.
dores e jujzes de direito da Capital Federal .•<&

Art. 16. S6 póde ser nomeano pretor o cidadão brazileiroque
fôr graduado em direito, e provar haver bem exercido, durante dous
aTinos, pelo menos, a judicatura, o ministerio publico ou a advocacia
preferindo o que tiver titulo de exame ou habilitação. Ui '

Art. 17. O pretor que não fôr nomeado dentre os magi trados
vitalícios, o será por quatro annos, durante os quaes é inamovivel
e s6 perde o logar por sentença, ou a seu pedido; e, findo o quatri~
ennio, pMe ser reconduzido com titulo de vitaliciedade.•0

Art; . 18. Tem o pretor tres supplentes, nomeados pelo ~finistro

da Justiça sob proposta da Iutendencia Municipal, e um delles, que
fôr graduado em direito, p6de ter o titulo de sub·pretor, e preferir
na. substituição e no preenchimento da vaga.•.,.

Ârt. 19. Só pôde ser nomeado membro do Tribunal Civil eCri·
minaI o cidadão brazileiro, que fór O"raduado em direito, e se houver
distinguido durante seis annos, pelo menos, na judicatura, ministerio
publico ou advocacia.

Preferem: .
§ 1.o Até á metade do numero dos membros do Tribunal, os qoe

houverem exercido a judicatura, especialmente os pretores com titulo
vitalwio ou de habilitação. 18

§ 2. 0 Até ao terço, os que houverem exercido o miui teriopu·
blico, especialmente com titulo de habilitação. U

§ 3.0 Até ao sexto, os que houverem exercido a advocacia, espe·
cialmente com titulo de habilitação e contando dous annos de serviço
como advogado dos pobres. ".

Art. 20. Os requerimentos dos pretendentes ao lagar de pretor,
ou de membro do Tribunal Civil e Criminal, devem ser informados,
conforme os serviços que allegarem :

1. Si da judicatnra, pela Côrte de Appellação ;
----------------~--------

Nota 1.4
Decr. cit., arls. 6,18 e 43.

Nota i5
Decr. cit., art. 6.

Nota i6
Decr. cit., art. 6 § 2.

Nota i 7
Decr. cit.,art. 7,

Nota i8
Decr. cit., art. 18 § 1.

Nota 1.9
Decr. cit., ad. 18 § 2.

Nota 20
Decr. cit., art. -l8 § 3.
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, 2. Si do ministerio publico, pelo procmador geral do di tricto .
3. Si da advocacia, pelo ln tituto dtt Ordem dos Advog'ados o~

pelos juizes e Tribunaes.
Art. 2]. Só póde ser nomeado juiz dos Feitos da Fazenila Mu

nicipalo cidadão bmzileiro que tiver as llualidades exio'idas para
membro do Tribunal Civil e Criminal. o

E' magistrado vi talicio. 2 I

Art. 22. Os membro da Côrte de Appellação ahem do Tribu
nal Civil e Criminal, até dou:> terços por antiguidade, um terço por
merecimento. 22

Art. 23. Os dons mais graduados representantes do ministerio
pnblico, procurador geral e sub-procurador do districto, devem ter as
qnalidades requeridas para os membros do Tribunal junto ao qual
servem, e são nomeados vitaliciamente pelo Presidente da Repu
blica, sob propo ta do Ministro da Justiça .23

Art. 2·1. Os promotores publicos e cm'adore devem ter as quali
dades requeridas para pretor e são nomearlos pelo Ministro da Justiça,
sob propo ta do procurador geral do di tricto.

Art. 25. Os adjuntos dos promotores são nomeados pelo procura
dor geral do districto, com approvaçii.o do Ministro da Ju tiça, pre
ferindo os que tiverem titulo de exame.

Art. 26. Os secretarios são nomeado pelo Ministro da Justiça,
sob proposta do pre iclente da Côrte ou Tribunal, que nomeia todos'
os ontros empregados da respectiva ecretaria, clentre os cidadãos
brazileiros com a preci a capacidade.

Art, 27. Os e crivãe ão nomeaclo pelo presidente da Côrte de
Appellação, sob propo ta das camara , dos Tribunaes e juizes perante
quem servem, dentre os cidadãos que houverem obtido titulo de
habilitação. "..
. Art. 28. Os porteiros dos Tribunaes, os dos auditorios e ofil

elaas de justiça são nomeados pelos presidentes dos Tribunaes e juizes
perante quem servem. lOl>

Nota 21
Decr. \li!., art. 36.

Nota 22
Deor. cit., art. 43.

Nota 24
Deer. n. 1331 eit., art. 19.

Nota 23
Arts. 164 e seg.
- ào l~~porarias as tuncções dos or

gãos do mllllsterio publico, respeitados os
Nota 25

Deer. eit., arts. 19 e 43.
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Ârt. 29. Os funccionarios que esta Lei não declara vitalicios nem
são nomer..dos por tempo determinado, têm direito a ser consel'~ados
emquanto bem servirem.

Art. 30. Estas disposições não prejudicam os actuaes empregados
qne tiverem titulo vitalício ou mereçam preferencia pelos seus bons
serviços.

CAPITULO III

Da posse e exercido

Art. 31. Todos os fllUccionarios devem tirar o titulo e tomar
posse dentro de 30 dias, contados da pu blicação do acto que os nomeia,
sub pena de considerar-se renunciado o lugar.

Por motivo justificado póde ser concedida a prorogação até mais
metade do tempo. 20

Art. 32. Precede á posse a pulllica e solemlle promessa de bem
e fielmente cumprir o dever. 2-7

Art. 33. A posse dos presidente da Côrte e do Tribunal e do
procurador geral é dada. pelo Ministro da Justiça, á de todos os
outros fUllcciouarios da ordem judiciaria pelo presidente da Côrt.,
Tribunal ou juiz com quem servem ou a que são immediatamente ~u·

bordinados, e a dos funcciollarios do millisterio publico pelo procu·
radar geral. 28

Art. 34. O pretor e seus officia.es devem re idir dentro da circum·
scripção pretorial. 20

Art. 35. Nenhum fllnccionario da ordem judiciaria ou do minis·
teria publico póde ausentar-se do Districto Federal, sem licença. s,

Nota 26
Decr. cit., art. 98.

Nota 27
Deer. n. 6 de 1891, art. 3 i Doer. n. 1334

eil" arl, \19.

Nota 28
DecI·. n. 6 do 1891, art. 3; Doer. D. 1&11

cit., art. 100.

Nota 29
Deer. eit., art. 101.

Nota 30
Deer. eit. arl. 102"



DECRETO N. 1030 DE 1890

CAPITULO IV

Dos títulos de exames e habilitação

1357

Art. 36. Para a preferencia na nomeação de pretor, curador,
promotor publico on adjunto dos promotores é instituido um primeiro
exame perante o Con'elho Supremo da Côrte de Appellação, com as
si tencia do procurador geral e etfectuado em ses ão publica por dons
examinadores, sorteados dentre 12 advogados que o mesmo conselho
annualmente nomeia.

Da approvação se passa titulo que, aSHignado pelo presidente,
entrega· e ao pretendente, estando a sua carta de bacharel em
direito registrada na secretaria da Côrte de Appellação, onde devem
ser arcbivados os documentos com que houver elle instruido sua
petição. '"

Art. 37. O exame de habilitação para cargo snperior da judi
catura ou mini terio publico é requerido ao mesmo conselho com
aprova de exercicio durante sei anno 1 pelo menos, em alguns
~os cargos mencionados no artigo antecedente, ou dos que habi
htavam para a magistraLnra vitalicia até á promulgação desta Lei,
ou na advocacia.

A approvação dá direito ao titulo de habilitação, e a obtida
com di tincção pelo pretor serve de ba e á propo ta para ser re
conduzido ou promoviclo com titulo vitalicio, si a regularidade
do procedimento do candidatos estiver igualmente comprovada. ",.

Art. 38. Os pretenrleutes a offieios de ju tiça se habilit::\.m
perante o con elho do Tribunal Civil e Criminal, com assi tencia do
su~.procurador geral do di tricto, sendo approvaclos em exame pu
b~~ a qne procedem um advogado e um serv.entuario do mesmo
OffiCl.O, 1I0meados pelo con...elho, e juntando prova de conducta irrepre
henslVel.

Art. 39. Em todos os exames o conselho delibera e vota em
escrutin.io secreto á vista dos pareceres dos examinadores sobre
~ merecl~ento das provas, oral e escripta, e attentos os documentos
~ capaCld~d.e m?ral dos candidatos, préviamente offician~o por es
~to o mlUlsteno publico; de tudo se lavra termo, que asslguam.

Nota 3i
Decr. cit., art. 6.

Nota 32
Decr. cit., a.rt. 33 § <1.
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CAPITULO V

Da qualificação dos juizes de facto e vogaes

Art. 40. Os juizes de facto e vogaes são qualificados conjuncta·
mente dentre os cidadãos de 21 a 65 annos de ida<1.e, que sonberem
ler e escrever, e ti verem as qualidades de eleitor.

Art. 41. Não podem ser qualificados:
1.o Os que tiverem soffrido alguma condemnaç~LO passada em

julgado por crime de homicidio voluntario, furto, roubo, bancarola,
estellionato, fa.lsidade ou moeda falsa, ainda que já tenham r.nmprido
a pena, ou della tenham obtido perdão;

2. o Os ptonunciados por sentença com transito em julgado, e os
que tiverem assignado terlUo de bem-viver ou segurança, emquanto
subsistirem os seus effeitos ;

3. o Os judicialmente interdictos da administração de seus bensj
!lo o Os incapazes, por enfermidade da mente ou do corpo;
5." Os que não tiverem meios de decente subsistencia, ou rece·

berem soccorros de instituição de beneficencia publica ou par·
ticular ;

6. o As praças de pret ;
7. o Os criados de servir.
Art. 42. São dispensados durante as respectivas funcções:
I." O Presidente da Republica;
2.o Os Ministros de Estado;
3. o Os membros do Poder Legislativo j
4. o Os juizes.
5." Os representantes do ministerio publico;
6. o Os empregados da Policia e segurança publica;
7. o Os professores publicas primarios ;
8." Os escrivães e officiaes de justiça.
Art. 43. Podem obter dispensa: .
1.0 Os que no anno anterior tiverem effectivamente se1'V1do

durante uma reunião mensal do Jury, ou quatro sessões da Junta
Correccional; ,

2. o Os medicas em exercicio da pl\ofissão até tres em cada pretorIa,
preferindo os de mais a)ltiga residencia;

3. 0 O pharmaceutico que não tiver ajudante j
4. o Os professores particulares de ensino primario i
5: Os maiores de 60 annos.



bECRETO N. i030 DE 1890 1359

Al'~. 44. O ,processo da qualificação dos juizes de facto e vogaes
éoseguinte:

§ 1.0 O ali tarnento é feito ~o mez de Outu~ro em cada pretoria,
avista de uma relação dos eleltores nella resIdentes e dos ma.ppas
do inspectores de quarteirão, pelo pretor, clelegado ou subdelegado
de policia, e arljunto do promotor; afilxa-se immediatamente no pre.
torio e publica-se no Dia1'io Official.

§ 2.° Dentro de oito dia contados da publicação, o pretor recebe
reclamaçõe contra a inclusão on exclusão, e remette com

us documentos uma cópia do alistamento, informações e parece
re rio seu organizadores, ao pre idente do rrribunal Civil e Cri
minal.

§3." O presidente do Tribunal, auxiliado pelos juizes da Camara
Criminal, decide todas ll.S reclll.mações dentro de 15 dias; e dp
.oasdeci õe podem os intere ado::> ou °ministerio publico recorrer
para aCôrte de Appellação dentro ele cinco dia ,coutado da publicação
na Diario Official.

§4,o Na Côrte de Appellação 'esses recurso são julgados na
primeira ses ão do conselho que e eguir á apre entação.

5.' Concluida a qUll.liticação, apre idente Tribunal Civil e
Criminal manda tran 'crever em livro especial o alistamento de
e;ula uma das Pretoria , na ordem da TI umeração de tas, com as
~lerações occorridas em vil'tude das reclamações e recursos; 6111

se~llida, escrever os nomes dos qualificados de cada Pretorill. em
jIl'quenas cedula de igu;tl tamanho, que serão dobrada, emmas·
!adas e guardadas em involucro, com a designação da Pretoria e
numero dos qualificados.

§6." Convocando o sub-procul'ador do districto e o presidente
da,lntendel1cia Municipal, procede com elles o pre.idente do
Tnbunal ao confronto dos alistamen tos especiaes com o geral,
ede te com as cedulas; verificada a exactidão ou feitas as recti
fieações, rubricam os especiaes, em que devem estar notadas as
alterações occorridas, e subscrevem o gemI no livro respectivo .

. Na mesma reunião sorteiam dentre os qualificados em cada Pre
torIa 24. vogaes e 12 supplentes -para aJunta Correccional da
mesma Cll'cumscripção, e determinam proporcionalmente ao numero
dos qualificados qnantos de cada Pretoria devem ser sorteado. para
as. se,s ões do Jl1ry, de modo a ser o trabalho equitativamente dis
tribUldo. 33

§7.' No re pectivo termo do livro do sorteio dos vogaes, estes e
as Bupplentes são inscriptos na ordem designada pela sorte; e no
------------------------------

Deor. n. 6 de 1891, art. 8
Nota 33
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livro dos sorteios dos jurados se lavra termo que declara quanto!
destes devem ser sorteados em cada Pretoria para se completar o
numero de 48 nas reuniões do Jury. 3<&

§ 8.· Findos estes trabalhos, as cedl1las ~ã.o de novo arrumadas
como estavam, separando-se préviamente as dos sorteado em in·
volucro lacrado, e recolhidas todas em urna de tres ch9.ves) das
quaes guarda uma o presidente do Tribunal, outra o da InteudeDcia
e a terceira o sub-procurador. 3<>

§ 9. 0 A lista geral dos qualificados e a dos vogaes e supplentcs
se publicam no Diario Official, desta se remette uma cópia autlIentir3
a cada pretor.

Os livros e a urna são guardarlos na secretaria do Tribunal
Civil e Criminal, onde tambem se archivam os ali ttl.Ulentos parcilWs.

§ la. Todos esses trabalhos devem estar findos antes de terminar
o anuo.

§ 11. ,A qualificação é permanente, mas em cada anuo) uaépor.l
marcada, se procede á sua revisão para o fim de incluir os cidadãO!
que adquiram a capacidad,e exigida, e de excluir os que II per·
deram, os fallecidos e os que mudaram de residencia, guardaudo· e
as disposições anteriores ácel'ca da publicidade da revisão) recla·
mações e recnrsos.

Art. 45. As funcçúes de juratlo e vogal são honorificas.

CAPITULO VI

Das incol1lpCltibiliclades e isenções do serviço

Art. 46. Os cargos judiciarios e os do minbterio publico. ~i
incompativeis entre si e corri quae quer outras funcções publIcas.

Esta disposição não se applic~ aos jurados, vogaes e deputado;
commerciaes, que na conformidalle desta Lei fÔl'em chamal10 II fune·
cionar junto ao Tribuual Civil e Criminal. afJ •

Art. 47. Não podem servir conjunctamente no lllesmo TrrbuD31,
Juizo ou Junta Correccional, mr1gistrados, vogaes, jUn1dos) ser·
ventuarios que fôrem entre si ascendentes e descenuentes em qualquer
gráo, ou col1ateraes dentro do 2. o a"

Not. aot.

Not. aot.

Nota 34

Nota 35

Nota 36
Decr. n. 1334 cit., ar!. [03.

Nota 37
d'2'de~~Decr. cit., nl't., 10,1; AV. u 3

tembro de 1894.
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Art. 48. Os juizes e escrivães são isentos de todo o serviço
publico que não possa ser desempenhado sem interrupção de suas
IUllcÇóes. :18

TITULO II
Das jul"isdicções

CAPITULO I

Do pretor

Art. 49. O pretor exe.rce a sua jurisdicção e as funcções admi.
nlltrativas que incumbiam ao juiz de paz, em uma das 21 circum
It!ipções, em que está dividido oDistricto Federal.

Suaalçaua é de 1:000~OOO. 30

M. 50. Oompete ao pretor:

No civel

~ 1" Conciliar as partes que espontanéamente comparecerem no
seu juizo; e julgar por sentença as composições sobre objecto licito
tnlre pes oas capaze de transjgir. "'o

§2. o Proce Sal' e julgar as causas contenciosas de valor não ex
~e~te a 5:000~, com excepção unicamente das fiscaes, guardadas &.s
iegIllntes di posições: "'t

a) Nas cansa sobre moveis até 500$ deve observar o prooesso
dos § 1. o a fi. o e 7 .o a. 10 do art. 63 do Regulamento de 22 de Novembro
de 18il, com a unica differença de ser o recnrso de aggravo, no ca,o
deexcepção de incompetencia, interpostp para o Tribunal Civil, que
lambem conhece da suspeição;

b) Na cau as sobre immoveis, e em geral nas de valor excedente
l600~, para que não esteja estabelecido processo especial, é applicavel
---------------------------

Nota 38
IJeor. cit., art. 105.

Nota 40
Deer. eH.,art. 14 n. 1.

Nota 39
Ilecr. cit., art. 14 n. 2.

86

Nota 4f
Deer. eit.,art.14 n. 3-Di?·., vol. 68,

pag.370.
OODIGO OOMMEROIAL
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o summario até 1:000~ e o ordinario nas de maior valor, cónforme
o Regulamento n. 737 de 1850.

§ 3. 0 Exercer as funcções não contenciosas de juiz de direiro
privativo dos casamentos, e cunhecer dos impedimentos com orecurso
de aggravo para o Tribunal Civil. 4Z

§ 4. 0 Exercer a jurisdicção voluutaria e, em geral, as attribuições
conferida~ nas causas não contenciosas aos juizes municipaes 6 de
orphãos das comarcas geraes, com as seguintes modificações: 43

a) Nestas causas tem competencia para o processo, seja qual roro
seu valor, mas as deci ões definitivas nas do excedente a 5:000~eom·

petem ao Tribunal Civil j 44

b) Cessa toda a intervenção official na administração ecouomica
e tomada de contas das associações e corporações religiosas, sem
provocação dos interessados ou do ministerio publico.

§ 5.° Coadjuvar os membros do Tribunal Civil no preparo dos
feitos que IIJe' fôrem distribuidos, e substituil-os no impedimento dos
effectivos, a quem compete a substituição reciproca.
. § 6.° Proceder ás diligencias que lhe fôrem ordenadas pelos
Tribunaes e legalmente requisitadas pelos outros juizes ou pelo mi·
nisterio publico. .

No Cl'i?ne

§ ].e Fazer corpo de delicto ou auto de flagrant'3 cumulativa·
mente com as autoridades policiaes. <ali

§ 2.° Conceder nança provisoria e definitiva.
§ 3.° Obrigar a a signar termorle bem viver e de segurança,e

julgai-o prescripto, não constando infracção dentro de dous anDOS de
sua data, ou da ultima punição.

§ 4.° Ordenar a prisão dos criminosos.
§ 5.° Formar culpa nos crimes da competencia do Jmy até á pro

nuncia exclusive.
§ 6.° Coadjuvar osjuizes da Camara Criminal nos actos prepara·

torios,- substituil-os no impedimento uos etrectivos, a quem cabe a
substituição reciproca.

Nota 42
Decr. cit., art. 14 n. 4.

Nota 43
Decr. cit., art. 14 n. 5.

Nota 44
Decr. cit., art. 14 n. 6.

Nota 45

I
Declara quaes as attribuições comula'

tivas dos pretores com as autorldades:
llciaes : Av. de 16 de Abril de 1891- '.
vaI. 55, pag. 286
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'§ 7." Processar até fi, pronuncia inclusive os officiaes do seu juizo
em crime de responsabilidade.

§8.· Presidir á Junta Correccional, e nella exercer as funcções
que lhe são attribuidas

Art. 51. Os pretores se substituem reciprocamente, na ordem da
proIimidade para ojulgamento; e em todos o outros actos são substi
tllidos eauxilia(los por seus supplentes. Prefere na substituição o sub
pretor, havendo. 40

CAPlrrULO II

Das JUrntas COl'l'eccionaes

Art. 52. O pretor e os dous vogaes, que constituem a Junta
Correccional, devem reunir-se ordinariamente uma vez por semana, em
dia determinado. 40 •

Al't. 53. Os vogaes servem dous a dous em cada mez, na ordem
em qne foram sorteados, si em razão de incompatibilidade não fôr
precisa a troca de logares entre os immediatos.

Art. 54. Ao membro da Junta qne faltar á sessão sem motivo
jllStificado é imposta a multa de 50~ a 100~ pelo presidente do Tri
onnal üivil e Criminal, sobre representação do pretor ou do ministerio
pnblico ,

Art. 55. O representante do ministerio publico deve, sempre
qne rôr passiveI, comparecer á sessão, 6 em todo o caso participar o
!eU Impedimento ao superior hierarchico e ao pretor.
, Al't. 56. Em toda as funcções da Junta o presidente é substi.

lnldo pelos outros pretores, na ordem da proximidade j e os vogaes
pe]ossupplentes, 6, na falta destes, pelos outro vogaes, na ordem
do sorteio.

~r~. 57. Póde o pretor, com annuencia do ministerio publico,
penDl.tt.lr que algum dos vogaes se substitua, durante o mez do seu
elerclClO, por outro vogal da mesma Pretoria.
. ál't. 58. Compete ás Juntas processar e julgar as contravenções,

asmfl'acções de posturas mnnicipaes, as dos termos de bem-viver e de
iegUl'a~ça\ e os seguintes crimes previstos no Liv. II do Cad. Penal:

InJul'laS verbaes .
Ameaças (art. 184);

-------------.,-------
Nota 46

1Ir~~na a ordem da su.bslituição dos pre
dI. irl eC6~' n. 107 de 1891 - Decr. n. 1384

I I U,

Nota 46 a
Av. de 19 de Junho de 1895.
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Ultraje publico ao pudor (Cap. V do Tit. 8.");
Simples damno (art. 329 §§ L" e 2.°) ;
Contraa segurança do trabalho (Cap. 6." do Tit. 4.°);
Contra a inviolabilidade dos segredos, excepto os da responsabi.

lidade dos funccionarios (arts. 189, 190 e 191);
Contra a inviolabilidade do domicilio, excepto nos casos do para·

grapho unico do art. 196 e arL. 201 (Cap. V do Tit. IV) j

Furto do valor menor de 200~000;

Oifensa physica leve (art. 303) ; .
Celebração do casament.o contra a lei (Cap. II do Tit. IX);
E em geral os crimes resultantes de negligencia, de imprn·

dencia ou impericia, sem graves consequencias (arts. 148, la partel

151, 1& parte, 153 § 1", 293, 306).
Art. 59. A acção perante a Junta começa por queixa ou denuncia,

acompanhada do rol de dua::; a cinco testemunhas, do auto probatorio
da infracção ou corpo de delicto, quando necessario, e do inqueriw
policial, havendo.

Art.60. No ca~o de flagrante contravenção ou crime da compe·
tencia da Junta, em que caiba a acção publica, o réo deve ser imme·
diatamente conduzido com as testemunhas, á presença da me ma Junta.
si estiver reunida, á do pretor ou á de qualquer agente do ministerio
publico, e por denuncia, escript.a ou verbal deste ou de pessoa que
tenha assistido ao facto, inicia·se o processo e segue·se o julgamento
no mesU'o dia ou no mais proximo, para que po~ a ser convocada a
Junta, (abendo a esta ou ao pretor conceder ao réo até tres dias para
a sua defesa.

A denuncia verbal é pelo escrivão reduzida a termo, que ode·
nunciante assignará.

Art. 61. A Junta pMe reunir-se em dias successivos quando
houver urgencia de concluir um ou mais processos, e ser convoca~
pelo pretor, quando a affl.uencia dos trabalhos o exigir, ou a requen·
mento do ministel'io publico.

Art. 62. O pretor, na qualidade de presidente da Junta, tem com·
petencia para todos os actos preparatorios do processo:

a) Recebe a queixa ou denuncia, manda autoaj-a' e fazer as cita·
çôeR requeridas para a primeira audiencia do seu juizo on para a
sessão ua Junta;

b) Ordena a citação edital do réo que não fôr encontrado, mar·
cando-Ihe o prazo de 20 dias para se ver processar e julgar, sob peDI
de revelia;

c) Faz o auto de qualificação do réo logo que se apresente em
juizo, nomeia·lhe curador, si fõr menor ou interdicto :
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á) NomeIa perItos, quando se torna necessano exame de profis.
sionaes ;

e) Inquire na audiencia aprazada as testemunhas da accusação,
ecomparecendo o réo, manda ler-lhe a queixa ou denuncia, recebe
Ibeadefesa, toma os depoimentos de suas te temunbas na mesma au
diencia, ou no dia seguinte, faz ás parte as perguntas que enteuder
oeeessarias, mandando tudo summariar nos autos, e ficando as partes
ete-temunhas intimadas para comparecerem á essão do julgamento.

Art. 63. A partes podem ter vista dos autos no cartodo por 24
horas para offerecerem allegações escriptas.

Art. 64. E' di peusavel a citação das testemunhas, si esponta.
neamente se apresentarem.

Art. 65. Podem comparecer por procurador o queixoso e o réo
de contravenção.

Art. 66. A falta de comparecimento das partes e te temunbas,
lratanJo-se de feito em que caiba a acção publica, não é motivo de
adiamento, si á Junta. parecer o processo sufficientemente instruido,
anão reqnerel·o o ministerio publico.

Art. 67. O queixoso, não comparecendo por si, nem por procu
rador, perde o direito de accusação, e a causa é julgada perempta,
iifôrdas exceptuadas da acção publica.

ArL. 68. A testemunha que falt'a sem motivo justificado, incorre
na,multa de 20~ ou pri ão por 5 a 10 dia, e póde ser conduzida de.
baixo de vara para depôr na mesma ou na seguinte sessão .

. Art. 69. As se ões das Juntas são publicas até ao momento da
deliberação para a sentença.

Si perante elia houver de correr o processo preparatorio, obser
var·se·hao di posto no art. 61 em tudo que fôr applicavel.

Art. 70. Na sessào do julgamento o presidente faz o relatorio
verbal do processo; interroga o réo; attende ás requisições dos
'og~es ou do ministerio publico e aos requerimentos das parte sobre
aleltura de quaesquer peças dos autos relativas á accusação, defe a
onprovas, reinquirição on acareação de te temunhas, admittindo que
Il!Vogaes directamente e as partes por seu intermedio façam a
perguntas que entenderem convenientes, e mandando escrever as
resP~stas que esclarecerem, modificarem ou alterarem os primeiros
depolm~ntos i inquire as testemunhas de novo apre entadas, fazendo
summanal' as suas declarações e manda juntar aos autos os doculllen·
~s eallegações escl'Íptas que offerecerem as partes.
a ~r~. 71. Si fôr posta suspeição a algum dos membros da Junta,

maIOria decidirá, cabendo do seu despacho aggravo no auto dolrocesso.

Do mesmo modo serão decididas todas as questões incidentes.
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Art. 72. Passando a deliberar a sós, os membros da Junta podem
fazer um novo exame dos autos, e depois de sufficientemente eela.
recidos, o presidente submette a votos esta primeira que tão.- i o
crime está provado; á qual, no caso de deci.ão affirmativa deverá
seguir-se esta outra; si o réo é responsavel pelo crime. '

Decidida pela negativa uma ou outra, profere-se a sentença de
absolvição; decididas amiJas pela affirmativa, procede-se á votação
sobre as circumstancias aggravantes e ~ttenuante8, e se pronuneiaa
sentença conàemnatoria conforme as regras estabelecida,s no Codigo
Penal.

Art. 73. A sentença e cripta pelo pre idente e assignada por
todos os membros da Junta deve ser publicada em audieneia.

Art. 74. Da sentença absolutoria ou condemnatoria cabe appel·
lação para o 'l'ribunal Civil e Criminal, interposta no prazo de 48
horas.

A appellação é expedida nos proprios autos, e no prazo maximode
oito dias, tendo cada uma das partes 48 horas para arrazoar em
1a instancia.

Art. 75. O réo condemnado póde prestar fiança .. pendente o
recurso de appellação.

CAPI'l'ULO III

Do juiz dos Feitos da Faze:nda Municipal

Art. 76. O juiz dos Feitos da Fazenda, Cl'eado por esta JA!
competente para conhecer e julgar deíinitivamente, em I' 18'
stancia, todas as causas civeis, ordinarias ou summarias, em q~e!
Fazenda Municipal fôr autora ou ré ou devam, por ser ella 1D~6
ressada, intervir os seus procuradores na qualidade de autor, roo,
assistente ou oppoente. 4'>' .' •

Art. 77. A Fazenda Municipal goza dos mesmos ~rlvil~:
concedidos pelas leis á Fazenda Nacional, e são ellas apphcavels
causas de que trata o artigo antecedente. 48 • I'

Art. 78. E' privativa a jurisdicção do Juiz dos Feltos, em
instancia para o processo e julgamento das causas fiscaes, que
---------------------------

Nota 47
Decr. n. 1334 cit., art. 37.

Nota 48
Decr. cit., art. 40.
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têm por objecto a cobrança da divida activa da Municipalidade,
provenientes : CIO

a) De contracto celebrado com a administração; G.

b) De alcance dos responsaveis á Fazenda Municipal; G.
c) De impostos, contribuições, f61'os, laudemios e multas que

se lhe de vam ; "lO
d) De damno causado aos bens municipaes. G3

Art. 79. O processo da liquidação dessas dividas, e o executivo
competente, desde que fÔl'em liq uida' I são os estabele~idos para as
cansas fiscaes da Fazenda Nacioual. G4

Art. 80. A alçada do juiz dos Feitos da Fazenda é de 2:000:f». Das
appellações El lIggravos nas causas excedentes da alçada conhece a
l»rte de Appellação. GG

Art. 81. Compete-lhe mais:
1. CoadjuTar o juiz federal em todas as diligencias a bem da

Fazenda Nacional;
2. Substituir o presidente do Jury, e qualquer juiz das camaras

ioTribunal Civil e Oriminal, quando fôr chamado pelo seu presidente;
a. Conceder fiança provisoria ou definitiva e habeas-corpus ;
4. Formar culpa. aos officiaes do seu juizo e aos empregados da

lntendencia. Municipal até á pronuncia inclusive;
5. Proferir os despachos de pronuncia nos processos da com·

~tencia do J UI'Y, que lhe fôrem distribuidos pelo presidente do
Tribunal Civil e Oriminal.

§ 1.. Dos actos que praticar no exercício das quatro uI timas sttri·
baiçàes conhece o Tribunal Oivil e Oriminal do modo determinado em
rel~ção aos da mesma natureza praticados pelos pretores e juizes do
TrIbunal.

§2.· E' substituido nos seus impedimentos pelo juiz do Tribunal,
qne o presidente designar, e coatlj llvado nos actos preparatorios
pelos pretores. 66

Nota 49
Ooor. cil., arls. <1'7 e <lU.

Nota 50
Dtcr. cll. J art. 39 n. 1.

Nota 51
Door. clt., art. 39 n. 2.

Nota 52
Door. élt. I art. 39 n. 3.

Nota 53
Decr. cit., art. 39 n. 4.

Nota 54
Decr. cit., art. 40.

Nota 55
Dl!ef. cit., al'L. 41.

Nota 56
Decr. cit., art. 65.
- Ha incompatibilidade das IUllccões do

juiz presidente de uma camara do Trib.
Civ. e Crim. e juiz dos Feitos da Fazenda
Municipal: Av. de 27 de Junho de 1895.
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CAPITULO IV

Do Tribunal Civil e Criminal

Art. 82. O Tribunal Civil e Criminal se compõe de um presidente
dous vice-presidentes e mais nove juizes, todos magistra~
vitalicios.

Sua alçada é de 5:000~OOO. G'7

Art. 83. Divi(ie-se o Tribunal em tl'es camaras, uma criminal,
uma civil, uma commercia1. G8

Art. 84. No mez de Dezembro de cada anno se reunem os dou
membros do Tribunal e dentre si elegem por maioria de votos opre!i·
dente e os dous vice-presidentes, que podem ser reeleitos. Opresi
dente escolhe a camara que tem de presidir, e designa uma das oolral
a cada vice-presidente, de accordo com a maioria dos respectirOi
juizes. GD

Art. 85. O presidente é substituido pelos vice-presidentes, e
estes pelos juizel' na ordem da antiguidade, preferindo, entre os que
a tenham igual, o mais idoso. G.

Art. 86 _ O presidente do Tribunal exerce nel1e a suprema
direcção, preside as camaras reunidas, e é tambem 010 presideotedo
Juryem suas reuniões mensaes, cada um dos ontros membros do Tribu·
nal preside successivamente na ordem das sub~tituições. ot

Art. 87. Cada presidente de camara dirige e regula seus trab~h~
e distribue entre os juizes, qne a compõem, o serviço preparat~no

do processo ou julgamento. GZ

Arí. 88-. O presidente do Tribunal distribue entre todos Ol

juizes, á excepção dos vice-presidentes, os processos criminaes à&

competencia do Jnry, preparados pelos pretores para o despacho
de pronuncia.
-------------------------

Nota 57
Decr. n. 1334 cit., art. 18.

Nota 58
Decr. cit., art. 18.

Nota 59
Oecr. cit., arts. 20 e 21.

Nota 60
Art. J09, Decr. cit., art. 56. - Vid.Dir.

vaI. 55, pago 495.

Nota 6i
Decr. cit., art. 22.

Nota 62
necr. cit., art. 22.
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Art. 89. Em conselho, que se r.eune ao menos uma vez por
semana, e sempre que. o presidente do rrribunal convocal·o, os tres
presidentes das camaras exercem as seguintes attríbuições:

Em uníca Íllstancia :
Processam e julgam as suspeições postas aos membros do Tri

bnnal, ao juiz dos Feitos da Fazenua e aos pretores, de conformidade
com os art. 135 a 148 do Decr. n. 5618 de 2 de Maio de 1874,
no que fôr applicavel. G3

Em la;

Proferem sentença definitiva nas causas não contenciosas, pro
cessadas pelos pretores, do valor excedente á alçada do Tribunal, e
homologam as sentenças dos juizes arbitras, si versarem sobre valor
lambem excedente á illesma alçada. G'~

EID 2a e ultima:
r. Conhecem das appellações das .sentenças do pretor que julgam

cansa não contenciosas ou homologam a sentença dos arbitras, ver
i&Ildo ulDas ou outras sobre valor excedente á alçada do pretor ;G<>

II. Conhecem dos aggravos das decisões dos pretores e juizes do
Tribunal, inclusive o Íllterposto do de$pacho que qualifica a fallencia
casual, culposa ou fraudulenta jGG

III. Julgam os recursos dos de pachos de pronuncia e decisões
iObre habeas-c01pus dos juizes do Tribunal e dos Feitos da Fazenda,
edas fianças concedidas ou denegadas pelos mesmos juizes ou pelos
prelores.

§ l.' E' relator ne tes processos o presidente da camara a que.
por sua natureza, pertencer o assumpto.

Orelatorio é verbal, e deve ser feito na primeira ou segunda
sessão do conselho, que se seguir á conelu ão ou distribuição dos
mesmos processos.
. §2.' E' direito da cada membro do conselho, e do ministerio pu

~lico, nos casos em que deve ser ou vida, requerer o adiamento do
I~gamento até á sessão seguinte, para melhor exame dos autos, ou
para se proceder a alguma diligencia necessaria, cabendo á maioria
resolver.

Nota 63
Decr, cit., arls. 33 § I e 35.

Nota 64

Decr.cit., arl. 33 § 2.

Nota 65
DecI'. cit., arts. '25 n. 1 '} 33 3 3,

Nota ô6

Decr. cit., art, 33 § J.
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Art. 90. Tambem compete ao conselho mandar proeeder emsu
p~e8.en9a a exame dos pretendentes a offi.cio de j~stiça e impôr pell&i
dIsCIplInares aos empregados da secretarIa e escnvães ....,.

Art. 91. O juiz da Camara Civil ou Commercial, nos proee~

que lhe são distribuidos e seus incidentes, profere todos os despacblll
interlocutorios, com o recurso de aggravo nos casos determinado!
na Lei. 08 •

Art. 92. PÓde o juiz, ouvido o presidente do Tribunal, ordenar
. na petição de aggravo o comparecimento das partes, no JlJesmo on
em dia designado, perante o conselho, o qual, relatada a qnestão pelo
juiz e ouvidas as partes, a decide em processo verbal, de que se
lavra termo.

Art. 93. Os feitos civeis e commerciaes sobem às camal'as para
a sentença definitiva com as conclusões, em que as partes, depois da
exposição dos factos, determinam em proposições claras e precisas a
sua intenção, accrescentando os motivos que lhes parecerem a bem
de seu direito.

Art. 94. O presidente da camara nomeia o relator, que pôde ser
o mesmo juiz da instl'Uc~ão do processo j e o relator dá vista aos antros
dous juizes por 10 dias, e por igual prazo ao representante do minis·
terio publico, quando tem direito a ser ouvido. 61)

Art. 95. A sessão de jnlgamento é publica, e cada uma das
partes tem direito á palavra para sustentar as suas conclusões, assim
tambem o ministerio publico para requerer no que 101' de S1lAS

attribuições. .
Art. 96. As camaras julgam com tres votos, e decide a m8ior~.

Nos impedimentos, todos os membros do Tribunal se substituem recl'

procamente; o presidente da camara póde votar, si nella s6 ha dOIll

juizes desimpedidos e faltam outros no Tribunal; e um pretor pôde ser
chamado á substituição em cada camara ; mas só vota o juiz que houver
assistido á discussão."'·

Art. 97. Findos os debates as camaras deliberam; o presideore
toma os votos, e nomeia dentre a maioria quem deve lavrar aseuteD«I,
devendo esta ser apresentada na mesma ou seguinte sessão.""

Nota 67
Dir., vol. 58, pago 621.

Nota 68
Dir., vol. 61, pago 60 e Decr. n. 1334. de

1893, art. 27 - Vld. Dir., vol. 65, pag. 69~

Nota 69
Dir. > vols. 58, pag. 621; 59, pag.131.

Nota 70
Di1'., voI. 58, pago 24.7.

Nota 7i
Dir., voI. 59, pago 621.
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Art. 98. A sentença deve conter as conclusões das partes e
requisições finaes que houver feito o ministerio publico, os funda
mentos de facto e de direito e as decisões.

Art. 99. Todos os juizes do Tribunal têm competencia para a
eouces ão ue fiança provisoría ou delini ti va e da ordem de habeas
corpus, com as restrícções determinadas na Lei.

Art. 100. Os juizes da Oamara Oriminal formam a culpa em
todos os crimes da competencia üo rl'ribunal e DOS da competencia do
Jnry, que perante ellas denunciar o ministerio publico, observando
até ápronuncia iuclu. ive:

1.' Nos crimes de responsabilidade, o proces o especial estabe·
lecido pelas leis em vigor e seguido pelos juizes de direito; ':'2

2.' Em todos os outro o proces o commum.
Paragra])ho unico. A camara, no jlllgamento dos crimes de sua

competencía, deverá observar o proce so estabelecido pelos arts. 97
a109 tio Decr. n. 5618 de 1874, em tuclo que fôr applicavel.

Al't. 101. Oompete á Oamara Criminal:
1', processar e julgar em la instancia todos os fnnccionarios

publicos, que não tiverem f'ôro privativo, nos crimes de responsa
bilidade j ~a

2', conhecer dos aggravos e appellações das deci ões da Junta
Correccional j

3°, dirigir a instrucção dos processos, nos crimes da competencia
do Jury j

4', proceder ou mandar proceder ex-officio, a requerimento do
mini. lerio publico ou de parte, nos processos crjme~ da competencia
doTribunal, a todas as diligencias tendentes a sanar aJguma nulli
dada ou ao mais amplo conhecimento da verdade;

n', processar e julgar os seguintes crimes previstos no Liv. II
do Oodigo Penal:

~. Tirada de presos do poder da justiça e arrombamento das
cadelas (Cap. IV do 'I'it. II).

n. Desacato e de obediencia ás autoridades (Cap. V do Tit. II).
m. Incendio e damno comprehendidos no paragrapho uuico do

art.148 (Cap. I do Tit. III) .
.IV. Contra a segllrança dos meios de tran porte e communi

C3(çao,nos ca os dos al'ts. 1:'49 e § 1°,152, 153 e seus §§ 2' e 3°
~. II do Tit. !lI).

Nota 72
Dir., vol. 55, pago .110.

Nota 73
Âv. de 28 de Abril de 1891-Di?'., vol. 55,

pago 289.
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----------------------
V. Contra a saude publica, excepto nos casos do §1'doart

157, pal'agrapho unico do art. 158 § 3° do art. 160, art. 161 e para:
graIJho nnico do art. 164 (Cap. III do Tit. III).

VI. Contra o livre exercicio dos direitos politicos (Cap. I
do Tit. V).

VII. Contra a liberdade pessoal, excepto no caso do art.183
(Cap. II do Tit. IV).

VIII. Contra o livre exercicio dos culto (Cap. III do Tit. IV).
IX. Contra a inviolabilidade do domicilio no caso do para.

grapho unico do art.196" si não resultar morte, cabendo no caso do
art. 201 o processo de responsabilidade (Cap. V do Tit. IV).

X. Fa.lsidade de actos publicos (Secção II do Cap. II do
Tit. VI).

XI. Testemunho falso (Secção IV do Tit. VI).
XII. Lenoc:inio (Cap. III do Tit. VIII).

XIII. Adulterio (Cap. IV do 'rito VIII).
XIV. Parto supposto e outros fingimentos (Cap.IIldoTit.IX).
XV. Subtracção e occultação de menores, excepto no caso do

art. 293 da competencia da Junta Correccional (Cap. IV do Tit. IX).
XVI. Homicidio involuntario (art. 297 do Cap. I do Tit. Xl.

XVII. Concurso para o suicidio (Cap. III do Tit. X).
XVIII. Provocação de aborto, não re3ultando a morte da mulher

(Cap. IV do Tit. X).
XIX. Contra a homa e boa fama, excepto injurias verbaesda

competencia da Junta Correccional (Cap. unico do Tit. XI).
XX. Damno nos casos dos arts. 326, 327 e 328 (Cap. Ido

Tit. XII). .
XXI. Furto nos casos dos arts. 332 e 333 (Cap. II do Tit. XII).

XXII. Estellionato nos casos dos aris. 339 e 340 (Cap. IV
do Tit. XII). .

XXIII. Contra a propriedade litteraria, artistica, industl'lal 6

commercial (Cap. V do Tit. XII).
§ 1." Os crimes de fallencia são processados pelo juiz da camal'&

qne o presidente designar e por este julgados com dous deputados d~
Junta Commercial, que sorteará na vespera do julgamento ..,a .

§ 2" No julgamento das appellações em materia correccIOnal a
camara observará o processo estabelecido para as Relaçõ~s, comda
differença de ser reduzido a cinco dias o prazo para examlOsr ca.a
juiz os autos e de ser facultado ás partes o comparecimen.to .na ses~
do julgamento para allegarem o que fôr a bem do seu dIreIto, porSl
ou por pro ul'ador, permittindo·se a discussão nos termos do art. 94.
-----------------------

Nota 74
Decr. n. 917 de 18'30. art. 82.
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Art. 102. Compete á Camara Commercial:
§1.0 Processar e julgar todas as causas de valor excedente de

5:000~, qne o Codigo ~o OomqIercio e demais leis vigentes conferem
Ajurisdicção commerClaI. ')'Ii

§2: Julgar em 2& instancia as appellações das decisões dos pre.
tores em materia commercial. ')'0

Art. 103. ACamara Oi vil processa e julga tod~s as causas civeis
qne não ão da competencia do pretor, do juiz dos Feitos da Fa
zenda ou da Oamara Oommercial; julga em 2& instancia as appel
Iações das decisões do pretor em materia civel, e tem alçada até
5:00~OO.""

Art. 104. A allegação de incompetencia, por ser a causa civel ou
commercial, não é attendivel em juizo, depois da contestação. ,,"8

Art. 105. No julgamento das appellações civeis e commerciaes
perante as respectivas camaras se observará o processo estabelecido
para as Relações, teudo, porém, cada juiz cinco dias para ver os autos,
esendo permittida ás parte~ a discussão oral de suas conclusões,
eonforme o disposto no al't. 94. ')'0

Art. 106. Os juize::; são certos e permanentes em cada camara;
maspodem ser annualmente revesados, por Decreto do Presidente da
Republica sob proposta do conselho do Tdbllnal, informada pelo
procurador geral do distrir.to. 8,.

CAPITULO V

Do JU1'Y

. Art. 107. O Jury é competente para o julgamento de todos os
crImes que a Lei não ubmette a outra jurisdicção.

Nota 75 
Decr. n. 1334 cit., arL 26 n, 1.

Nota 76
Decr. n. 1834 cit., art. 26 n. 2.

Nota 77
Dec/. n. 1334 cil., art. 25 n. 1.

Nota 78
Decr. n. 763 de 1890, art. 3; Decr.

11. 1334 cit., art. 17.

Nota 79
Deu-se equivoco na referencia que faz

a este art. 145: deve entendeT-se 106.

Nota 80
Decr, ri. 6 de 1891, art. 4; Av. de 21 de

Março de 1891- Di?'., vaI. 54, pago 675.
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Art. '108. Reune-se o Jury todos os mezes, e celebra em dias
successivos, com excepção dos domingos, as ses ões necessarias para
jul~ar os processos preparados. 8t

Art. 109. Quinze dias antes do marcado para cada reunião o
juiz a quem competir presidíl-a (art. 85) procede ao sorteio de 48
jurados do districto, que têm de servir de juizes de facto. 8"

Art. no. Em sessão publica o juiz presidente, com os outroscla.
vicularios (art. 44 § 8°), manda um menor extrahir da urna tantas
cedulas dos jurados de cada Pretoria, quantos correspondem ao nn·
mero com que deve elia contribuir para o de 48 juizes de facto(art.
44 § 7°). Os impedidos são substituidos por outros jurados da mesma
Pretoria, tirados á sorte.

Art. 111. Os jurados das Pretorias urbanas são supplentes dos
. 48 juizes de facto sorteados.

Art. 112. Ojuiz presidente, lavrado o termo de sorteio, faz acon·
vocação por edital publicado no Dia1'io Of./icial e affixado na porta do
Jury, e recommenda aos pretores a notificação dos jurados e das teste·
munhas..

Art. 113. O ministerio publico deve promover e activar as dili·
gencias necessarias. '

Art. .114. Os pretores affixam tambem uma cópia do edital da
convocação e participam ao juiz presidente, antes do dia da reunião,
as notificações feitas.

Art. 115. A sessão do Jury não se póde abrir sem estarem pre·
sentes, pelo menos, 36 jurados.

Art. 116. Quando, porfalta de numero legal dejurados, niLO pôde
installar-se o Jury ou continuarem as sessões, o juiz pre ideute pro·
cede publicameute ao sorteio de tantos supplentes, quanto faltarem
para completar o numero de 48 jurados.

Art. 117. Os sUPPlentes são tirados da Pretoria urbana a, que
pertencerem os jurados substituidos, ou das Pretorias mais pro?~as

do logar da reunião, si os substituidos residirem fóra do~ limItes
urbanos. Entre as mais proximas o juiz distribue equitatIVamente
o serviço, fazendo em todo o cas.o extrahir as cecluIas por um menor,
depois de fixado o numero.

Art. 118, A presença do ministerio publico em todas as ses ões
é necessaria, sob pena de nullidade.

Art. 145.

Nota 8i
Nota 8~

Não sei que significação tem a rerere~~~
ao art. 85 que não diz Qu&m deva presl
ao Jury.

Deve entender··se - art. 86.
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Art. 119. O autor, queixoso ou denunciante particular pôde com·
JI&l'ecer por si ou procurador. E' lançado da accusação, si na sessão
dojulO'amento não comparecer, nem se fizer representar, ficando pe
remp~ acausa, si não couber a acção publica.

Art. 120. Oréo de crime inafiançavel, e em geral oréo preso, não
ésubme.ttido a julgamento sem estar presente. Os afiançados não com·
parecendo, são julgados á revelia.

Art. 121. A falta de comparecimento das testemunhas não adia o
jolgamento, salvo por deliberação da maioria dosjuizes, ou a reque·
menro do ministerio publico. . .

Art. 122. Para cada sessão do julgamento sorteam-se 1~ juizes de
f&ctodentre os que compõem o Jury.

Art. 123. Durante osorteio, e a medida que opresidente ror lendo
IS cedulas, oaccusado e o accusador podem recusar, sem declaração
àemutivoJ até 12 dos sorteados cada nm.

Art. 124. E' permittida a separação de julgamento, si, havendo
lons ou mais accusados, não combinarem estes nas recusações.

Art. 125. Independente de recusação, não tomam assento no con
!elho dos 12 os sorteados que nelle já tiverem ascendente, descen
lenteonqualquer parente dentro do 20 grão.

Art. 126. Ojuiz presidente recebe dos 12 juizes de facto sortea·
àosedesempedidos a solemne e publica promessa de bem e fielmente
tl1lllprirem oseu dever; e fica assim constituído o conselho de jul
gamento.

Art. 127. Na mesma sessão se procede ao julgamento e se publica
asentença, em conformidade do Oodigo Penal e das leis do processo.

Art. 128. Incumbe ao presidente do Jury :
L Manter a ordem e policia da sessão;
II. Conhecer das escusas dos jurados e testemunhas; eimpôr·lhes

amulta ou pena em que incorrerem;
III. Interrogar os accnsados;
IV. Regular a marcha do processo, o debate, a inquirição das tes

lemunhas i

à V. Decidir as questões incidentes que fôrem de direito e de que
ependerem as deliberações finaes do J ury ;

VI. Submetter aos juizes de facto todas as questões occorrentes
qnefôrem de sua competencia;
I•. VII. Formular os quesitos a que devem responder os juizes de
1A\;U!'

I

l .~II. Proferir a sentença de conformIdade com a Lei e as decisões
OS~ulzes de facto; devendo, si fôr absolutoria, pôr immediatamente
emli~erdade o réo preso, e si fôr condemnatoria, proporcionar a pena
10 Cf1llle, conforme as regras estabelecidas no Oodigo Penal.
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Art. 129. As deciEões dosjuizesdefactosão tomada por maioria
de votos.- O empate é em favor do réo.

Art. 130. Das sentenças do Jury só cabem os seguiutesrecursoB
ordinarios:

r. lJe protesto por julgamento em novo Jury;
a) Si a sentença condemnatoria é privativa da liberdade por 20 ou

mais annos e não houve unanimidade de votos sobre uma das duas
questões principaes (art. 71) ;

b) Si a sentença condemnatoria é privativa da liberdade por mais
rle seis annos e não foi decidida alguma das mesmas questões por
mais de nove votos.

II. De appellação :
a) Si a sentença fôr contraria á lei expressa ou ás decisões dos

jlúzes de facto;
b) Si no julgamento fôrem preteridas formalidades substan.

ciaes.
§ 1.· O protesto por novo julgamento é direito privativo do con.

demnado.
§ 2. o A appellação é obrigatoria para o mlnisterio publico, e

facultativa para as partes_
Tem e:!feito sU8pensivo, si a sentença fôr condemnatoria:
Al't. 131. A Côrte de Appellação, quando julgar procedente o

recurso, deve mandar submetter o réo a novo Jury e condemnar
nas custas do processo a quem deu causa á nullidatie, sem prejuizoda
acção civil ou criminal que no caso couber.

OAPITULO VI

Da Côrte ele Appellação

AJ't. 132. A Côrte se compõe de um presidente, um vice·
presidente e mais 10 juizes. Ma ••

Art. 133. Divide-se o 'rribunal em duas camaras, uma cnmmal
e ou tra civil. 84 •

Al't. 134. O presidente e vice-presidente são eleitos annualmeute,
e a sua eleição e substituição applicam.se as disposições dos arts~

Nota 83
Decr. n. 1334 clt., art. 44

Nota 84
Decr. n. 1334 cH.• al't. 44.
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e84 cabendo igualmente ao presidente a escolha da camara, que deve
n~ sob sua immediata direcção. 8"

Art. 135. Compete a Côrte de Appellação :

No crime

1.' Conceder a ordem de habeas·corpus em todos os casos legaes) Q

privativamente (salvo a competencia do Supremo Tribunal Federal)
qnando opreso ou constrangido estiver a disposição do Tribunal Civil e
Crimiull.I, chefe de policia, juiz dos Feitos da Fazenda Muuicipal, ou
pnmeira autoridade administrativa do districto.

2. o Processar e julgar em r e ultima instancia os crimes de res.
ponsabilidade dos membros do Tribunal Civil e Criminal, do subo
procnrador do districto e d9 todas as autoridades mencionauas em o
nnmero antecedente.

3. o Julgar em 2" e ultima instancia:
a) Os recursos e appellações das decisões do Jury ou do seu Pre

sidente';
b) As appellações das sentenças do Tribunal Criminal. ...

No civel

1.0 Jul~ar em 2" e ultima instancia :
a) As appellações das sentenças do Tribunal Civil: II.,.

b) Os aggravos e appellações dos despachos e sentenças do juiz dos
Feitos da Fazenda Municipal. 89

Art. 136. Tambem é da competencia da Côrte de Appellação :
Julgar em la e unica instancia :

, ~) Os conllictos dejurisdicção entre as autoridadesjl1diciarias do
distncto' fI&, ,

• o) A reforma de autos que se perderam 11a Côrte de Appel.Iaçao i ••

c) As habilitações em autos pendentes perante ella; ...

Nota 85
,,~ecr30'n. 1S'd4 cit., <lrt. 45 - IJir., vol. 55,
~.4 •

Nota 86
Decr, n, ]00. cl'l 9foi 61 """ .. , an. 4 n. I--Dil'"
• I pago 60.

Nota 87
Decr. n: J334 cit , art. 48 n. 1.

87

Nota 88,
Not. aut.

Nota 89
Decr. n. 1334 cit., art. 52 n. 2.

Nota 90
Decr. n. 1334 cit .. arl. li8 n. 2 a.

Nota 91
Decr. n. 1334 cit., art. 48 n. 2 b.

CODIGO COMMEROIAL
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d) As suspeições postas aos juizes da Côrte de Appellação. ae

II. Conceder prorogação de prazo até seis mezes para se pro.
ceder a inventario. 93

III. Censurar ou advertir em suas sentenças os juizes inferiores
e multal-os ou condemnal-os nas custas, conforme as disposições e~
vigor.

IV. Advertir os advogados e solicitadores, multaI-os nas taxas
legaes e suspendeI-os do exercicio de suas fnncções até seis mezes.

V. Proceder na fórma do art.157 do Codigo do Processo, quando
em autos e papeis, de que tiver de conhecer, descobrir crime de
1'e ponsabilidade, ou crime commum, em que tenha logar a acr.ão
publica. .

VI. Exercer os actos de jurisdicção voluntat'ia e mais attri·
buições conferidas às Relações e não revogadas por esta ou outra
Lei.

Art. 137. O presidente, o vice-presidente e o juiz mais antigo
da Côrte constituem o Conselho Supremo do Tribunal. "'"

,A.rt. 138. O conselho se reune ordinariamente uma vez por se·
mana, ou quando convocal·o o presidente, para exercer as seguintes
attribuições. 96

I. Tomar conhecimento de reclamações contra a demora de des·
pachos, processos ou julgamento, falta de audiencia ou sessão nos dias
marcados, e omissão de outros deveres attribuidos aos juizes ou pra·
tica de actos que compromettam os creditos da administração da
justiça, ou do magistrado, afim de ouvir os arguidos, e faze: pu·
blica a improcedencia das reclamações, ou resolver sobre a Impo,
sição de alguma das seguintes penas disciplinares:

- Advertencia em particular pelo presidente,
- Censura publica em conselho; . .
- Suspensão dos vencimentos até 15 dias, com ou sem pmaçao

do exercicio; . .
- Suspensão do emprego com perda dos veucImentos ate um

mez.
II. Conhecer:
a) das petições de habeas-corpus, na fórma dos arts. 81 a 89 do

Regulamento de 2 de Maio de 1874;

Nota 92
Deür. n. 133~ cito. art. 52 n. 2.

Nota 93
Decr. n. 138'1 ei t.: :lrt. fl2 n. 1.

Nota 94
Decr. n. 133!1 ciL. art. 116.

Nota .95
Decr. n. 1334 eit, ar.l. 85.
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b) Das petições de prorogação de prazo para inventario, sendo re.
lator o presidente da Camara Civil, e julgando com os outros dous
membros do conselho (arts. 111, 112, 125 e 134 do citado Regula
mento) ; 96

c) Dos conilictos de j urisdicção, observando, depois de OUVIdo o
procnrador geral, o mesmo processo indicado na disposição anterior;
derogado nesta parte o arts. 33 do citado Regulamento; 87

'd) Dos reCUI'SOS de qualificação de eleitores, vogaes e jurados,
sendo auxiliados no processo pelos outros membros da Côrte.

III. Formar culpa aos funcciouarios mencionados em os numeros
1e2 do art. 133 e os submettel' ao jlllgamento da Côrte em camaras
rennida I na fôrma dos arts. 90 a 109 do citado Regulamento, menos
~uanto á di tribuição e sorteio, sendo relator o presidente da Camara
Crimiôal.

IV. Mandar proceder ex-officio, ou a requerimento do ministerio
publico, a exame de sanidade dos jllizes qne, por enfermidade ou idade
avançada, pa.recerem inhabilitado para o exel'cicio da judicatura; e
propôr ao Presidente da Republica que sE'jam postos em disponibili
dade ou apo en tados.

V. Consultar o Presidente da Republica sobl'e a conveniencia de
~er declarado avulso o magistrado que, em razão de algum crime, actos
mdecoTO'os, ou costumes desregrados, não deva continllar no quadro
da jndicatura.

VI. Nomear annualmente, ouvido o Tribunal Civil e Criminal e o
~n~ti~uto da Ordem dos Advogados, os 12 examinadores dos candidatos
&Judicatura ou ministerio publico. 88

.VII. Sortear os dous examinadores, dirigir oexame, em sessão
pnbhca do conselho, e colligir todas as informações sobre o procedi
mento dos candidatos. 88

VI.II. Pas ar tit.ulo aos approvados, e propôr ao Presidente da
Republica a vitaliciedade dos pl'etores que obtiverem distiucção no
EIame, conforme as disposições dos arts. 36 a 39. •••

. Art. 139. O Conselho Supremo, para processar e julgar, nos
Cllmes communs ou de responsabilidade, os membros da Côrte de
-------------------------~

Nota 96
D'~r. II. 1331 cit.. ar!. 51 11. I.

Nota 97
Decr. n. 1334 cit., a.rt. 51 D• .2.

Nota 98
lJecr. D. 1331 cit., art. 53 n. I.

Nota 99
Decr. n. 13il-! eH., art. 53 n. 2.

Nota too
Decr. n. 1334 cit., al't. 53 D. 3.
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Appellação, e o procurador geral, se compõe dos tres mais graduados
que estiverem desempedidos, segundo a ordem das substituições, e
dos tres senadores do Districto Federal.

Preside õ senador mais idoso, e o conselho observa o processo orl\
seguido pelo Supremo Tribunal no julgamento de seus membros.

Art. 140. A Camara Criminal da Côrte conhece dos recurso e
appellações em materia criminal; a Camara Civil da Côrte conhece do!
aggravos e appelIações em materia civil e commercial.

Art. 141. O presidente preside as camaras reunidas, e tem asu·
perior direcção na Côrte e sua secretaria; elIe e o vice-presideute
di tribuem os feitos entre os juizes da Camara que cada um
preside.

Art. 142. As camaras julgam sempre com cinco juizes, edecide
a maioria.

Os juizes das duas camaras se substituem reciprocamente, na.
ordem da antiguidade, e nessa mesma ordem o presidente da Côrte
chama á substituição os juizes do Tribunal Civil e Criminal, quanM
necessario.•••

Póde votar o presidente da co.mara, si sobrevem impedimento d~

juiz, depois de iniciada a discussão .....
Art. 143. As suspeições postas aos membros da Côrte são pro

cessadas, e julgadas pelo conselho.•03

Art. 144. O processo dos recursos e aggravos é o mesmo d~

Regulamento de 2 de Maio de 1874, mellOS o sorteio.
Das· appelIações o relator dá vista aos outros juizes e ao procu·

radar geral, quando deva ser ouvido, por cinco dias e se observa no
processo do julgamento, quanto á discussão oral das conclusões das
partes, ás requisições do ministerio publico e á sentença, odispas!/)
nesta Lei em relação ao Tribunal Civil e Criminal .••-a

Art. 145. Os juizes das camaras podem ser annualmente reve
zados na fórma do art. 105. tO'"

Nota iOi
Decr. cit., a.L 64.

Nota 1.02
Decr. ciL, art. 6<1 § 2.

Nota iOS
Decr. cit., arts. 50 e 51.

Nota i04

Decr. D. 1157 de 1892.

Nota i05
Deve ser art. 106 e não 105.



DEORETO N. 1030 DE 1890

CAPITULO VII
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Art. 146. Todos os juizes devem ordinariamente dar duas au
diencias na semana ~.o

Art. 147. Cada uma das camaras pôde funccionar em dias diffe-
rentes, mas deve reunir-se duas vezes na semana. ~.'7

Art. 148. Funccionam as camaras reunidas:
L Nojulgamento de embargos de nullidade da sentença. 1.08

II. Para tomar deliberações sobre materia de ordem e servico
interno que interesse a todo o r:J.'ribunal ;

m. Quando houver de informar ao Governo sobre projectos de leI,
eoutros as umptos de interesse publico, sobre os quaes elle requisite °
len parecer.

Art. 149. Cada Pretoria, camara e conselho organiza annual·
mente os mappas estatisticos dos seus trabalhos j udiciaes, e opresidente
da Côrte de Appellação, recebendo-os, manda organizar o mappa
geral, e o remette ao Governo com um relatorio circumstanciado do
etado da administração da Justiça, mencionando as duvidas e lacunas
encontradas na execução das leis.

Art. 150. Os presidentes dos Tribunaes, ou juizes e pretores,
devem mensalmente remetter ao Ministro da Justiça os quadros
demonstrativos, que cada secretario e escrivão lhes apresentará, das
custa~ e emolumentos pagos em estampilhas ou recolhidos á Rece·
bedorIa durante o mez anterior.

Art. 151. Fôra dos casos expressos em Lei, as citações, notifi·
caçõe~ e mais actos do of:ficio do escrivão não dependem de despacho
e'peClaI do juiz.

. Art. 152. Os termos legaes ou fixados pelo juiz correm em car
tono d~sde a data da notificação ex-officio, ou requerimento das
partes, Independente de accusação em audiencia. ....

Art.153. Os termos peremptorios estabelecidos pela Lei não podem
~prorogados pelos juizes.

Nota i06
Deer. n. 1334cit., art. 84.

Nota i07
Decr. CU., art. 85.

Nota iOS
Decr. ci t., art. n; Decr. n. 1157 de

18~~. arts. 5 e 7-Dir., yol. 61, pago 40.

Nota i09
Dir., voI. 63, pag. 15.
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Al't. 154. A proroga\ão dos termos, nos casos em que permitte a
Lei, não deve ser mais de uma, salvo força maior provada, ou consen.
timento das partes . ...

Art. 155. As excepções de suspeição e incompetencia devem ser
oppostas dentro dos tres primeiros dias do termo assignado para a
contestação, ou conjunctamente com esta, sustado o andamento da
causa até se decidir a excepção.

Art. 156. Nas causas civeis e commerciaes póde o juiz reduziras
termos e dilações, consentindo as partes.

Art. 157. As appellações devem subir nos proprios autos, mde·
pendente de traslado. •H

Art. 158. A interposição de aggravo, fóra dos casos em que a.
Lei o permitta, sujeita o advogado á multa de 20'#J a 50:fPOOO.

Art. 159. O juiz relator para ver os processos tem o duplode
tempo concedido aos outros juizes das camal'as. O relatorio é verbal.

Art. 160. O jlliz da acção é o juiz da execução. tU

Art. 161. Executam as sentenças:
a) Os pretores, as proferidas por elles e pelas Juntas Corree

cionaes;
b) Os jui?es do Tribunal Civil e Criminal, as proferidas !las causas

que ás ~uas camaras ou ao Jury pertence julgar em la instauciaj
c) O juiz dos Feitos da Fazenda, as de sua competellcia. 113

Art. 162. Para a execu\ão as c·amaras de appeliação fazem baixar
o feito ao juizo donde subiu, e assim os conselhos, quando julgam em
2a instancia, ou proferem senten\as em causas não cOllteucio.as pre·
paradas no juizo inferior.

Sobre a execução das outras decisões do conselho provê opreSI
dente, ou o juiz relator, si elias não de ignam quen1 deve executal.~.

Art. 163. Nas causas da alçada só cabem'embargos á execuçao,
com processo identico ao da acção, podendo porém, a sentença ser
declarada em virtude de simples peti\ão. • t4

Os embargos de nullidade da sentença do pretor são julgados p~r
eTIe ou seu substituto com dous adjuntos, que serão os pretores maIS
proximos. Uti

Nota :1:10
Dir" va!. 62, pag. 537 e 63, pag, 329

Nota :1ii
Decr. n. 1334 eH., ar t. 91.

Nota :112
Decr. n. 1334 cit., art. 90.

Nota H3
Av. de 17 de Abril de1891-Dil'.,vol,5:I

pag, 287.

Nota H4
Dccr. n. 1334 cit., art. 72.

Nota H5
\

Decr. cit•. art. 'i3 e seg.
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Art. 164. O ministerio publico é perante as justiças constituidas
oadvogado da Lei, o fiscal de sua execução, o procurador dos inte
re,ses geraes do Districto Federal e o promotor da acção publica
contra todas as violações do direito.

Art. 165. São creados os seguintes logares :
1 procurador geral do districto, junto á Côrte de Appellação ;
1 sub·procurador, junto ao Tribunal Civil e Criminal;
3curadores, um de orphãos, um de ausentes, um de residuos

~nto á Camara Civil ;
1curador das massas fallidas, junto aCamara Commercial ;
3promotores publicos, junto ao Jury e Camara Criminal;
1adjunto db 1° promotor perante as Pretorias 1 a 4 ;
1adjunto do 2° promotor perante as Pretorias 5 a 8 ;
1adjunto do 3° promotor perante as Pretorias 9 a 12 ;
1 ailjunto, sob a immediat;a inspecção do 3° promotor, perante as

Pretoria3 13 a 15 ;
3.adjuntos, cada um perante duas das Pretorias suburbanas, 16

a21, na ordem da sua numeração e sob a immediata inspecção dI)
I' promotor o das maritimas, do 2° o das situadas no continente. UG

Art. 166. Incumbe ao ministerio publico em geral:
§1.0 Denunciar os crimes e contravenções, as infracções das pos

luras municipaes e dos regulamentos do Governo, as quebras dos
lermos de bem-viver e de segurança, em todos os casos não excep
tnados pelo art. 407 do Codigo Penal.

§2.° Dar queixa em nome do offendido, a seu requerimento ou de
Beus representantes Jegaes com preva de falta absoluta de meios para
e~erce.r a acção criminal, que privativamente lhes pertença, salvo a
tfupoSlção do art. 279 § 2° de Codigo Penal.

§3,' Aecusar nos tribnnaes os criminosos, solicitar a prisão delles
epro~over a execução dos mandados e das sentenças condemuatoria~

nos ?flmes em que couber a acção publica, ainda que haja accusMor
particular.

Federal perante a Justiça local pelo Decr.
Nota H6 n. 173B de 1893.

_ Seu Regnlamento: Decr. n. ·1562 de
daFOI crea~o um 2° adjunto do Procurador 1893.

Republica para represenlar a Fazenda
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§ 4.' Promover, no interesse da prompta administração da Jns·
tiça, o andamento de todos os processos criminaes, nos qua68 deve
sPompre ser ouvido.

§ 5.' Suscitar perante os Tribunaes competentes os confiictos de
jurisdicção, de que tiver noticia, entre os juizes do districto, eode
attribuição, entre os mesmos juizes e as autoridades administrativas.

§ 6.' Offieiar em todas as causas civeis em que fôr interessado
o districto, naquellas em que alguma das partes se defender por
curador, em todas sobre o estado de pessoa, tutela, cm'atela, inter.
dicção, remoção de tutor e curador, testamentaria, divorcio, nullidade
e impedimento do casamento civil. ...,.

§ 7.° Dar seu parecer em todas as questões de perdas e damnos
contra juizes e empregados judiciaes.

; § 8: Requisitar de qualquer autoridade competente do Estado
a extracção de documentos e todas as mais diligencias necessarías
para a prompta e efficaz repressão dos crimes, pesquiza e captl1l'&
dos criminosos.

Art. 167. Ao procurador geral do districto, além das attribllições
que lhe pertencem em commum com os outros representalites do
ministerio publico, incumbe:

I. Officiar junto á Côrte de Appellação nas causas criminaes de
qualquer natureza para allegar o que fôr a bem da Justiça, assim
como nos habeas-c011JuS e nas fianças;

. II. Promover no mesmo Tribunal o andamento dos processos em
que fôr interessada a Justiça publica e a expedição e remessa das
sentenças exequendas ;

III. Denunciar e accusar os funccionarios publicos nos cl'imes
pelos quaes devam responder perante a Côrte de AppelIação;

IV. Ordenar que o sub·procurador, os promotores e o, adjuntos
denunciem os crimes de sua competencia, que lhes constarem on
chegarem ao seu conhecimento;. .

_, V. Inspeccionar mediata ou immediatamente todos os funcClO'
narios do ministerio publico; expedir instrucções para o desempenho
uniforme e regular de suas attribuições e impôr·lhes as p~nas
disciplinares ;

VI. Apresentar annualmente ao Governo o relatorio dos trabal.hos
do ministerio publico com as informações recebidas sobre os servl~oS
executados, duvidas e difficuldades occorridas na execução das leiS,
providencias necessarias para. o regular exercicio de suas fnncções
ou a bem da administração da Justiça. --'

Nota H7 .. I'
-' Eoificiar nas causas em que por qualquer modo fór interessada aFazenda 31uOlClpa •

Decr. cit., art,47.
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Art. 168. O sub-pro<::urador exerce Junto ao TrIbunal Civil e .
Criminal todas as attribuições do ministerio publico, e especialmente
lhe incnmbe :

I. Funccionar perante o conselho do Tribunal e o Juizo dos
Feitos da Faze.nda, e, sempre que convenha ao serviço, em qualquer
das eamaras ou no J ury ; •

II. Dar instrucções a todos os agentes do ministerio publico que
servem perante o Tribunal ou junto ás Pretorias; U8

m. Representar ao Governo, ao procurador geral e requerer ao
Tribunal o que fôr a bem da administração da Justiça;

IV. Substituir o procurador geral nos seus impedimentos.
Al't. 169. Os curadores junto á Camara Civil desempenham as

mesmas funcções ora exercidas pelos que servem perante os juizes de
orphãos, ausentes e provedoria; o das massas fallidas tem as funcções
determinadas na lei das fallencias; substituem-se todos reciproca-
mente na ordem designada pelo sub·procurador. .

Art. 170. Os promotores exercem perante a camara e juizes de
instrucção criminal, o pretor e as Juntas Correcionaes todas as suas
allribuições em mat~ria criminal; revesam·se no serviço do Jury e
da camara e substituem-se reciprocamente.

Incumbe-lhes, além das funcções geraes do ministerio publico,
adas que são commettidas aos promotores pelas leis vigentes:

I. Dar instrucções aos adjuntos;
II. Representar ao sub·procurarlor o que fôr a bem da regula

ridade de serviços.
Al't. 171. Os curadores e promotores substituem o sub-procu

rador na ordem designada pelo procurador geral.
ÂI't. 172. Os adjuntos exercem nas Pretorias e Juntas Correc

Clonaes as mesmas attribuições dos promotores e curadores; partici
~aDl.lhes as occorrencias importantes, solicitam e ob el'vam as suas
lDstrucções e os sub tituem no impedimento dos efi'ectivos, a quem
cabe a. substituição reciproca, guardada a ordem da numeração das
Preto\'las. ti 8 a

. Art. 173. O ministerio pubhco exerce inspecção sobre os carto
~o~ dos tabelliães, registro. de hypothecas do commercio, do estado
CIVil edeposito publico.-

. Nota H8

k~~g~~~.de MarçO de 1891 -llir., vaI.

Nota fiS a
- 0s adjuntos dos promotores no Dis

tricto Federal como auxiliares de ordem
judiciaria nll.o tem plena atlribuição de
olliciarelJ1 nas .Pretorias como curadores,
cabendo porém funccionarem juntamente
com os promotores e curadores: Despacbo
do n'linist. da Just.-Di.,.., vai. 68, pag.la3.
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Art. 174. E' tambem dever do ministerio publico visitar as
prisões, os asylos de orphãos, alienados e mendigos, requerendo o
que. ror a bem da. Justiça e dos deveres de humanidade.

Art. 175. Os curadores geraes se encarregarão da defesa dos presos
pobres, á requisição do presidente do J ury ou da Camara Criminal.

Art. 176. O Ministro da Justiça é antorizado a organizar uma
commissão de patrocinio gratuito dos pobres no crime e civel, ouvindo
o Instituto da Ordem dos Advogados, e dando os regimentos
necessaTÍos.

Art. 177. Os funccionarios da policia e segurança publica devem
prestar todo o auxilio requisitado pelo ministerio publico para o
desempenho dos sens deveres.

Art. 178. No exercicio das funcções ha reciproca independencia
entre os funccionarios da ordem judiciaria e os do ministerio publico.

Art. 179. O procurador geral exerce autoridade disciplinar sobre
todos os outros JIlembros do ministerio publico, e póde impôr·lhes as
mesmas penas que o Conselho Supremo applica aos jnizes nos casos
determinados nesta Lei.

TITULO IV
Dos sel'ventuarios de Justiça

CAPITULO I

Das s e c1" et a1"Í as

Art. 180. A secretaria da Côrte de Appellação e a do Tribunal
Civil e Criminal se compõem de igual numero de empregados: 1se·
cretario, 2 amanuenses, 1 porteiro e 2 continuos.

Art. 181. O presidente de cada um dos Tribunaes exerce sup~ema
inspecção na sua secretaria; dá.lhe instrucções; rubrica os livros
necessarios ao serviço; expede por seu intermedio todas as or~ens ~e
sua competencia; conhece das faltas dos empregados e da eXlgenc18

ou percepção de salarios indevidos; impõe correccionalmente as penas
disciplinares do DecI'. n. 5457 de 6 de Novembro de 1873.

Art. 182. Ao secretario, auxiliado e substituido pelo amanuen·
ses e escrivães, incumbe: S'

1. Assistir ás sessões e conferencias do conselho e das camara I

2. Lavrar as portarias, provisões e ordens, e escrever ~ corre~:
pondencia que tenha de ser assignada pelo presidente ou vlce·pres1

dente;

/
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3. Ter sob sua gnarda e responsabilidade os autos que fôrem
apltsentados ao Tribunal;

4. Fazer duplo registro dos autos recebidos, sendo um dos re
gi tros por ordem chronologica do dia., mez e anno da apresentação
eoutro por ordem alphabetica- dos nomes das partes;

5. Promover o preparo dos autos e pagamento das custas devidas
IIOf meio de estampilhas ou guia á Recebedoria, sem demorar pela
falta os criminaes ;

6. Lançar em livros especiaes e notar no rosto dos autos adis·
tribuição feita aos juizes e escrivãe~;

7. Escrever em todos os feitos da competencia do conselho;
8. Passar as certidões que fôrem requeridas dos livros e doeu

meutos existentes no Tribunal;
9. Fazer seBar com o sello do Tribunal as cartas de sentença e

mais papeis que dependem de ta formalidade.;
10. Abonar as faltas dos empregados da secretaria, com recurso

~a o presidente ;
11. Organizar e conservar na melhor ordem o archivo e cartorio

da secretaria e a bibliotheca do Tribunal.
Art. 183. Todos os empregados da secretaria são subordinados

&o secretario, que distribue o serviço entre os amanuenses e conti
nnos, e deve dirigir todos os trabalhos de accordo com as instrucções
do presidente.

Art. 184. O porteiro tem a seu cargo a guarda, conservação e
&!seio do edificio e dos moveis nelle existentes.

Art. 185. Os continuos fazem o serviço interno da secretaria de·
terminado pelo respectivo Regimento e segundo as instrucções do
recretario.

CAPrl'ULO TI

Dos esC1,ívães e mais officíaes do Juizo

Art. 186. Os dons escrivães da Côrte de Appellação servem
nm na Camara Civil e outro na Camara Criminal. 110

. ~rt. 187. Os tres escrivães de cada camara do Tribunal Civil e
Crimmal servem por dis tribuição do presiden te da mesma camara.

ameias de escrivão da Côrte de Appel1aç.1o
Nota i i 9 por de i lencia do respectivo serventuario.

Av. de l° de Marco de 1892-Dil'., vaI.
l~;n~:l adoptaI' as providencias dos art. 61, pago 277.

no caso de vaga de um dos dous
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Art. 188. Os dous escnvães do J ury servem nos actos prepara.
torios do processo por distribuição do 1° presidente do Tribunal e se
revesam no serviço das reuniões mensaes.

Al't. 189. O escrivão do Juizo dos Feitos da Fazenda Mnni~ipal

escreve em todos os feitos civeis e criminaes que correm no Jnizo.
Art. 190. Os escrivães dos pretores servem perante elles e as

Juntas Oorreccionaes em todos os feitos de sua competencia e exer.
cem as fuucções de of:ficial privativo dos casamentos e do registro
civil na respectiva Pretoria.

) Art. 191. Substituem-se:
a) Os escrivães na Oôrte de Appellação entre si e pelos 1°, 2' e

3° escrivães da camara do Tribunal Civil e Oriminal, designada seguudo
a especie da causa; ue

b) O de cada uma das Oamaras Oivil e Oommercial deste Tribunal
entre si e entre os de uma e outra na ordem da designação numerics
com que são nomeados;

c) Os da Oamara Oriminal do mesmo Tribunal entre si epelos l' e
2° escrivães do Jury, a quem tambem substituem;

.... d) O do Juizo dos Feitos da Fazenda Municipal pelos escrivães
da Oamara Oivil e no seu impedimento pelos das Pretorias, na ordem
da numeração destas;

e) Os das Pretorias entre si na ordem da proximidade. ,
Paragrapho unico. Todos os escrivães podem ter escreventes Jura·

mentados.
Art. 192. São deveres commnns a todos os e3crivães:
1. Ter os seus cartorios junto aos Tribunaes e ao Pretorio em

que servem, e a elles comparecer em todos os dias uteis i
"2. Estar presente á hora marcada nas audiencias i

3. Desempenhar as suas fuucções em todos os feitos da com·
petencia do juiz ou Tribunal a que pertencem;

4. Observar sempre o seu Regimento no exercicio dos actos do
officio; ,

5. Ter sob sua guarda e responsabilidade todos os autos e pape~s
que lhes tocarem por distribuição, ou que em razão de seu ofJiClo
lhes fôrem entregues pela-s partes; 's

6. Tomar nota da entrada, movimento e estado dos autos epap~
em livros especiaes de registro, e organizar indices por ordem d
distribuição ou numeração e pela ordem alphabetica dos nomes as
partes; aio

7. Oonservar oS cartori'os regularmente arrumados e com asS I

dIvidindo os autos e papeis em classes, e organizando cada ~

Nota 1.20
Not. ante
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destas pela ordem cbronologica das datas de entrada ou distri
bnição;

8. Promover o pagamento das ClIstas e emolumentos a que se
refere oart. 198, em estampilhas ou por meio de guia á Recebedoria;

9. Fazer á sua custa as diligencias que se· mandarem renovar por
arroou culpa sua, sem embargo das outras penas em que por isso te
nbam incorrido;

10. Prestar ás partes int.eressadas, quando solicitarem, infor
mações verbaes ácerca do estado e andamento dos feitos e passar·
hesas certidões que requererem, salvo sobre assumpto em segredo de
jnstiça;

11. Fazer as contas das custas e submettel-as á approvação e
rubrica do juiz; contar os salarios, que receber, na fôrma deter
minada no art. 201 do Regulamento de 2 de Setembro de 1874. ...."

Art. 1930 Nos casos urgentes, e 8empl'e que fôr necessario ao
rerviço publico, môrmente em materia criminal, o juiz pôde ex-officío,
onarequerimento do ministerio publico, ordenar a qualCluer escrivão
os actos necessarios do seu officio, ainda fôra da circumscripção da
Pretllria ou séde do Tribunal a que pertença.

Arto 194. Além das penas estabelecidas pela legislação vigente,
os ecrivãee estão sujeitos ás disciplinares, advertencia, privação de
vencimentos, ou sURpensão, até tres mezes, que lhes impuzer o con
relho da Côrte ou do Tribnnal Civil e Criminal por falta de cumpri
mento dos deveres do officio ou irregularidade de conducta.

Art. 195. Das suspeições dos escrivães conhecem os presidentes
dascamaras e juizes perante qnem servem.
, Art. 196. O porteiro do Jury, os de auditorio e officiaes de jns

lIça exercem as funcções que lhes incumbe a legislação vigente.

TITULO V
Dos venCimentos, licenças e aposentadorias

em An. ]97. Os juizes, os funcclOnarios do ministerio publico e
os preg~dos das secretarias, mencionados na tabel1a annexa, percebem
~entos nella fixados, sem outra qualquer retribuição.

Nota i20 a o

hodca de Agosto de 1894 - Dian'io Olficial de 4 do mesmo mez e anno.
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Sómente OS curadores, escrívães, porteIros e of:fiClaes de ju tlça
percebem custas. H'.

Art. 198. Todos os emolumentos e custas que deveriam perceber
os funccionarios comprehendido.3 no primeiro membro da disposição
precedente serão contadas na fórma dos regimentos vigentes pelos
secretarias e escrivães e arrecadados por meio de estampilhas ou guia
á Recebedoria como renda do Thesouro Federal. .... a

Art. 199. Os vencimentos são divididos em ordenado e gratifica
ção. Esta só é devida pelo effectivo exercicio.

Art. 200. E' privado de todos os vencimentos o funcciouario
qne deixa o exercicio sem licença, ou a excede, salvo força maior,
a juizo do superior -legitimo e por tempo não excedente a oito dias.

Art. 201. A licença póde ser concedida, em cada anno, até nm
mez pelo presidente da Côrte de Appellação aos funccionarios da
ordem judiciaria, e pelo procurador geral aos funccionarios do minis
terio publico j até tres mezes pelo Ministro da Justiça; até seis pelo
Presidente da Republica.

Completado este maximo, não se concede nova licença com 01"

denado antes de seis mezes de effectivo exercicio.
Art. 202. Sem enfermidade provada do .funccionario, a licença

só póde ser concedida com a metade do ordenado.
Art. 203. O funccionario vitalicio que contar mais de dez annos

de serviço publico, provando lmfermidade que o impossibilite de
exercer o cargo, tem direito á aposentação com o ordenado corres·
pondente ao tempo de serviço, ou com todo o ordenado, si contar 2ó,
ou com todos os vencimentos, si contar 35. .

Art. 204. Todo o funccionario, vitalício ou não, que pela Idade
ou por enfermidade physica ou moral ficar impossibilitado de exe:cer
as funcções do emprego e outra profissão, receberá, si não tiver
direito adquirido á aposentadoria, uma pensão correspondente ao 01"

denado e tempo de serviço . .... b ••

Art. 205. Estas disposições não prejudicam o direito adqull'1do
antes da promulgação da presente Lei.

Nota i2i
A Intendencia Munioipal da Capital Fe

deral é isenta do pagamento de custas dos
processos em que decahir,etc.: Decl'. n. 416
âe 22 de Maio de 1890; Av. de 28 de lI1aio
de 1892 - Di7·., vai. 61, pag. 290.

-Dá direito aos secrelarios, da Côrte de
Appellação e do Tribunal Civil e Crimjnal
a perceber custas, quando trabalharem como
escrivães: Decr. n. 77 de 1892.

-Não é'ücito ao juiz ao percepção de
custas e porcentagens: o disposto neste

al't. 197 não póde se~ ampliado oem7d~;
rogado por leis muniClpaes: AV, de 2
Junho de 1895.

Nota i'2i a
Decr. n. 22j de 1894, art. 3.

Nota iU b
- vilaliciol

Os funccionariOs mes!I!0 nao de 26 de
têm direito á aposenladorla ; AV.
J lllho de 1895.
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TITULO VI

Disposições tl'ansitorias

1391

Art. 206, Esta Lei entra em plena execução no mesmo dia em
que começa a obrigatoriedade do Codigo Penal.

Aorganização, porém, pôde ser feita desde já, e por Decreto
immediatamente ordenada a execução na parte não dependente dQ
mesmo Codigo.

Art. 207. O Ministro da Justiça é autorizado a despender com o
estabelecimento das Pretorias e Tribunaes até á quantia de 300:000$.

Art. 208. Emquanto não parecer conveniente organizar todas as
Pretorias, se pôde annexar o territorio das mais proximas, até ao
numero de tres, ás que fôrem constituida'.

Art. 209. Até se proceder á qualificação dos jurados e vogaes
em conformidade desta Lei, subsistirá a actual dos jmados para
todos os efieitos nella determinados. U2

1l't. 210. Oom a execução de ta Lei cessam no districto todas as
jurisdicções e empregos de ordem judiciaria, ou do ministerio publico,
não mantidos por eUa, ou pelas leis federaes. .

Art. 211. Os funccionarios' que não fôrem aproveitados na or
ganização, e a que não fôrem applicaveis os arts. 9 e 10 das dispo·
si\ões provisorias da Oonstituição, serão:
. a).Aposentados com o or<lenado correspondente ao tempo de ser·
11~, SI tiverem direito á aposentação;

I b) Addidos, si tiverem titulo vitalicio ou de nomeação por tempo
certo, ao l'ribnnal, Pretoria ou repartição em que mais aproveitaveis
Iorem o seus serviços, com os vencimentos que percebiam, ou cor·
responde~tes á lotação dos seus officios, e na falta, aos vencimentos do
cargo de ~gual categoria Cl'eado por esta Lei; ,

c) ~lspensados do serviço que lhes incumbia em razão do cargo
SUpprtmldo, po~endo ser empr~gado noutro, conforme o seu mereci·
mento, aconvemencia publica e a equidade.

Art. 212. São mantidos:
I L' Os dous actuaes escrivães da Relação junto a Côrte de
lIppellação ;
-.: Os dous escrivães do Jury junto ao mesmo Tribunal;

Uota 122
Detr. n. 6 de 1891, art. 6.
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3,o Os seis escnvaes do civel, por distribu!ção, nas Camaras
Civil e Criminal do novo Tribunal;

4.° Os quatro escrivães do commercio e o privativo do protesto
de letras junto á Camara Commercial, reduzindo-se o numero á medida
que vagarem os logares.

Art. 213. Têm preferencia para escrivães do Juizo dos Feitos
da Fazenda e Pretorias os 10 actuae3 dos juizos privativos de 01"

pllãos, provedoria, ausentes e casamentos.
':'Podem, porém, os que tiverem titulo vitalicio, ser addidos ao

Tribunal Civil e Criminal, exercer junto á Camara Civil nas causas con.
tenciosas, excedentes da alçada do pretor, as mesmas funcções que
ora desempenham nos actuaes juizos privativos, e servir por distri·
buição no crime, supprimindo-se os logares á medida que vagarem.

Art. 214. Os pretores nas propostas de nomeação dos seusescri·
vães attenderão ao merecimento dos que ora servem nos juizos de paz.

Art. 215. O distribuidor geral que actualmente serve continuará
a funccionar na distribuição aos tabelliães e escrivães dos Tribunaes·

Art. 216. Nos mesmos Tribunaes servirão os dous actuaes con.
tadores, um no geral e outro nas causas orphanologicas, de ausentes
eprovedoria; assim como os dous partidores providos vitaliciamente.

,As partes serão admittidas nos outros juiz'os e ainda nos das
camaras, si fôrem impedidos os partidores privativos, a nomear cida·
dãos capazes para effectuarem a partilha do mesmo modo que nomeiam
os avaliadores, si o reqnererem; dispensando-se, porém, esta forma·
lidade sempre que, feito pelo escrivão o calculo da liquidação da he·
rança, dos quinhões e de sua repartição} de conformidade com odes·
pacho final de deliberação da partilha, concordarem os interessados
em receber os lotes separados para. o seu pagamento. tU.

Art. 217. Os avaliadores commerciaes continuam a ser nomea·
dos na fórma da legislação vigente.

Art. 218, Os autos findos devem ser recolhidos ao archivo geral
que cada uma das Camaras e Pretorias deve ter; os pendentes serão
remettidos ao juizo competente para delles conhecer. . _

Esse archivo estará sob a immediata guarda do 10 escnvao ~a

Camara respectiva, nos Tribunaes, e do escrivão em cada Pretol'l8,
os quaes recolherão tambem todos os livros e mais papeis dos cal"
torios extinctos, t 23

Nota i22 a
. Avo de 3 de Agosto de 1894-Dia1'io Offi
cial de 4do mesmo mez e anno o

Nota i23
Os Olltros crimes de mais. de 20 a.~~~~~

civeis de mais de 30, que. sao proPrlrehen.
dos escl'ivães, não se acnam GOlllP 1030
didos no art. 219, la parle dOdDe{J91~Dir.,
de 1890: Av. de 9 de Março e 2~
voI. 54, pago 669-Vid.Di1o , voI. 55, pago '
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Art. 219. E' abolido o recurso de revista para o Suprem'o Tri
bunal de Justiça, crea!lo pela Lei de 18 de Setembro de 1828, que ficará
extiucto desde a installação do Supremo Tribunal Federal. U4

Art. 220. Das revi tas já concedidas tomarão conhecimento as
Relaçõe designadas na fórma da legi lação actual, que será appli
cavei á Côrte de Appellação do Districto Federal si abda estiver pen
Jente do Tribunal, que substitue, algum feito em gráo de revisão.

Art. 221. Dos recursos de revi ta interpostos até á data da
publicação desta Lei, e ainda não decididos pelo Supremo Tribunal
de Justiça, conhecerá este, ou o Tribunal Federal, desde que fôr
installado e extinguir-se aquelle, denegando o recurso, ou revendo
e julgando o feito com a mesma amplitude concedida ás Relações
revi oras, applicadas porém ao processo do julgamento as disposi
Iões dos arts. 11 a 14 da citada Lei de 1828.

Art. 222. A denominação, tratamento honorifico e distinctivos
dos membros do Supremo Tribunal Federal serão os mesmos dos
aclones ministros do Supremo Tribunal de Justiça, observado o clis
posto no Decr. n. 25 de 30 de Novembro de 1889 que continúa a ser
applicavel aos juizes do Districto Federal, assim como o tratamento de
que gozam e as insignias de que devem usar no actos publicos. nu;

Art. 223. Os novos Tribunaes e juizes federaes, e os da justiça
llJCal do Di tricto Federal, não se in tallarão autes de approvada a
r,oustituição pelo Congresso Nacional.

Art. 224. Emquatlto não se in tallarem os novos Tribunaes,
II~ve~ os actuaes juizes e funccionarios da ordem judiciaria e do mi·
IIlste1'lo publico continuar no exercicio de seus cargos, e nelles proce
der de conformidade com a legislação em vigor.

Art. 225. A justiça constituida no archipelago de Fernando de
Noronha passará a pertencer ao Estado de Pernambuco, continuando,
~ulretauto, a serem pagos os respectivos funccionarios pelos cofre
leraes até á organização definitiva do mesmo Estado .• l>G

Nota 1.24
Providenciar sobre a inslallação do Su

premo TrJ~ullal Federal e mais fUllcciona.
rlus deJus!Lça Federal: Decr. n. 1 de 1891.

Nota 1.25
Ira1i~d inleiramente deslocada a di posição
dojust~·sedexclu !vamente da organização
_ .Iça oDIstncto Federal.

qlina~'e ~el~bros do Tribunal Civil e Cri
tIerci' re ores do Districto Federal 1]0
PlIbIi~ole Suas funcções e solemnidade
Para evem usar do vestnario marcado
I~ l~~~zes de Direito pelo DeCI'. 1326

CCr. n. 1421 de 1893B8 •

Nota 1,26
o territorlo do archipelago de Fernando

de Noronba continuará a perleucel' ao Es
tado de Pernambuco: Decr. n. 1371 de
1891.

- Declara que ni'ío podendo o archipe
lago de Fernando de Noronba ser classifi
cado como comarca e pecial, não póde ter
100'ar a nOll1eação de juiz ubstiluto; ca·
bendo ao Governo do Estado providenciar
sobre a creaçâo de um districto policial:
Av. de 9de Março de 1891-D~1'., vol. 54,
pago 671.

CODIGO CO~~fEnCIAL
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Art. 226. O Ministro da. Ju tiça é autorizado a expedir os regula.
mentos que fôrem uecessarios para a execução da presente Lei.'"

Art. 227. Revogam-se as disposições em contrario.

Irajá.
Governal1or. 129

Paquetá .• :10

J acarépagl1á.•31

Guaratiba. ':I~

Santa Cruz. t33

Campo Grande.

Candelaria.
Santa Rita..
Sacramento
S. José.
Santo Antonio.
Gloria.
Lagôa.
Gávea .• 28

Sant'Anna.
Espirito Santo.
S. Christovão.
Engenho Velho.
Engenho Novo.
InhaúlDa.

CInCUMSCnJPÇ:io

A mc'ma. das seguintes lrcguezias

»

»
»

»

»

»

CL.\SSIFICAÇÃO

Urbanas e subul'banas :

Urbanas:
1." - Pretoria ' .
2;& - » ••..... ,. '" .....•.•
3.a _ » '"
4." - » '" .
5.'- » .
6."_ » .
7."- » .

8." - » •.•.....• '" '" '.
9." - » ..

10.&_ » .
11." - » '" .
12." ~ » .
13.&_ » •••.............•••
14." - »

Suburbana~ :
15."'
16.&_
17."_
18."'_
19.&_
20."-
21."-

Nota i27
Que redacção! - Foi ex.pedido o Decr.

cito n. 1334 de 1893. regulando a parte
civil.

Nota i3i
Idem ã de Irajá: Decr. cit. n. 225.

Nota i32
Idem ã de Campo Grande: Dccr.oil.,

n. 2l5.
Nota i29

Idem á de Santa Rita: Decr. cito n. 225.
Nota i33

Nota 1.30 Idcm á de Campo-Grande: Decr. ail.
Idem ã da Candelaria: Decr. cito n. 225. n. 225.

Nota i28
Foi aunexa ã da Lagõa: Decr. n. 225

de 1894, art. 4.
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CA.RGOS ORDENADO GRATII-"I· TOTAL OItCA~II~NTO

CAÇJ\O C;EH/\Li1 P''';",,,·········.····· ...... R:U008 6:000$ ] 4:000~
';; 1 vice-presidente................. 8:000::; 5:0UO$ 1<1:OOU
:3 10 juizes a...................... 8:0UO$ 4:000$ 12U:000.•
~ Ao que servir no ('ollsl'll1o ..... ......... 1:000$ 1:000S

Côrte de AppeJlação ... o ........... 0 o •••
"" 1 procurador geral do distl'icto ... 8:000$ 4:000$ 12:000$

• ( 1 """'",,...................... 4:000$ 2:000$ 6:000$
j1 2 amanuenses a.................. l:fj(lO$ 800$ 4:80o,i
~ 1 porteiro ....................... 1:200$ 600S 1:800~
'" 2 continuas a... o •••••••• " •• " •• 80C$ 400~ 2:400$ 175:000,g, :11 p,";d"~ . H

7:000$ 5:nOO$ 1~:000$
ê ~ Yj~-presldentes a.............. 7:000$ '1:000$ 22:000.:;
:= 9 JUIzes a ....................... 7:000'\ 3:0uO$ 90:000$
=i: 1 sub-procurador, .............. , 7:000$ 3:(J00$ 10:000$

Tribunal Civil e Criminal. .... o ... o ....
E-< 1 promotor publico............ " 3:200::; 1:6UO$ 4:800$
.~ ~ 1 secretario ...................... 3:200$ 1:600$ '1:800i
.5 2 amanuenses a.................. 1:200r- 600$ 3:600.
~ ~ 1 porteiru ....................... 1:000$ 50()~ 1:500$
~ 2 continuos a.................... ' 600$ 4011$ 2:000.';: 150:700$

Jury.......................... o ........ {

.2 promotores pU',llicos a......... 3:200$ 1:{j0~ \1:600$
2 escrivães a................... ,. 2:400$ 1::200~ 7:200~
1 porteiro .•.. o ••••••••• " •• , •••• 800$ 400$ 1:200 18:000$

Juizo dos Feitos da Fazenrla ~tul1icipa1.. 1 juiz ••••••. o ••• o ••••••••••••••• 7:000$ 3:000$ 10:000$ 10: 000$

Pretorias....... " ..• o •••••••••••••••••• 1 21 pretores a ..................... 3:200$ 1:600$ 100:800$
7 adjuntos dos promotores a..... l,:600S 800$ 16:800$ 117:600$

Somma geral ........... ......... ......... .......... 471:~00$

Nota i 34
Decr. n. 225 de 1891: foram elevados.
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Decreto ll. 1054 de 22 de Novembro de 1890

Dâ proviclencias sobre a eleição dos membros da fJunta Commercial de 5, Paolo

o generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do Governo
Provisorio constituido pelo Exercito e Armada, em nome da Nação,
tendo ouvido o Ministro da Justiça, sobre a representação dos eleito·
res commerciantes do E tarlo do Paraná, que, desejando concorrer
para a eleição dos membros da Junta Commercial de S. Paulo, não o
podem fazer nos termos do Decr. n. 1005 de 13 do corrente maz, a
tempo de serem recebidos os seus votos pela me a do collegio com·
mercial, que tem de reunir-se no dia 24 do corrente;

Decreta:
Art. 1.° A mesa do collegio commercial convocada para a elei·

ção da Junta Commercial de S. Paulo, deverá no dia marcado pro·
ceder a apuração de todas as cedulas, que no logar de sua reunião lhe
fôrem entregues, para a eleição dos deputados e supplentes, e, lavra
das as respectivas actas, designar novo dia, com attenção ao tempo
necessario, para chegarem as cedulas recolhidas nos outros E tado,
conforme as clausulas 1.& e 2," do art. 1.0 do Decr. n, 1005 de 13
deste mez, e as commnnicações recebidas da reunião effectuada ~m
todos ou algum delles, afim de apuraI-as de conformidade com a ,d.IS'

posições em vigor, lavrar em seguida uma acta geral da elelçao,
segundo o resultado da somma dos votos de torlos os eleitores com·
merciantes do districto que llouverem concorrido, (*)

Art. 2,° Revogam-se as disposições em contrario,

Aviso de 8 de Janeiro de 1801

Resolve duvidas sobre a eleiçllo de depulaClos e supplenles da Junta commercial

Ministerio dos Negocios da Justiça-2& Secção- Rio de Ja·
neiro, 8 de Janeiro de 1891.

. . . d d','t da I' varaResolvendo as duvIdas expostas pelo JlUZ e 11 el o J lOta
da capital com referencia á eleição de deputados e supplentesd~

(.) Av. de 23 de Fevereiro de 1891-Di7'.,vol. 51, pag.466.
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Commercial desse E tado, declaro-vos em resposta ao ofticio n. 567
de 23 de Outubro ultimo:

l.0 Que embora não contemplados na lista respectiva, devem ser
admittidos a votar: os negociantes estrangeiros matriculados, de de
que apresentem carta de matricula com a averbação, nelJa feita, de
terem aceitado a nacionalidade brazileira, e ·na falta desta averba
(ão, otitulo de eleitor ou declaração, perante a mesa do colJegio com
mercial, oque tudo será consignado na acta da eleição;

Os negociante que se matricularem depois da publicação da lista,
fazendo-se menção de eus nomes na acta;

Os negociante' matriculados na Junta da Capital Federal com
domicilio nos Estados de S. Paulo, Paraná e Goyaz, provando esta
circumstancia, si não e tiver averbada. nas matriculas (Aviso de 13 de
etembro de 1890) ;

2,° Que, conforme a doutrina do Aviso 11. 172 de 23 de Março de
1878, oprazo de cinco annos de profh; 'ão habitual do commercio, exi.
uida pelo art. 15, rritulo unico do Codigo Oommercial, deve ser contado
da data em que o commerciante começou a exerceI-a effectivamente,
aiudaqnaudo po teriormente tenha deixado o u,o dessa profissão (Aviso
de 19 de Outubro de 1890).

Sande e fraternidaue. - JJl. FelTaz de Ct~mpos Salles.
Sr. Governaclor do E3tado de S. Paulo.

Dl'CI'eto n. 1362 de 4 do Fevereiro de 1891

Proyidencia sobre a organização dils sociedades anonymas

Art, 1.0 As sociedades anonymas, para abrirem subscripç~
publIca, formarão os seus prospectos, nos quaes se deverão decla.
rar os nomes das pessoas que preliminarmente se associarem para
COUstituil-a.

Art. 2.° Nos mesmos prospectos se mencionarão por suas datas:
1:° Os ~ontractos em que se basearem, si os houver, e os que tive

re~ SIdo feItos com incorporadores syndicatos ou outras quaesquer
entidades civis' '

2 ° '
llIi .' .As sommas que se devem desembolsar por compras, com-

ssoes, porcentagens ou quaesquer outros encargos. .
t Art. 3.° Os prospec.tos serão acompanhados do projecto dees atntos.
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§ 1. o Todos os documentos a que se referirem os ditos prospectos
ficarão depositados no escriptol'Ío do incorporador, para serem exa·
minados por quem deseje subscrever.

§ 2. o Â subsclipção só poderá etfectuar-se oito dias depOIS de
feito esse deposito.

Art. -i. o Os documentos serão as ignados pelo incorporador emte·
ressados, e servirão para instrucção do regi tro na Junta Commercia1.

Ad. 5. 0 Os documentos de que tratam os artigos a\lteceden.
tes serão exbibidos na assembléa constituinte da sociedade j ecom a
acta da sua constituição, e certidão do deposito de que trata oart. lO,
servirão para o registro, que se fará na Junta Commercial dentro
de um mez.

Art. 6. o Si dentro de seis mezes da constituição da sociedal1e
anonyma, esta não começar as suas operações, considerar·se·ha
ilJSO facto dis80lvida.

Ârt. 7. 0 Os fundadores ou incorporadores de sociedades anollY'
mas, os cedentes de contractos, feito com o poder publico, que aufe·
rirem vantagens, sob a fôrma de venda, commissão ou porcentagem a
deduzir do capital, pagarão 5 % do valor da venda, commissão
ou porcentagem.

Ârt. 8. o Este pagamento se fará no Tbesouro Nacional, com
guia dos incorporadores; e o regi tro na Junta Commercial só se
fará depois de realizado tal pagamento, que se effectuará dentro de
30 dias depois de constituida a socieda,de.

Art. 9. 0 Os fundadores ou incorporadores respondem bo?~a ~tle
collectivamellte pelas declarações dos (Jrospectos, fazendo-se effectll'iL
a re ponsabilidade civil ou criminal, como no caso caiba.

Ârt. 10. E' permitti<.la a definitiva constituição das sociedades
anonymas, quando estiver subscripto todo o capital realizado a
sua decima parte em dinbeiro, sendo permittida a negociaçã~ de
suas acções tão sàmente quanrlo estejam realizados 40 % do capital.

Art. 11. As vendas de acções ou cessões de direitos a acçõ~s a
prazo pag'arão 3 "/0' do valor nominal de cada acção que fizer objecto
da transacção ou transferencia de contracto.

§ 1. o Este imposto será satisfeito P01: estampilhas inuti~isadas pelo
corretor nos respectivos contractos que derem aos mutuanos ou pelo
vendedor, quando o contracto fôr directamente por este cele~l'ado.

§ 2. 0 À falta do pagamento deste imposto importa a nullldade da
transacção.

• Art. 12. Os dividendos superiores a 12% com esta ououtl'aq.ualql~~r
denominação, como-bonus-,-integralização-, et?, p~gal'ao 2a~~
do excesso, deduzido no acto do pagamento ou distnbUlçao pelos
eionistas.
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Art.13. Em tudo quanto não esteja alterado por este Decreto, subo
iste a Lei n. 3150 de 4 de Novembro de 1882, o Decr. n. 8821 de

30 do mesmo mez e anno, e o Decr. n. 164 de 17 de Janeiro de 1890.
Art. 14. E te Decreto terá execução desde a sua publicação.
Art,. 15. Ficam revogadas as d~sposições em contrario.

Decreto n. 1386 de 20 de Fevereiro de 1891

Bevoga os arls.11 e H do Decr. n. 1362 de 14. do corl'ente mez que providencia
sobre a organização da socieliad '5 ;\Jlon)'ll1as.

Decl'elo n. 1~.:.O A de 21 de l?enwciro de 18U1

Amplia as allribuiçôc' dos sub lilulus dos juizes sccciollac e dá oulras pl'ovidencias.

Art. 1.0 Compete aos ubstitutos dos juizes sE'ccionaes, além das
attribuiçõe expres as no Decr. n. 84 de 11 de Outubro de 1890,
auIilial·o nos acto preparatorios dos proces os cri meS1 e civeis de
~uajuri dicção, não podendo, porém, proferir sent.ença definitiva, .ou
IUterlocntori:1 com força de definitiva, nem o <1e vacilo de pronuncia,
~alvo no caso de sub tituição plena em um ou mais feitos.
. Parao'l'apho naico, De aggravo da ele p'lcho inter1ocutorio profe

l'ldo pelo .ub tituto conhece o juiz eccional. t

. Art: 2°. Em casos de urgente diligencia. ou de pro.videncia que
nao admlttllm demora, podem as autoridades loeaes, mdependen te·
lI~eute de requisição da federal, estando esta au~ente, tomar e anto
rIZar as medidas assecl1ratorías de direitos ou preventivas de damno
ou perigo il1llllinente, participando-o logo ao jniz competente. ~

Art.3. Revogam-se as disposições em contrario.

Nota 1.
Decr. 221 de 1894, art. 67.

Nota 2
Deer. '221 de '(894, art. 9'
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. DCCl'OtO n. 6 de 7 de Marco de 189 l..
Dá providencias para a installação dos Tribunaes e Juizes do Districlo Federal

Art. 1.0 A Côrte de Appellação e o Tribunal Civil e. C~'iminal

se instal1arão no dia 9 do corrente mez, ás 11 horas da manhã, cada
qual sob a presidencia intedna do mais antigo dos juizes respectivos,
que fará perante o Ministro da Justiça a solemne prome..sa de bem
cumprir os deveres do cargo, e a receberá dos outro~ membros do
rrribunal a que presidü,.

Emquanto outro logar não fôr designado pelo Ministro da Jos·
tiça, o primeiro desses rrribunaes se reunirá no salão das sessõe do
Supremo Tribunal Federal, e o segundo no edificio em que funccioua
os actuaes juizes do commercio.

Art. 2.° No dia designado os membros pI'e entes de cada Tri·
bunal elegerão, por escrutinio secreto e successivo, os presÍllentes e
vice-presidentes.

Art. 3.° Na posse dos presidentes e dos vice·pre identes eleitos
assim como na dos outros funccionarios da ordem judiciaria e do
ministerio publico, se observará o disposto nos arts. 32 e 33 do.
Decr. n. 1030 de 14 de Novembro de 1890.

O presidente da Côrte de Appellação empossará o juiz dos feitos
da Fazenda Municipal; o do Tribunal Civil e Crimina.l, a todos os
pretores.

Art. 4.° O Mini tro da Justiça, ouvind'l o presidente do
respectivo Tribunal, fará a distribuição dos juize pelas camaras,
onde servirão indepenclentemente de novo j lll'amento ou compro·
misso.

Art. 5. o No dia 10, depois de empossado o presidente, cad~ om
dos Tribunaes se reunirá para deliberar sobre os dias das seSEoes e
audiencias geraes, organização da.s camaras, e elaboração dos seus
regimentos, de conformidade com a lei orgallica j devendo, entretanto,
no que fôr esta omissa, observar as disposições applicaveis do Rego·
lamento de 2 de Mai.o de 1874.

Art. 6. 0 O presidente do Tribunal Civil e Cdminal convocará
para o dia 11 os dous outros claviculados da urna dos jurados do
Districtu Feueral para procederem ao sorteio dos vogaes que têm d~
servir no corrente anno, na conformidade do art. 45 §§ 6° a 9
e art. 210 do Decr. n. 1030 de 1890. Os vogaes serão empossados
pelos pretores.

Al't. 7. 0 Os Tdbuuaes, juizes e pretores, que est.iverem empos
sau(Js/ anunuciarão pela imprens.a no dia 11 deste mez ou noS
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snbsequentes á posse e logar, dia e hora das sessões e audiencias
geraes.

Art. 8.' Duraute o corrente mez, emquauto não se installarem
nas suas respectivas pretorias, poderão os pretores urbanos e as
Jl1Dtas Correccionaes a que presidirem funccionar no edificio deno·
minado Foru?n.

Alt. 9.' Para o primeiro estabelecimento o l\Iini tro da Jus
tiçaarbitra,rá, por conta do credito concedido pelo art. 208 do Decr.
a.1030, nm auxilio não ex.cedente a 1:000~ para juiz da Côrte de
Âppellação e procurador geral do districto, a 800~ para juiz do
Tribunal Civil e Criminal e sub-procurador, a 500~ para pretor, pro-
motor ecurador, a 200 para adjllllto. .

Art. 10. Emquanto não houver edificio publico destinado a pre
torio, o Ministro da J u·tiça mandará abonar a pretor urbauo 100~,

esuburbano 50~ men aes pelo aluguel do salão de suas audiencias
u sões das Juutas Correcciunae .

Al't. 11. Pelo mesmo credito a que se refere o art. 9' correrão
IS de pezas autorizadas pelo artigo precedente, e poderá o Ministro
da Justiça fazer acqui ição de edificio , moveis e do que fôr neces
sario áinstalla~ão dos Tribnnaes e Juizos.

Al't. 12. A.té 31 de Dezembro futuro os escrivães e mai officiaes
do Di tricto Federal deverão ter preenchido os requisitos legaes da
lotação de seus officios e pago os re pectivos direitos, ~ob pena de
. pensão.

Al't.13. A. Côrte de Appellação exercerá as mesmas attribuições
~aeltiucta Relação quanto aos processo. pendentes de sua decisão ou
)Illgados em outros juizos do lJistricto Federal, até 10 do cOl'l'ente
m~, e~os das justiças dos Estados do Rio de J etneiro e Espirito Santo
ate ~e lllstallarem nelles os rrribunaes da 2" instancia, salvo o perten·
cente á Justiça Federal e a seguinte di po ição.

Art. 14. O presidente do Tribunal Civil e Criminal dis tribuirá.
o~ P~'oce os civeis e commerBhl,es pendentes dos extincto juizados de
~lt~ da Capital Federal pelo conselho e camaras respectivas que
jnlgarao em unica on ultima instancia os que couberem em sua alçada,
eem primeira o excedentes della.
, . Os processos crimes e correccionaes serão submettidos as novas
lnn,dicções, seguudo a sua comp.etencia.

. Al't. 15. Os processos pen.dentes das ex.tinctas ju~tiças de paz
~rao remettidos aos cartorios <las respectivas pretol'las, afim de
llirem couti.ll11ados pelos pretorês e Juntas Correccionaes, conforme
eseompetlr. Do reClll·,03. e appellações dos despachos e sentenças

qU\bOllverem proferido 03 juizes de paz até 10 do corrente .mez
COn ecerá o Tribunal Civil e Cl'iminal.
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Art. 16. O Ministro da Justiça dará as instrucções quefôrem
necessarias para a execução da Lei e d'este Decreto.

Art. 17. Revogam-se as dispo:>ições em contrario.

Decreto n. 107 de 4 de Abril de 189 L
Designa a ordem da. substituição dos preLorcs do Districlo Federal

Artigo unico. Os pretores do Di tricto Federal serão substitui·
dos do modo seguinte:

O da primeira pretoria pelo da decima setima.
O da segunda pretoria pelo da decima sexta.
O da terceira pretoria pelo da decima quarta.
O da quarta pretoria pelo da terceira.
O da quinta pretoria pelo da sexta.
O da sexta pretoria pelo da quinta.
O da setima pretoria pelo da oitava.
O da oitava pretoria pelo da setima.
O da nona pretoria pelo da decima.
O da decima pretoria pelo da nona.
O da decima primeira pretoria pelo da decima. segunda.
O da decima segunda pretoria pelo rl a decima primeira.
O da decima terceira pretoria pelo da decima quinta.
O da decima quarta pretoria pelo da rlecima terceira.

. O da decima quinta pretoria pelo da decima quarta.
O da decima sexta pretoria pelo da primeira.
O da decima setima pretoria pelo da segunda.
O da decima oitava pretoria pelo da decima nona.
O da decima nona pretoria pelo da decima oitavê.t.
O da vigesima pretoria pelo da vigesima primeira.
O da vigesima primeira pretoria pelo da vigesima.

Aviso de 16 de Auril de 1891
. ., l '(la(les policlaei

Declara quaes as atLrtbuI~;ões cumulatIva dos pretol'es coro as au Of! ,

Ministerio dos Negocios da Justiça- 3" Secção- Rio de Janeiro,

16 de Abril de 1891. d vosse
Consultando o 1° delegado de policia, como consta 0. qne

oflicio n. 163 de 2 do corrente mez l sobre a competenClS
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cumulativamente com os pretores podem ter as autoridades policiaes
em materia criminal, declaro-vos que, nos termos do art-. 51 do Decr.
n.1030 de 14 de Novembro ultimo, só foi mantida a cowpetencia das
autoridades policiaes para, úumnlativamente com os pretores, fazerem
oorpo de delicto e auto de flagrante, pa sando as outras attribuiçõe ,
que lhes pertenciam na ordem judiciaria, aos ditos preLores e Juutas
C1Jrrecciollaes (arts. 51 e 61 do citado Decreto).-Barão de IA~cena.

Sr. Desembargador chefe de policia da Capital Federal.

Avi O de 1() de Ahril de 18U t

Bfsull'C dUI·jdas sobre a eOIl tiluiçito das mesas eleitomes dos collcgios commerciaes

Ministerio dos Negocios da Ju tiça - 2" Secção - Rio de Ja
neiro, 16 de Abril de 1 91.

Declaro-vos, para o fazerdes constar ao juiz de direito da 1" ,ara
de 'a capital, em soluçfLo á' duvidas por elle apresentadas em oflicio
que acompanhou o desse Governo n. 133 de 12 do mez findo:

1.0 Que, no caso de faltarem até dous dos membros da mesa elel
ioral ~lle tem de proceder á apuraçã.o das cedulas dos eleiLo:es do
tolleglO commercial, deve o pre idente chamar os immediatos em
foto aos eleitos para coustituirem a me a definitiva, na confor
midade ~o art. 9° § 2° do Decr. n. 596 de 19 de Julho, de 1.890, ou
c~mmerC1antes elegiveis si não fôr pos ivel aquella prOVIdenCIa j

2.° Que tem logar ~ convocação do collegio com~ercial para. el~
g~r novos membros da mesa, Ri os eleitos em sua totalIdade ou malO!'la
naocomparecerem ou comparecendo se recusarem a fazer o serVlçu
qnelhes incumbe. - Barão de Lucen'a.

Sr. Governador do Estado de S. Paulo
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Decreto ll. 434 de .4 de Julho de 1891

Regulamento consolidando as disposições legislativas e regulamentares sobre as SI)

ciedades anonymas a que se refere o Dccr. n. 431 de 4 de Julho de 18DI.
(Em vigor em virtude do Dccr. n. 698 d0 22 de De7.embro de 1891, quo revogoo
o Decr. n. 603 de 20 de Outubro do mesmo anno.) f.

CAPITULO I

Da natureza, qttalificação e condições das sociedades anonYllla$

Art. LOAs companhias ou sociedades anonymas, se distinguem
das outras especies de sociedades pela divisão do capital em acções,
pela responsabilidade limitada dos accionistas e necessidade do con·
curso, pelo menos, de sete socios. (Decr. n. 8821 de 30 de Dezembro
de 1882, art. 1°) lO

Art. 2.° Podem ser objecto da sociedade anonyma: todo o ge·
nero de commercio ou de industria, as emprez!J,s agrícolas, e todos e
quae&quer serviços de natureza commercial ou civil, uma vez que
não sejam contrarios á Lei, a moral, e aos bons costumes. (Codigo
Cornrnercial, art. 287; Decr. n. 8821 de 30 de Dezembro de 1882,
art. 2.0) :I

Art. 3.° As companhias ou sociedades anonymas, quer o son
objecto seja eommercial, quer civil, ão regidas pela Lei n. 3150 de
4 de Novembro de 1882, pelos Decrs. n. 8821 de 30 de Dezembro
do mesmo auno, n. 164 de 17 de Janeiro; n. 850 de 13 de Ol1t~broi
n. 997 de 11 de Novembl'o de 1890; n. 1362 de 14 de FevereIro e
n. 1386 de 20 de Fevereiro de 1891.

Art. 4. ° As sociedades anonymas se podem constituir sem au~'
rização do Governo. (Lei n. 3150 de 4 de Novembro de 1882, art. I,
Decr. n. 8821 de 30 de Dezembro do mesmo anuo, art. 3:; Deer.
n 164 de 17 de Janeiro de 1890, art. 1.0) 4

Nota i
- Allendendo á neces'idade de regula

mentar o Decr. n. 104 de 1890, que re
formou a Lei n.. 3150 de 1882, sobre socie
dades anonymas, consolidando todo o di
reito existente sobre lal objecto, resolveu
o Governo nomear para esse fim uma com
missãq. composta dos Drs. João Antonio
de Souza Ribeiro, Ronorio Augu'sto Ribeiro,
e Carlos Augusto de Carvalho: Av. de 14
(1e blaio !le .\.8D1,-Dir., vo1. 55, pago 671.

Nota 2
Lei n. 9150 de 1882, arls. 3 e 7.

Nota 3
'va deCod. Comm., Not. 377j necr. D.~

l890, art. 19 § l~.

Nota 4
Arts. 46 a 48.
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Art. 5.· As sodedades anonymas, para abrirem subscripção pu
blica, formarão os seus prospectos, nos quaes se deverão declarar os
Domes das pessoas que preliminarmente se associarem para consti
IID·a. (Decr. n. 1362 de 14 de Fevereiro de 1891, art. 1).

Art. 6.
Q

os mesmos prospectos se mencionarão por suas datas:
1.0 Os contractos em que se basearem, se os houv~r, e os que

tiverem sido feitos com incorporadores, syndicatos ou outras quaes
quer entidades civis;

2. As sornrnas que se devem desembolsar por compras, com
mti ões, porcentagens ou quaesquer outros encargos. (Decr. n. 1362
del4de Fevereiro de 1891, art. 2°).

Art. 7.° Os pro pectos serão acompanhados do proJecto de es
tatuto .

§ 1.0 Todos os documentos a que se referirem os ditos pros
~eet{) ficarão depositados no escriptorio do incorporador, para serem
examinados por quem deseje subscrever j

§2.° A sub cripção só porlerá etfectuar-Re oito dias depois de
frito esse ll~posito. (Decr. n. 1362 de 14 de Fevereiro de 1891,
art. 3.~)

Art. 8.° Os documentos serão assignados pelo incorporador e in.
retes ados, eservirão para instrucção do regi tro na Junta Commer
tial. (Decr. n. 1362 de 14 de Fevereiro de 1891, art. 4.0)

Art.9.0 Os documentos, de que tratam os artigos antecedentes,
serào exhibidos na assembléa constituinte da sociedade e com a acta
duua con tituição e certidão do deposito em dinheiro da decima
[ilr~ do capital servirão para o registro, que se fará na Junta Com
merCIal dentl'o de Um mez. (Decr. n. 1362 de 14 de Fevereiro de
1891, art. 5.°)

Art. 10. Os fundadores ou incorporadores de sociedades ano
lym~1 os cedentes de contractos, feito:; com o poder publico, que
auferIrem vantagens sob a fórma de renda commissão ou porcen.
~e~s, a deduzir do'capital, pagarão 5 % d~ valor da venda, com
1nI.s..~0 ou porcentagem. (Art. 7. 0 do Decr. n. 1362 de 14 de Feve.relro de 1891.)

. Art.. l1. Este pagam~nto se fará no Thesouro Nacional, com
reIa.dos Incorporadores ; o registro na Junta Commercial só se fará
,01S de. realIzado tal pagamento, que se e1fectuará dentro de 30
IiddFepolS d~ constituida a sociedade. (Art. 8. ° do Decr. n. 1362 de

e everelro de 1891.)

&JII/~t. 12. Os fundadores ou incorporadores respondem bona J!.de
a ctlvam~~te pelas declarações dos prospectos, fazendo·se e1fectlva
D~sponsablhdade civ·iI on criminal, como no caso caiba. (Art. 9. °do

r. n. 1362 de 14 de Fevereiro de 1891.)
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Art. 13. Não é permitti<lo á sociedade anonyma ter firma ou
razão social, nem qualificar-se pelo nome de qualquer elos socios.
(Lei n. 3150 de 4 de Novembro de 1882, art. 2." § 1.0; Decr. n. 8821
de 30 de Dezembro do me5mo anno, art. 5. 0; Decr. n. 164 ue 17 de
Janeiro de 1890, art. 2.° § 1.0) li

Art. 14. A sociedade anonyma será desig'nada por llIna denoml'
nação particuhtr, ou pela indicação do seu olJjf\cto.

§ 1.° A designação ou denominação será .declarada nos estatutos
ou contracto social, e deverá differencial·a de outras sociedades.

§ 2. ° Si fôr identica, ou semelhante, de modo qlle possa in·
!luzir em erro, on engano, assiste a,. qualCJ.uer interessado o direito
tle fazeI-o mo<1ilicar, e demandar as perdas ou damnos, cansados pela
identidade ou semelhança. (Lei n. 3150 de 4 de Novembro de 1 2,
art. 2. ° ; Decr. n. 8821 de 30 <1e Dezembro do mesmo anno, al't. 6.';
DecI'. n. 164 de 17 de Janeiro de 1890, art. 2.") G

Art 15. Os sacias são respunsaveis s6mente pela quota do capital
das acções, que subscrevePl, on que lhes são cedidas. (Lei n. 3150
de 1882, art. 2.° § 2.0; Decl'. n. 8821 do mesmo anno, art. 4.0; Decr.
n, 164 de 1890, al't. 2.° § 2.°) .,.

Art. 16. São da exclusiva competencia do juizo cO'lllllercial ~s

questões relativas á exi. teneia das companhias, aos direitos e obrl'
gações dos sacias eutI'e si e entre elles e a sociedade, a dissolução,
liquidação e partilha. (Lei n. 3150 de 1882, art. 2.· § 3.• j Decr.
n. 8821 do mesmo anno, art. 23; DecI'. n. 164 d\'l 1890, I1l't.2.'
§ 3'0) 8

Art. 17. O capital (las sociedades anonymas pôde consi til' em
dinheiro, bens, cousas ou direitos. .

As en tradas ou prestações em bens, cousas ou direitos, só serao
admittidas pelo valor em que fôrem estimadas por louvados. I) •

§ I." A avaliação, para produzir effeito, depende da approvaçao
da assembléa geral.

Nota 5
Cad. Comm.• art. 295.

Nota 6
Cad. Comm., art. 295.

Nota 7
Cad. Comm., arl. 298.

Nota 8
Cad. Comm., Til. un., ad. 19 n.2j

Reg. n. 737, art. 20 § 2. . lenle
-Ajurisdicção cOffimerclal écom~ndi'

para cobrança dos ordenados de ce~~t'liJ
rectal' de co~pa~hia e da It°rTrib. Gil.
obre lucros Ilqmdos : ACC'

93
°Dir fui.

e Cl'im., de 4 de Maio de 1 .- .,
53, pago 368.

Nota 9
Al't. 73.
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§2: Si ao valor, declarado nos estatutos ou contracto social, fôr
inferior o valor dado pelos louvados, o sacio responsavel pela presta.
láoserá obrigado a entrar com a diferença em dinheiro. (Decr. n. 88~1
de 30 de Dezembro de 1882, art. 7.°) I" -

Al't. 1H. O capital social deve ser dividido em acções. U

§1.0 As acções se podem dividir em fracç.ões de valor igual. UI
. 2.° As fracções, reunioas em nnmero que dê valor equivalente

ao da acção, serão con ideraclas como formanuo uma acçio e conferirão
os direitos que têm por base a acção como unidbde .•3

§3: O dono de cada fracção poderá exercer separadamente os
d~eitos que não entram na definição do numero antecedente, como o
d3 alienação e o de receber dividendo . (Lei n, 3150 de 1882, art. 7. °;
Decr. n. 8821 do mesmo anno, arli. 8. b; De0r. n. 164 de 1890,
&tU.')

Art. 19. Não são permitliidas acções, que não representem efe·
ctivamente capital em dinheiro, bens ou direitos declarados nos esta·
lnlosou'coutract() social. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 9.°).

Art. 20. E' licito, depois de constituida a sociedade, estabele
cer·se em favor dos fundadores ou de terceiros, qne hajam concorrido
com serviços para a formação da companhia, qualquer vantagem con·
iislente em llma parte dos lucros liquidos.·"

Esta vantagem só pôde ser concedida por deliberação da assem·
Méageral. (Lei n. 3150 de 1882, art. 3.° § 3.°; Decl'. n. 8821 do
mesmo anno, art. 9.° paragrapho unico; Decr. n. 164 de 17 de Janeiro
de 1890, art. 3.° § 3.°).

Art. 21. As acções serão nominativas até o seu integral paga·
mento.

Resolvido o dito pagamento, poderã.o ser couvertidas em acções
transferiveis por endos$o, ou em acçõe ao portador.

Aconversão 8Ó poderá ser feita- por deliberação da assembléa
geral. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 10; Lei n. 3150 do mesmo anno,
art. 7.° §1.0; Decr. n. 164 de 1890, § 1.0 do art. 7.°).

Nota tO
Lei n. 3150 de 1892, art. 3 § 2.

Nota ii
Cod. Com ln., art. 297.

Nota t2
Cod. Comm., art. 297.

Nota i3
Lei n. 3150 de 18 2, art. 7; Rev. u. SS21

de lStl2, art. 8.

Nota i4
-R' ind vida o pagamenlo feito, a lilnlo

àe v:mtaaen com 11ma parte do capital
ocial aoorundadar ou a terceiro que eDil·

COlTeu com erviços para formação de uma
companhia: Acc. da Côrte de Appe!. d.e 5
de Junho e 29 de Ago to de 1893.-Dtr.,
vaIs. 60, pago 46<1; 6.2, pago 227 e 50!.
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Art. 22. Haverá na séde das companhias um livro de re l1i tI'O

com termo de abertura e encerramento, numerado, rubricauo es:llado
nos termos do art. 13 do Oodigo Oommercial, para o fim de nelle se
lançarem: Ui

1.0 O nome de cada accionista, com indicação do numero de suas
acções;

2.° A declaraÇão das entradas de capital realizadas j

3." As inscripções das propriedades e as transferencias das acções
com a respectiva data, assignadas pelo cedente e cessionario, ou por
seus legitimos procuradores;

4." As conver8ões das acções em titulos ao portador e transfe·
rencia por endosso.

E' livre á qualquer accionista o exame do livro do regi tI'O (Ilei
n. 3150 de 1882, art. 7.° § 3.°; Decr. n. 8821 do mesmo anno, art.lM;
DecI'. 11.164 de 17 de Janeiro de 1890, art. 7.0 § 3.0). t8

Art. 23. A propriedade das acções nominativas se estabelece pel~

inscripção no livro do registro.
A cessão se opera pelo termo de transferencia, lavrado no (Uto

livro e assignado pelo cedente e cessionario, ou por seus legitimos
procuradores, revestidos dos poderes necessarios. t':l

. No caso de transmissão da acção á titulo de legado, de successão
universal ou por virtude de arrematação ou adjudicação, ° termo de
transferencia para o nome do legatario, herdeiro, arrematante ou cI'~d~r
adjudicatario, não poderá ser lavrado senão á vista do alvará do JUIZ

competente, de formal de partilha, ou de carta de arrematação ou de
adj udicação.

Aos interessados, se o exigirem, serão dadas certidões dos termos
de inscripção e transferencias. (Decl'. n. 8821 de 30 de Dezembro
de 1882, art. 11).

Nota 15
Cod. Not. 37.

Nota i6
Vide Di1'., voI. 63, pago 36í!.

Nota i 7
Corl. Comm., art. 291.-Vid. Dir., vol.

58, pag, 618,
-contracto de compra e venda de acções

á p1'U:::O, que, no ven 'imento, não foi

liquidado, mas substituido por o~tro: Cite
segundo consider3.:se ,!lIU3. prOlOr~'~
nào uma nova obngaçao: Acc. a .r
de Appel. de 17 de Outubro de 1892-lJir.,
vaI. 60, pago 454.

-As trausferencias de acções de, SOC~i
dades anon ymas ~ em _coIU,II~andlla .. I~
cionaes e estrangeu'as, sao,sujella aosel
proporcional por estampIlJJas: Decr. n.
1264 ~e 1893, Tab. A§ l'd" '181933arls. lU

-Vld. Decr. n. 1359 e ,
e seg. . - d t'tulos ror·

- E' DuIla a negoClaçaO e " aiuli.
tados ou extraviados, fella depul~~ publi'
mação a Junta de COl'l'elore~.oul 6 ler.\
cação do edital, e o adquuen e 5r oe
acção contra.o vendedor ~ o, co.rr~~r.qu,
tiver intel'v1Ddo na opeIaç'10.
1'19 fi de 1893, art. 13.
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Art. 24. A cessão das acções ao portador se consumma pela sim
ples tradição dos titulos. O portador da acção se presume dono,
emquanto o contrario não fôr provado. (Decr. n. 8821 de 1882,
art. 12).18

Al't. 25. As acções de companhias, que não tem garantia publica
dejuro , não podem ser validamBnte negociadas senão depois de con
stiluidadefinitivamente a sociedade, e de realizados 40 % do capital
subscripto. (Decr. n. 8821 de 30 de Dezembro de 1882, art. 13; Decr.
n.850de 13 de Outubro de 1890, art. 2.°; Decr. n. 1362 de 14 de
Fevereiro de 1891, art. 10).U)

Art. 26. São irritos e nullos os contractos que violarem esta dis
posição. (Art. 3.° do Decr. n. 850 de 13 de Outubro de 1890).

Art. 27. As acções de companhias que têm como objecto a reali
zaqão de melhoramentos materiaes concedidos pelo Governo Federal,
iobgal'antia publica de juros, podem ser negociadas, desde que tenham
realizado um quinto do seu valor. (Decr. n. 997 de 11 de Novembro
de 1890, art. 1.° combinado com o Decr. n. 164 de 17 de Janeiro do
mesmo anno, art. 7.° § 2.°).

Al't. 28. As acções das companhias, que se destinarem a explo
rar concessões garantidas pelos governos dos Estados, poderão ser
negociada,s depois de realizado um quinto do seu valor, se taes compa
nhias se constituirem nas respectivas praças; se, porém, constitui
rem·se na Capital Federal, as acções sómente poderão ser negociadas
depois de realizados 40°/ do capital subscripto. (Decr. n. 997 de 11
deXovembro de 1890, art: 2: combinado com °art. 7: § 2: do DecI'.
n. 164 de 17 de Janeiro do mesmo anno) ."0

AI't. 29. E' prohibida a transferencia dos certificados, promessas
oncautelas de pagamentos parciaes do capital das acções.

Não e comprehende nesta prohibição a transmissão por legado,
~~e são universal, doação, arrematação, adjudicação, ou venda em
leilao publico por ordem do juiz. (Decr. n. 8821 de 30 de Dezembro
~882, art. 13 §~ I: e 2:).

Nota i8
COO. comm., art. 297.

l!~ eo devedor entregon como propria ao
~rel~~ 3cousa pertencente á terceiro, o
III' e reten~o póde ser opposto ao
1~~~0, .pro!ada li boa fé do credor, salvo
lIec tndlco.çao no caso de perda ou furto:

r. n. 911 de 1890, :lrt. 27 § 3.
-Vd. Decr. n. 149 B cito

Nota i 9
Lei n. 8150 de 1882, art. 7 § 2.

89

Nota 20
-E' nulJa a venda de acções por não ter

o vendedor, na data do contracto, inscripta
as me mas com seu nome.

-E' nuHa a venda por serem neaociadas
antes de realizado 40 0/0 do capital sub
scrpt0c!' fund das varias companbias, de de

que to as n1tp tinbam ga.ranUas de juros
do Governo Federal, não podiam as 'acções
ser negociadas com 20 '/0' apenas: Acc.
da COrte de ArpeI. de 15 de Agosto de 1892.
-Rep. dasLets daSoc. anonymas. pago 213.

CODIGO COlllliERCLol.L
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. f\rt. 30. Ainda quando negocjad~s as acções, subsiste a. respon.
sabilIdade do cedente, para com a socIedade, pelas quantias qne falo
tarem para completar as eutradas das acções cedidas.

'1'801 responsabilidade prevalecerá tão s6mente no caso da sacie.
dade se tornar insolvavel por culpa ou damno occorrido ao tempo em
que o cedente era accionista.

E' assegurado ao cedente o direito de indemnização contra o
cessionario, com quem transigir, e os cessionarios ulteriores, os quaes
todos são solidariamente obrigados. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 14;
Lei n. 3150 do mesmo anuo, art. 7.° § 2.°; Decr. n. 164 de 1890,
art. 7.° § 2.° n. 1).

Art. 31. Cessa a responsabilidade do cedente, desue que a assem·
bléa geral da sociedade approvar as contas annuaes, ou no prazo de
cinco annos, a coutar da data da publicação da ce são, si a as embléa
geral não se reunir, ou não approvar as contas annuae . (Uecr. n. 164
de 17 de Janeiro de 1890, art. 7. 0 § 2.° n. 2, combinado com o 2.'iÍ
linea do § 2.° do art. 7.° da Lei n. 3150 de 1882 e § 2.° do art. 14do
Decr. n. 8821 ele 30 de Dezembro do mesmo anno).

Art. 32. Toda a acção é inrlivisivel em referencia á sociedade.
Quando um desses titulos pertencer a diversas pessoas, °a sacie'

dade suspenderá o exercicio dos direitos, que a taes titulos, são inbe'
rentes, emquanto um s6 individuo não fôr designado para junto deUa
figurar como proprietario.

A sociedade poderá igualmente suspender o exercicio dos direitos
da acção, emquanto não fôrem satisfeitas as obrigações inheren~s
á mesma acção. (Lei n. 3150 de 4 de Novembro de 1882, art. 8. i
Decr. n. 8821 dê 30 de Dezembro do meslllo auno; Decr. n. 164 de
17 de Janeiro.de 1890, art. 8.°).

Art. 33. Quando o accionista não efi'ectuar as entradas no prazo
estipulado, cabe á sociedade, salvo a sua acção de pagamento.c~ntr&
os subscriptores e cessionarios, o direito de fazer vender .em lel1~o as
acções, por couta e risco do sen dono, á cotação do dIa, ?epOlS de
notificado o accionista mediante urna intimação judicial, publicada ~or
dez vezes duraute um mez em duas folhas, das de maior circulaçao,
na séde da companhia. (Decr. n. 850 de 13 de Outubro de 1890,
art. 4.° parte 1.a).!>1.

Nota 21
-Á venda dos titulas, que se acharem

no caso do art. 33 do Decr. n. 434 de 1891.
será levada a eJIeito pelo modo estabelecido
nos arts. ants.. ao art. 141 do Decr. n.
1359 de 1893.

-Não ha, nem pMe haver subscripção
de acções condicionalmente. Quaesquer que

tenl1am sido os motivos que delermin~m
alguem a subscrever acções delJum~ ~~~~
dade anonyma, logo que a su scnpl'"' a
feita o subscriptor contrabe para com e
sociédade uma obrigação pes~o~I:I~O
só se exime pelo pagamento ln egA eI.
valor subscrip.to: Acc. da cor,te de IP~1
de 7 de AbrIL de 1892. - DIT., va. ,
pago 76.
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Art. 34. Quando a venda se não eífectuar por falta de compra.
dores, a sociedade poderá declarar perdida a acção e apropriar-se das
entradas feitas, ou exercer contra os snbscriptore e os cessionarios
os direitos derivado de nas responsabilidades. (Decr. n. 850 de 13
de Outubro de ]890, art. 4.°).

Art. 35. As acções e as fracções de acções serã.o assignadas,
pelo menos, por dous admilústradores, e deverão conter:

1.. O numero de ordem;
2: Ovalor, que cada uma representa;
3.' A designação ou denominação da sociedade;
4.' Odireito que conferem ao dividendos e capital i
5.° A data da constituição da sociedade e da publicação dos

actoscon titutivo. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 16).
Art. 36. As acções transferiveis por endosso e ao portador,

além das declarações mencionadas no artigo antecedente, conterão:
1.' A somma total do capital Sllbscripto, com especificação da

parte em dinheiro e da parte em bens, cousas, direitos j

2.° O numero das acções, em que se divide o capital;
3.°Aduração da sociedade j

4.° O dia e o logar da reunião annual da assembléa geral.
(DecI'o n. 8821 de 30 de Dezembro de 1882, art. 17).

Art. 37. As acções podem ser objecto de penhor.
Openhor das nominativas se constitue por simples averbação

nos termos de inscripção e de transferencia; o das transferi veis por
endo so e odas acções ao portador, pela entrega do titulo ao credor
epor papel a signado pelo devedor, ao qua.l o credor dará a respectiva
~ntela. (Oodig'o Commercial, arts. 271 e 272; Decr. n. 8821 de
1882, art.19j Decr. n. 164 de 1890, art. 7° § 4'). 22

-~ notiOeaÇão prevista no art. 33 para
ma Identidade com a excus ão do penhor,
dlle er regulada pela acção prcscripta no
lll. 282 do Reg. n. 737 de 1850.
- 'o improcedente embargos em que
~ se.aUiJlla materia previ ta uos arts 30 e

I nUlca aefesa que póde excluir o em
~anle da obrigação de reaUzar a eu-
Aacorrespondente As suas acções. .
~~tureza especial deste proce so não
lppel eda reconvençao: Acc. da COrt de
lill.62 e 10 de Junho de 18911.-Di1'.' ,pag. 68.

Nota 22
leia °o~r~1~ Pignor~tic~o, provido de cau.
Pira se.,,. o prO\'lsorlo de debent'lllres

....ança e garantia do seu (jebilo,

entende-se subro~ado para praticar todos
os actos neccssarJOs a conservação e vali
dade dos titulos e direitos do devedor:
Acc, da COrte de Appet. de 29 de Janeiro
de 1894.-Dir,. vol. 63, pag. 358.

-A cessão da acçõe ao portador COD-
um mando· e pela tradição dos titulo, a

posse do portador de boa fé é justo titulo
para ser opposto ã reivindicação do verda
deiro proprietario, sall'o nos casos de perda
O1b {'furto,

O penhor dessas acções constituindo-se
pela entrega dos titulas ao credor, nos
termos do art. 37 do Decr. n. 434 de 1891,
salvo tambem nos casos dê pe1'da ou {'lwto,
quando fOrem empenhadas como proprios,
embora pertencentes a terceiros, . fem o
credor pignoraticio o direito de retenção
contra a reivindicação do proprietario:
Acc. da COrte de Appel. de 22 de FeVe
reiro de 189-l.-Dir., vaI. 65, pago é3.
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Art. 38. A constituição do penhor não inhibe o accionista de
exercer os direitos da acção, como o de receber dividendos, tomar
parte e votar nas deliberações da assembléa geral. (Lei D. 3150 de
1882, art. 7° § 4° in-jine; Decr. n. 8821 de 30 de Dezembro do mesmo
anno, art. 19 § 1°; Decr. n. 164 de 17 de Janeiro de 1890, art. 7',
§ 4°1 2° á linea).

Art. 39. E' prohibido ás sociedades anonymas o aceitarem em
penhor as proprias acções. (Lei n. 3150 de 1882, art. 27 n. 4; Decr.
n. 8821 do mesmo anno, § 2°, art.19 j Decr. n. 164de 17 de Janeiro
de 1890, art. 27 n. 4).

Art. 40. E' prohibido ás sociedades anonymas comprar e vender
a.s proprias acções.

Nesta prohibição não se comprehende a amortização das acções,
uma vez qne seja realizada com fundos disponiveis e sem offensa do
capital.

A amortização não póde ser feita senão por deliberação da as·
sembléa geral, estando presente um numero de socios, que repre·
sente, pelo menos, dons terços .do capital. (Lei n. 3150 de 4 de No·
vembro de 1882, art. 31; Decr. n. 8821 de 30 de Dezembro do
mesmoanno, art. 20; Decr. n. ]64 de 17 de Janeiro de 1890,
a.rt. 31). ~~.. - .

Art. 41. E' permittido ás sociedades anonymas contrahir em·
prestimos em dinheiro, dentro ou fóra do paiz, emittindo para esse
fim obl:'igações (debentu1'es) ao portador. ~3
, Paragrapho unico. O titulo de obrigação, além das clausulas
pl'oprias dos instrumentos desta natureza, deverá conter:

1. o A série das obrigações j

2.° O numero de ordem; .
3.° A somma total do emprestimo, á cuja série pertencer. (Til

n. 3150 de 1882, art. 32; Decr. n. 8821 do mesmo anno, art. 21;
Decr. n. 164 de ]890, art. 32).

Art. 42. A importancia de taes emprestimos não pôde excedero
valor do fundo social na sua totalidade. (IJei n. 3150 de 1882, art.3J'
§ 1°; Décr. n. 8821 do mesmo anno, art. 21 § 2° ; Decr. D. 164 e
1890, art. 32 § 1°).

Nota 22 a
-Como e quando podem as sociedades

anonymas am01tizar suas proprlas acções.
Fundo de reserva sua applicação.

Quando se consideram lucros suspensos
os fundos disponíveis. Pagamento de de·
bitos á sociedade com as proprias acções,
c como computar, na hypothese o valor

, dellas. Competencias d.as assembl~ g~:
sobre reducção do capItal respectiV°be_dI
bendo por dividas mal paradas atÇ la!
propria sociedade para redllcçãO do c~t em

Constituição do fundo de res,en Dir..
acçQes da propria sOCIedade.-Vld.
vol. 67, pag.5.

Nota 23
Decr. n. 177 A de 1893.
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Art. 43. Essas obrigações terão por fiança todo o activo e bens
dasociedade, preferindo a quaesquer outros titulas de divida.

No caso de liquidação da sociedade, os port,adores dessas obri
gações haverão a sua importancia antes de quaesquer outros credores;
e Ódepois de recolhidas todas ellas, ou depositado o valor das que
ialtarem, serão pagos os demais credores na ordem das ontras prefe
rencias. (Decr. n. 164 de 17 de Janeiro de 1890, §§ 2° e 3° do
irt. 32).

Al't. 44. Aos portadores dessas obrigações é licito:
1.0 Assistü' ás reuniões da assembléa geral e discutir sem voto,

qnalquer assurnpto, que interesse á divida representada por esses
titulos. (Decr. n. 164 de 1890, art. 32 § 4°; Decr. n. 8821 de 1882,
art. 21 § 4°; Lei n. 3150 do mesmo anno, § 3° do art. 32).

2: Nomear um fiscal para collaborar com os que hon verem sido
nomeados pela assembléa geral dos accionistas. (Lei n. 3150 de 4 de
Novembro de 1882, art. 32 § 2°; Decr. n. 8821 do mesmo anno,
ir!. 21 § 3~).

Art. 45. Os emprestimos por obrigações não podem ser contra
Mdos, senão por virtude de autorização expressa nos estatutos ou de
deliberação da assembléa geral. (Decr. n. 8821 de 30 de Dezembro
de 1882, art. 21 § 5°).

CAPITULO II

Das sociedades que carecem de auto7'ização do Governo para se orga.
niza?'·em.

Art. 46. Dependem dá autorização do Governo para que se
POssam organizar:

1.0 Os bancos de circulação. (Lei n. 3403 de 24 de Novembro
~e 1888, art. 1°; Decr. n. 10144 de 5 de J an~iro de 1889, art. 1°;
ecr. n. 10262 de 6 de Julho do mesmo anno, art. 1°; DecI'. n. 164

deI7 d? Janeiro de 1890, art. 1° § 1° n. 1; Decr. n. 165 de 17
de JaneIro do mesmo anno, art. l0).
d 2.' Os bancos de credito real. (Decr. n. 3471 de 3 de Junho
61865, art. 1°; Decr. n. 8821 de 30 de Dezembro de 1882, art.
~30n. 4; Decr. n. 169 A de 19 de Janeiro de 1890, art.13 § l°;
decr. n. 370 ~e 2 de Maio do mesmo anno, art. 278; Decr. u. 164
617 de JaneIro do mesmo anno, art. l° § l°n. 2). .
. 3.° Os monte-pios, os montes de soccorro ou de piedade, as

canas economicas, e as sociedades de seguros mutuas. (Lei n. 3150
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l

de 1882, art. 1" § 2°; Decr. n. 8821 de 30 de Dezembro do mesmo
anno, art. 130, n. 2; Decr. n. 164 de 17 de Janeiro de 1890
art. 1° § 10 n. 4-). "3.. '

4°. As sociedades anonymas, que tiverem por objecto o commer.
cio ou fornecimento de genero ou substaucias alimentares. (Lei n. 3150
de 1882, art. 10 § 2° n. 3; Decr. n. 8821 do mesmo anno, art. 130
n. 3; Decr.n. 164 de 17 de Janeiro de 1890, art. 1°§1°n.4).·:

Art. 47. Dependem igun,lmente de autorização do Governo para
funccionar na Republica, as sociedade an<mymas estrangeiras eas
snccursaes ou caixas filiaes, observa.ndo-se a respeito de taes asso·
ciações, .o seguinte:

§ 1°. Os estatutos declararão o prazo maximo, nunca superior a
dous annos, contados da data da autorização, dentro dos quae aso·
ciedade ou companhia terá de realizar dous terços, pelo menos, do
seu capital no paiz.

§ 2°. Essas companhias ou sociedades ficam sujeitas ás di po·
síçõe que regem as sociedades auonYllJas, no tocante ás relações,
direitos e obrigações entre a sociedade e seus credores, accionistas
e quaesquer interessados, que tiverem domicilio no Brazil, embora
ausentes; "li

§ 3.° Obtida a autorização, deverão essas sociedades, sob pena
de nullidade, antes de entrar em funcção, archivar na Junta Com·
mercial, e, onde não a houver, no registro das hypothecas da comarca,
os estatutos da sociedade, a lista nominativa dos subscriptores, com
indicação do numero de acções e entradas de cada um e a certidão do
deposito da decima pa.rte do capital} e a fazer nó ·Dicl/rio Olficial eno:
jornaes do termo as publicações exigidas pelo presente Decreto. (Lei
n. 3150 de4 de Novembro de 1882, art.1° § 3°; Decr. n. 8821 do
mesmo anno, art. 130 § 1°; Decr. n. 164 de 17 de Janeiro de 1890,
llrt. 1°§ 2° ns. 1,2 e 3); "6

§ 40. As sociedades estrangeiras existentes no paiz são o~rjgad&s
a cumprir o. disposto no paragrapho antecedente, dentro em seis ~ezes,
a contar da data da publicação do Decr. n. 164 de 12 de Janelr~de
1890, sob pena de perderem o direito de funccionar nesta RepublIca.
(Decr. n. 164, art. 33, paragrapho unico).

Nota 23 a
Vid. Decr. n. 294 de 1895.

Nota 24
À v. de 10 de Outubro de 1891.- Di?'.,

vol. 59, pag. 501.

Nota 25
V'd D' I 56, paoo' 549 e D~r.1 e t?·., VO •

n. 294 de 1895.

Nota 26
Av . n. 65 de 1886.
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Nota 28
-Devem ser os arts. 4.6 e 4.'1.

Nota 27
1j'a;~~lada organização das associações
lle! sci~~'irem p~ra. llns religiosos, mo

, I cos, artishcos, politicas, ou de

Art. 48. Não carecem de approvação do Governo as sociedades
anonymas, que tiverem por objecto lli constrncção de estradas de
ferro, concedidas pelo poder competente. (Decr. n. 5561 de 28 de
Fevereiro de 1874; Decr. n. 8821 de 30 de Dezembro de 1882,
art. 130 § 2°).

Art. 49. Os monte-pios, os montes de piedade ou de soccorro, as
caixas economicas e as sociedades de seguros mutuos, bem como as
corporaçõe e associações religiosas, reger-se-hão, não só quanto á
soa constituição, como quanto ao sen regimen, pelo direito anterior a
este Decreto. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 131). Z7

Art. 50. As sociedades anonymas, que dependem de autorização
do Governo (al'ts. 44 e 45) não poderão obtel-a} senão quando o con·
tracto ou e tatutos fôrem organizados de conformidade com as dispo
sições deste Decreto, ás quaes são e ficam snjeitas. (Decr. n. 8821
de 1882, art. 132). 28

Art.51. Os requerimentos para concessão de antorização ou
approvação dos e tatutos das a sociações erão dirigidos ao Governo,
on ao Oongres o, on ao Governador do Estado, onde a creação deve
ter logar, segnndo a competencia para a concessão caber, de accordo
com alegislação vigente, a qualqtter destes ramos do poder publico.
(Decr. n, 2711 de 19 de Dezembro de 1860, ai't. 8°; Decr. n. 8821
de1882, art. 132 § 1).

Art. 52. Recebidos os requerimentos, serão submettidos aos
exames precisos para se verificar:
.. 1.0 Se o objecto ou :fim da companhia, ou sociedade anonyma, é

liCito e de utilidade publica;
2.· Se a creação devida é opportuna, e de exito provavel;
3.' Se o capital marcado no estatutos é bastante para: ° objecto

da empreza: se está convenientemente garantida a sna realização
ese as épocas estabelecidas para as suas entradas estão combinadas
de m~neira que a causa social se ache sufilcientemente provida para
acndir às suas obrigações;

4:° Se os estatutos da associação on as bases, sobre que se fundar
ope~do ~e autorização, estão de accordo com o presente Decreto
e maiS disposições em vigor, e se são convenientes e razo8.veis;
. 5.° Se oregimen administrativo da companhia offel'ece as garal1
~as !U0l'aes, illdispensaveis para o credito da empreza, e segurança
~teresses dos accionistas e do publico;

imples recreio DOS termosdo art. 7~ § 3 da
Consto Fed.-Decl'., n. 178 de 1893.
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6.° Se as disposições relativas á prestação de contas, divisão dos
lncros, formação do fundo de reserva, e aos direitos e interesses
dos accionistas, e em geral ás suas operações são sufficientes para
inspirar confiança aos interes~ados e ao publico.

Art. 53. A antorização póde ser concedida em separado á pessoa
ou pes oas, que pretenderem a creação, organização ou incorporação
de taes companhias sob bases definidas, ou conjunctamente com a
approvação dos estatntos da as ociação. 29

Art. 54. A autorização concedida á vista das bases da associação
-não dispensa a approvação do contracto ou estatutos da sociedade.

Art.. 55. Na primeira hypothese do art. 53 ao registro da carta
de autorização precederá a incorporação, ou organização da compa·
nhia. (Decr. n. 2711 de 1860, art. 8. U). 30

Art. 56. O que impetrar carta de autorização deverá em seu
requerimento expôr :

1.0 O fim e objecto da companhia i
2. ° O logar em que deve funccionar;
3.° As probabilidades de seu bom exito ;
4.° O tempo dentro do qual deve ser organizada. (Decr. n. 2711

de 1860, art. 3° § 1.°).31. .
Art. 57. O requerimento (leve ser datado e assignado, e as assl'

gnaturas reconhecidas, e neUe se mencionará o logar da residencia
dosimpetr~ntes. (Decr. n. 2711 de 1860, art. 3. 0 § 2.°). aZ

Art. 58. Na segunda hypothese do art. 53, e na de simples appro·
vação dos estatutos, previstos no art. 54, deverá ser o requerimento
instruido com as seguintes peças:

§ 1.° Exemplar dos estatutos, assignado pelos incorporadores da
associação ;.

§ 2. ° Relação dos subscriptores, com declaração dos nomes, pro·
fissões, domicilio e numero de acções subscriptas. (Decr. n. 2711 de
1860, art. 4.°). _

Art. 59. Concedida a autorização solicitada ou a approvaçao d~s
estatutos e adoptados pelas partes 'interessadas as alterações o~ addi'
tamentos exigidos á vista do compete!1te decreto de approvaç.aoJ se
passarão as cartas de autorização ou de approvação, ou CODJunctr
mente da autorização e approvação dos estatutos. (Decr. n. 2711 e
1860, art. 11).
-------------------------

Art. 66.

Art. 58.

Nota 29

Nota 30

Nota 3i
Decr. n. 8821 de 1882, al't. 132 § I.

Nota 32
Decr. n. 8821 de 1882, art. 132 § 1.
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Art. 60. Concedida a autorização e praticados os actos, a que
allude oart. 11 do citado Decr. n. 2711, a sociedade anonyma se
constituirá pela. fórma estabelecida no presente Decreto. (Decr. n. 8821
de 1882, art. 132 § 2.°).

Art. 61. Praticados os ditos actos (arL 11 do Decr. n. 2711)
c~ssará toda e qualquer intervenção do Governo em relação á socie·
dade. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 132 § S. 0).

Art.62. Uma cópia authentica da carta de autorização serà
arcbi\'ada e publicada conjunctamente com os estatutos da sociedade,
nos termos do § 3." do art. 45 deste Decreto. 33

Art. 63. Na prorogação do prazo da sociedade, bem como em
qnaesqner alterações dos estatutos, se observarão as disposições
deste Decreto, que regem a constituição das sociedades que dependem
de autorização do Governo. (Decr. n. 8821 de 30 de Dezembro de
1882, art. 132 §§ 4.° e 5.").

Art. 64. Na concessão de autorização ás sociedades estrangeiras
eás snas succursaes, ou caixas filiaes, se observarão igualmente as
msposições do Decr. n. 2711. (Decr. n. 8821 de 1882, 8ort. 134).3<&

CAPITULO III

Da constitttição das sociedades anonymas

~rt: 65. As sociedades anonymas não se podem definitivamente
COnstltllll', senão depois de subscripto o capital social todo, e effecti·
f&IDe.nte depositado em um banco de emis ão, ou em outro sujeito ~
Dsealisação do Governo, ou que para e se fim se sujeitar a elia, á es
co~a da maioria dos subscriptores, a decima parte, em dinheiro, do
eapltal snbscl'ipto. (Lei n. 3150 de 1882, art. 3."; Decr. n. 8821
domesmoanno, art. 24 j Decr. n. 164 de 17 de Janeiro de 1890,
~8.,; Decr. 850 de 13 de Olltubro do mesmo anno, art. 5°.;

. n. 1369 de 14 de Fevereiro de 1891 art. 10). 3i>
M. 66. Nos logare onde não houver e tabelecimento bancaria

~con~ições, odeposito poderá effectuar-se I).as col1ectorias ou
Ilt~~ra\'las de Fazenda. (Decr. n. 850 de 13 de Outubro de 1890,

•D. , parte 2& e ultima.)
------------------

Nota 33

tr:.tv:~~e~~ ~O.3. do art. 45-deve

Nota 34
Av. n. 65 de 1886.

Nota 35
Arl.213.
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Art. 67. As sociedades anonymas que tiverem emprezas consa.
gradas á realização de melhoramentos materiaes concedidos pelo Go.
verno Federal, sob garantia publica de juros, as que se de tinarem a
explorar concessões, garantidas pelos Governos dos Estados, effe.
ctuarão o sen deposito, á escolha de seus incorporadores, ou em
bancos fiscalisados pelo Governo, ou no Thesouro e nas Thesourarias
e Colle~torias. fixanào o seu capital de accordo com os orçamentos
aceitos pelo Govel'llo. (Decr. n. 997 de 11 de Novembro de 1890,
art. 3.°).

Art. 68. O deposito feito nos bancos fiscalisados pelo Governo
prova-se p.or documento do respectivo fi cal, certificando a realidade
da entrada do dinheiro no cofre do e tabelecimento e sua escripturação
nos livros da casa á credito da companhia projectada: os depo Uos
feitos no Thesouro, 'l'hesourarias e Collectorias, serão provados por
certidão dos thesoureiros e collectores. (Decr. n. 850 de 1 de 00'
tubro de 1890, art. 5." e D~cr. n. 997 de 11 de Novembro do mesmo
anno, art. 3.") 36

,Art. 69. O deposito exigido no art. 54 do presente Decretol

para constituição das sociedades anonymas, refere-se assim ao ,capi.
tal primitivo das companhias, como ás addições que nltimamente ror
elIe recebendo; não se podendo haver como legalmente augmentado
o capital nominal de taes associações, sem que préviamente se ~ea'

lize, em relação a cada accrescentamento, o deposito da sua d~Clma
parte em dinheiro. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 40 § 30.; AVISO de
15 de Outubro de 1890. ) II')' •

Art. 70. Para a formação das socIedades anonymas é essenCial
o concurso, pelo menos, de sete socios. (Lei n. 3150 de 18821

arrt. 80; Decr. n. 8821 de 30 de Dezembro do mesmo anno, art. 24,
26 parte; Decr. n. 164 de 17 de Janeiro de 1890, art. 30,26 partel·

Art. 71. As sociedades anonymas se constituem, ou por e~cn'
ptura publica ou por deliberação da assembléa geral dos subscrlpto·
res (Lei n. 3150 de 1882, art. 8° § 1°; Decr. n.8821 do mesmo
anno, art. 25 ; Decr. n. 164 de 1890, art. 3° § 10. ) 38 b

Art. 72. A escriptura publica será assignada por todos os so .
scriptores, e deverá conter a declaração da vontade de formare~

quando é augmentado ;e neste caso se~
que a sociedade retire o mesm.odeposl ra

Nota 36 desde que delle tenha n~cessld~de '~Ii'
-Deve ser de 13 de Outubro. suas operações, sem qUde s3eOJadPer8~Y~bio de

ficar seu acto: Av. e
189L-Dir., vaI. 59, pago 508.

Nota 37
-O art. 69 não ex.ige das sociedades ano

nymas o deposito de 10 0/•• todas as vezes
que fizerem chamada de capital, mas, sim

Nota 38
Cad. Comm.. art. 295.
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companhia, as clausulas ou estatutos, por que ena se ha de reger, e a
transrripção do conhecimento da decima parte, em dinheiro do capital
subscripto. (Lei n. 3150 de 1882; Decr. n. 8821 do mesmo anno j

Decr. n. 164 de 1890 loco cito j Decr. n. 1362 de 14 de Fevereiro
de 1891, art. 10.) ao

importa a fusão, mas tão s6mente a con.
fu ão dos patl'imonios, extinguindo pela
perda de seu objecto, a sociedade incorpo-
rada, a qual I1ca sem existencia.

A incorporação, pois, é um modo apenas
cle di olução e liquidação, que, legalmente
pótle ser decretado pela assembléa geraldos 2/3.

Di olvicla, porém, a sociedade, os dissi.
cientes, ad instar cio voto da maioria, não
e 'lão obrigados a receber acções da com
panhia incorporadora e sobrevivente em
pagamento da suas acções, nem podem
'er fOrçados a permulal,as : Acc. da Cõrte
deAppel. de 25 de Maio de 1893.-Di1'.•
VOI. 61, pog. 400.
-A a!'l~uição de factos como nullidade

da constituição de ociedades anonYlJJas
deve ser cumpridamente provada.

A falta de a signatuTa de todos os accio.
ni las pre entes na acta, da se são ,inau.
gural não produz os eJIeilos de nullldade
de pleno dll'eilo. . .

O archivamento de cópIas das listas dos
subscriptores e da acta, em vez dos ori
ginaes, não alTecta a constituição da com.
panbia: Acc. da CÔrte de Appel. de 8 de
Maio de 1893.-Di1'., vaI. 66, pago 65.

-'-Incorporadores de cOIllpanbia.s; sua
co·re pon abilidacle de mandatano que
as igna o projecto de companhia pelos
mcorporadore .

São nullidade de pleno direito na con.
stiluição das sociedades anonymas: .

a) convocação de a sembléa con litulDte
sem e tarem os estatutos assignados por
todos os subscriptores de acções:

b) a falta de assignatura na acla por todos
os oeios presentes,

Nullidade de acção por i1Iegitimidade de
partes.

Os membros da directoria de ~m~ colp'
panhia depoisde decretada a sua liqwdaçao
forçada e sem que tenham sido in~alidados
os eJIeitos juridicos da mesma, sao partes
iUegilimas para figurarem em proces o
em que se demanda a nullidade da consti.
tuição da sociedade anonyma e a resti
tuição das entradas de capital, perdas e
damnos.· . '

Syndicos : sua compelenCla como partes
legitimas, para responderem a acção na
especie : Acc. da Côrt~ de Appe1. de 30 de
Dezembro de 1894.-Dw., vaI. 66, pag.l93.

Nota 39
-! sociedade anonyma que encorpara

oolra á si, recebendo todo o seu acli \'0 e
passiro responde pelos onlrat:tos coi la
oorados com a incorporada; Rev. n. 10 02
de ao de Maio de ]8 8 e Ácc. ?'CViS01' da
Bel. da Babiade 20 de Novembro de 1 88
Dir., vol. 47, pago 178 e 48, pago 579.
- ào forlllalidades e aclos Sul)slanciac

para a COnstituição das sociedades ano
aymas:
L' a a signatura prévia de lotlo os

sal criptores, a qual não é sUPpl'ida pelo
illgamento da entrada posleriores, nem
jijde scr feila senão por procuradõr com
jiOOeres especiaes j

2.' o deposilo prévio da docima parte
dOrApitaJ, provado por documento do n cal
do boveruo, cerlilicando a realidade da
enlrada de dinheiro e sua escripturarão a
al'llilo da companhia; ,
a.'aaelada a embltla geral, a ignada

r~r todos. os aceioni ta pre enle . ou por
maadatanos com poderes e peciae e exPle;sos.
! preterição de taes solemnidades in.

!ozem nullidade de pleno di1'eito que
alo~e ser relevada pelos juize 11em
~~dPe1as parle interessada : Acc. da
~ De .AppeI. de 19 de ,etembro de

.- Ir·, vaI. 60, pago 113.
-! fosao de sociedades anonymas em

ama SÓ oper~-s~ pejos Dl dos pre criptos
!ara a conslIlUlÇ;lO de urna nova socie
~e.. por e criptnra publica ou por deli.
.laÇao da assembléa geral
:O~POd~Ud.o operar· e 'a fu ão seuão
li oconshtulção de urna sociedade nova
mqfe l~m de Iundir,s tlevem primeira:
fr~e ~Ssoll'e.r-se e fÍquidar-se; Acc. do
~Dil: CIV. e Cnm. de 22 de Abril de 1892.

r.,vol. 62 P"" ~5-! f '''o· v •

lIJou uSão de duas ou mais sociedades
em uma s6 considera.se como
de nova sociedade, dependendo

OSasso . consenso unanime de todos
!eral doCSladOS! 0l!- deliberação da assembIéa

AI' aCCIOnistas. 'ncorpo -
do aCliyo erap~oldas sociedades pelacessão

ss \'0 de uma a outra, não
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§ 1.0 Os subscriptores podem comparecer e assignal' a escriptora
por procuradores revestidos de poderes sufficientes e expressos.

§ 2. 0 A companhia se póde constituir por uma só escriptura, 00
por e cripturas successivas.

§ 3.· E' permittido nomear desde logo, na escriptura, os pri·
meiros administradores e fiscaes. (Decr. n. 8821 de 1882, ns. 1, 2
e ado art. 26.)

Art. 7a. Se as prestações ou entradas de algum ou algons
socios consistirem em õens, cousas ou direitos, se declarará na escri·
ptura, de que trata este artigo, que a constituição fica adiada, até
que seja apresentada a avaliação legalmente approvada. <Iv

§ 1. 0 Em seguida o fundador ou fundadores convocarão a assem·
bléa geral dos subscriptores para nomea.r os tres louvados, que têm de
avaliar os bens ou direitos em que consistem as prestações.

§ 2. 0 Feita a avaliação, se convocará a assembléa geral, qoe
deIla tem de tomar conhecimento.

I. Se a avaliação fôr approvada, os bens, direitos e cousas serão
admittidos pelo valor estimado. E, em additamento á primeira escri·
ptura, se lavrará outra, na qual se transcreverá a acta Que contém a
approvação da avaliação.

II. Por e ta escriptura, que tambem será assignada por to~os
os subscriptores, se entenderá definitivamente constituida a sOCle·
dade anonyma. .

§ a. o Se a avaliação não fôr approvada, deixará de ter e1Íelto o
projecto de sociedade. (Decr. n. 8821 de ao de Dezembro de 18821

art. 26 § la.) 'II. .

Art. 74. A assembléa geral para a constituição da SOCIedade
só poderá ser convocada depois de assignados os estatutos por todos
os subscriptores. .- Compete aos fundadores convocaI-a. (Decr.
n. 8821 de 1882, art. 27.) 42

Art. 75. No dia· marcado os fundadores apresentarão á as emblé.a
geral os estatutos assignados por todos os subscriptores, e o con~eCl'
mento de deposito em dinheiro da decima parte do capital subscl'lPto.

L Os estatutos e o dito conhecimento serão lidos;
II. Qualquer socio poderá fazer as ob ervações que lhe aprouver'
III. Se a maioria dos socios presentes não se QPpuzerJ os funda·

dores declararão a sociedade definitivamente constituida; --
Nota 40

-Em vez-de que trata este artigo-deve
ser-de que trata o artigo antecedente. I

Nota 4i

Art. 17.

Nota 42
Not. 39 : Lei n. 3150 de 1882. art. 3.
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IV. Nesta reunião se póde nomear os primeiros administradores
efiscaes.

§ 1.0 Para que a maioria da assembléa geral possa deliberar
sobre iJ, constituição da sociedade, é necessario que esteja presente
um numero de socios, que represente, pelo menos, dous terços do
capital social.

Os subscriptores podem comparecer e tomar parte na deljbe
ração por procuradores revestidos de poderes suflicientes e expres
sos, comtanto que sejam accionistas os procuradores.

§ 2.° A maioria da dita assembléa não tem poder para modificar,
aUerar, derogar as clausulas dos estatutos. (Decr. n. 8821 de 30
de Dezembro de 1882, art. 28. )

Á.l't. 76. A acta da reunião em que fôr deliberada a constituição
da companhia, deverá ser assignada por todos os socios presentes e
serálavrada em duplicata, ficando um dos exemplares em poder da so
ciedade etendo ooutro destino legal. (Decr. n. 8821 de 1882, art.29.)

Á.rt. 77. Se as prestações ou entradas de algum ou alguns socios
consi tirem em bens, cousas ou direitos, antes da convocação da

embléa geral para a constituição da sociedade, se reunirá a assem·
blêa para o fim de nomear os tres louvados que têm de avaliar os
ditos bens.

§ 1." Feita a avaliação, se convocará a assembléa geral para
tomar conhecimento deIla e deliberar sobre a constituição definitiva
da sociedade.

§ 2." Se a avaliação fôr approvada, os bens, cousas e direitos'
serão aceitos pelo valor dado, e a assembléa geral em seguida, deli
berará sobre a constituição da sociedade.
. § 3." Não sendo approvada a avaliação, o projecto da sociedade

nao terá efeito. (Decr. n. 8821 de 30 de Dezembro de 1882,
m. 30.) ~3 •

Á.rt. 78. No caso de fraude, ou lesão enorme, os louvados serão
responsaveis pelas perdas e damnos resultantes. (Decl'. n. 8821 de
1882, art. 31.) u

. Á.l't. 79. As sociedades anonymas, devidamente constituídas,
Mo.poderão entrar em funcção, e praticar validamente acto algum,
~nao depois ~e archivadas na Junta Commercial, e onde não a
ouverl no regIstro de hypothecas da comarca:

1. O contracto ou estatutos da sociedade;
2.' A. lista nominativa dos subscriptores, com indicação de nu

meto de acções e entradas de cada uma'
- I

Nota 43
~i n. 3150 de 1882, ad. 3 § 2. Not. aut.

Nota 44
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3." A certidão do disposto da decima parte do capital subo
scripto ;

4. ° A acta da installação da assembléa geral e nomeação da
administração. (Lei U. 3150 de 4 de Nov mbro de 1882, art. 30 § 4';
Decr. n. 8821 de 30 de Dezembro do mesmo auno, art. 32; Decr.
n. 164 de 17 de Janeiro de 1890, art. 3° § 4°.)

Art. 80. Antes das companhias entrarem em exercicio, serão
sob a mesma comminação do artigo antecedente, publicados nos jor·
naes do termo, ou do lagar mais proximo, e reproduzidos na Capital
Federal no Diario Official, e, nos Estados, na folha que der o expe·
diente do Governo, os estatutos, ou a escriptura do contracto social
com declarações da data em que foram archivados, e dos nomes,
profissões e moradas dos administradores.

No registro de hypothecas da comarca da séde da sociedade
será archivado um exemplar da folha, em que se fizeram as ditas pu·
blicações e as de que trata o art. 79, facultando a quem 'quer que
seja o direito de leI-as e obter certidões, pagando o respectivo custo.
(Lei n. 3150 de 1882, art. 3° § 5° ; Decr. n. 8821 do mesmo anno,
art. 33; Decr. n. 164 de 17 de.raneiro de 1890, art. 30 § 1i0)••r;

Art. 81. O official do registro dará certificado de haver rece·
bido a folha, e, em protocollo para esse fim Cl'eado, fará a competente
nota de entrada.

E' permittido a quem quer que seja ler a dita folha e obter ceI"
tidão pagando o custo. (Decr. n. 8821 de 30 de Dezembro de 1882,
§§ 1° e 2° do art. 33).

Art. 82. E' nuUa de pleno direito a sociedade anonyma, que
se constituir sem escriptura publica, com as formalidades e decl~'
rações legaes, ou por deliberação da assembléa geral, na qual nao
se haja cumprido o disposto no n. 2 do § lo do art. 3° do Decr.
n. 164 de 1890. 46

Art. 83. E' igualmente nulla de pleno direito a sociedade a~'
nyma, na qual se admittirem, a conta de capital, bens, cousas ou .
reitos, sem serem por valor determinado por tres louvados, e appro,
vado pela assembléa geral, nos termos do § 2° elo art. 3° do Decl:
n. 164 de 17 ele Janeiro de 1890. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 3s~
Decr. n. 164 de 1890, art. 6°, paragrapho unico, e aque.lla quede.
constituir sem a subscripção ele todo o capital e deposIt°od~ bro
cima parte do valor do mesmo. (Decr. n. 850 de 13 de uu
de 1890, art. 3°).
-------------------------

Not. 21.
Nota 45 I Nota 46

Decr. n. 8821 de 1882, arl. 24 e sego
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Art. 84. Não é permittido estipular-se nos estatutos ou con
tracto social, a emissão de acções por séries, isto é, a divisão do
capital em séries sllccessivas de acções. (Decr. n. 8821 de 1882,
an. 35).

Art. 85. Nenhum contracto ou operação se efi'ectuará por conta
da sociedade ou companhia, senão depois de constituída elia nos
termos do disposto no art. 3° §§'1°, 2° e 3° do Decr. n. 164 de 17
de Janeiro de 1890 e de preenchidas as formalidades de publicidade,
exigidas nos §§ 4° e 5° do mesmo artigo do Decreto citado ...'O'

Art. 86. Os actos anteriores á constituição legal da socie
dade e ao preenchimento da~ formalidades dos arts. 68 e 69 deste
Decreto ficarão sob a rflspon abilidaele dos fundadores. (Decr. n. 164
de 17 de Janeiro ele 1890, art. 50). 48

Art. 87. Os actos posteriores á constituição da sociedade e
&Ilteriores ao preenchimento das formalidades dos arts. 68 e 69
deste Decreto ficarão sob a responsabilidade dos administradores,
.e estes houverem sido nomeados na escriptura ou pela assembléa
geral constitutiva da sociedade. (Lei n. 3150 de 1882, art. 5°;
Decr.n.8821 do mesmo anno, art. 57; Decr. n. 164 de 1890, art. 5°.)

Art. 88. Assembléa geral, constituída a sociedade, poderá re
IOlver que a respon abilidade de taes actos cona por conta da socie
dade, oque importará a descarga dos fundadores e administradores.
~aragrapho unico do art. 37 do Decr. n. 8821 de 1882 e parte
final do art. 5° do Decr. n. 164 de 1890) 40

, Art. 89. São os fundadores solidariamente responsaveis aos
Interessados por perdas e damnos resultantes da inobservancia das
pr~scripções legaes, relativas ás condições e constituição das compa
nhias. (Decr. n. 8821 de 1a82, art. 38 do Decr. n. 164 de 1890,
an.5', 2' parte. Lei n. 3150 de 1882, art. 5.°)

~t. 90. A responsabilidade solidaria pela inobservancia das
formalIdades dos arts. 68 e 69 recahÍrão tãos6mente sob os adminis
~,doresJ quando hajam sido nomeados no acto con titutivo da socie
UllUe. (Decl'. n. 8821 de 1882, art. 38, 2" parte). G •

. Art. 91. As resoluções da assembléa geral, que tiverem por
~to augmentar, o capital, determinar a continuação da sociedade,

Nota 47
COO. Comm., art. 299.-Not. 21.

Nota 49
Lei n. 3150 de 1882, art. 5.

Nota 48 •
ll~ecJà ~~ill de 1860, art. 41; Lei D. Nota 50
1l!i &III • arts. 4e 5i Decr. D 8821 de Em vez de-arts. 68 e 69-deve ser-arts.

, • S6 e 37. . 79 e 80.
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além do seu termo, ou dissolveI-as antes, estabelecer o modo da liqui.
dação, ou alterar de qualquer maneira o contracto social ou estatutos,
serão por via de certidões das respectivas actas, archivadas e publi.
cadas na conformidade dos arts. 68 e 69, sob pena de não valerem
contra terceiros. (Lei n. 3,150 de 1882, art. 6°; DecI'. n. 8821 do
mesmo anno, art. 39; Decr. n. 164 de 1890, art. 6.0) 61

Art. 92. A falta de registro de publicidade das ditas actas não
pôde ser opposta pela sociedade ou pelos sacias contra terceiros. (Lei
e Decretos citados).

Art. 93. O capital social não poderá ser augmentado senão
nos casos:

1.° De insuf:ficiencia do capital subscripto para o objecto da
sociedade;

2. 0 De accrescimo de obras;
3.° De ampliação de serviços ou operações sociaes. (Lei n. 3150

de 4 de Novembro de 1882, art. 6. 0 n. 2; Decr. n. 8821 do mesmo
anno, art. 40; Decr. n.164 de 1890, art. 6.° n. 2).

Art. 94. Toda a propo~ta de augmento de capital serápl'ecedidade
uma exposição justificativa (§ 1.o do art. 40 do Decr. D. 8821 de 1882).

Art: 95. A proposta com a exposição será remettida aos fiscaes,
para interporem parecer, sem o qual não poderá ella ser submettida. á
deliberação da assembléa geral (§ 2° do art. 40 do Decr. n. 8821 citado).

Art. 96. O augmento de capital não será considerado como con
stituindo legalmente capital social,senão depois de snbscriptas todas as
acções em que fõr dividido, de depo itada a decima paI't~ do valor
em dinheiro do capital subscripto, e de al'chivada e publicada, ~o
conformidade dos arts. 68 e 69, a certidão da acta da as emblea
geral, em que fõrem verificados os dttos requisitos. (DecI'. n. 8821
de 30 de Dezembro de 1882, art. 40 § 3.0). 62

CAPITULO IV

Dos administradores

Art. 97. As sociedades anonymas serão geridas por dous 00 mais
administradores. '. _is

§ 1.° O mandato de administrador nãó pôde durar maIS de ~e
annos, e é revogavel, á todo o tempo, sem necessidade de causa JIlS'
tificativa.
-------------------------

Not. ant.
Nota 5i I Not. 39,

Nota 52
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§2." A nomeaçiio e a destituição dos administradores competem
Ilassembléa geral. G3

3,· Os administradores podem ser reeleitos. (Lei n. 31nO de 1882,
an, 9,·, P parte; Decr. n. 8821 do mesmo anno, art. 41; Decr.
n,164 de 1890, art, 9.· L" parte).

Art. 98. O mandato de administrador póde ser estipendiado
on gratuito.

Quando, pelos estatutos, ou por deliberaçiio da assembléa geral,
for devida aos administradores, ou a quaesqner empregados, uma certa
porcentagem de lucros liquidos, essa porcentagem, salvo disposição em
contrario dos estatutos, será tirada dos lucros liquidos, depois de
deduzida a parte destinada ao fundo de reserva, quando porventura.
iotituido. (Lei n. 3150 de 1882, art. 9."; Decr. n. 8821 do mesmo
anno, art. 42; Decr. n. 164 de 1890, art. 9.", La parte).

) Art. 99. A nomeação para administrador pôde recahir em indi-
viduos que não são socios. (Lei n. 3150 loco cit.; Decr. n. 8821 de
1882, art. 43; Decr. n. 164 de 1890, artigo citado).

Art. 100. O numero, o modo e as condições da nomeação, os
vencimentos, o prazo do mandato, a destituição e SUbStitlÚção dos
administradores erão regulados nos estatutos ou contracto social. (Lei
0,3150 de 1882, art. 10; Decr. n. 8821 do mesmo anno, art. 44; Decr.
0,164 de 1890, art. 10, 1" parte).

Art, 101. Os poderes dos administradores serão definidos nos
estatutos ou contracto social.

No silencio ou omissão do contracto social ou dos estatutos, subo
si tirão os principios seguintes:

,L' Os administradores reputam·se revestidos de poderes, para
~ra~lcar todos os actos de gestão relativos ao fim e ao objecto da
sociedade, e para representar a sociedade em juizo, em todas as acções
'~r eBa, ou contra elIa intentadas.

2:° Podem nomear agentes que os auxiliem na gestão diaria dos
negoclOs da companhia, sendo em todo o caso responsaveis pelos actos
de taes agentes, e constituir advogados e procmadores que os repre·
ientememjuizo e fôra delIe. (Lei n. 3150 de 4 de Novembro de 1 82,
art,10 § l.. n. 2; Decr. n. 8821 de 30 de Dezembro do mesmo auno,-

Nota 53
~~nomeaçãoe de tituição dos adminis
pele~es das .sociedades anonymas com
~ .excluslvamente á assembléa geral
pron~~~~~lslas. Opoder judiciaria s6 p6de
l!iembléar a nulhdade das resoluções das
~ro, doI s g,eraes, ql1~ndo convencidos de
Olmpele~i hrude ou sunlllação, em acção

~ ntentada para esse fim. Â

apprehensão judicial é meio .lefJitimo pa~a
compeUir a directoria de tituida a abnr
mão do mandato revogado. Do despacuo
para conceder a appreben ão, não cabe
recurso de aggravo: AcC. da COr.le de Appel.
de 20 de Agoslo de 1 91.-Dt9·., vol.. 59,
pago 324. . .

- Do despacbo que concede ou denega a
apprebensão, ~ão cabe aggravo: Acc. ~o
Trib. Civ. e Cnm., de 19 de Abril de 1893.
Di?'., vaI. 61, pago 92. -

CaDIGO COMMERCIAL
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al't. 45 ns. 1 e 2; DecI'. n. 164 de 17 de Janeiro de 1890, art. 9.',
2. a parte e art. 10 § l.0 n. 2).

Art. 102. Não podem os administradores, salvo expressa menção
nos estatutos:

1.U Transigir, renunciar direitos, hypothecaI' ou empenhar bens
sociaes;

2. U Contr'ahir obrigações, e alienar bens e direitos; excepto si
estes actos se inch,lem nas operações que fazem otjecto da sociedade.
(Lei n. 3150 de 1882, art. 10 § 1.0 n. 2; Decr. n. 8821 do mesmo
anno, art. 45 n. 3; Decr. n. 164 de 1890, art. 10 § 1.0 n. 2).

Art. 103. Em ca o de vaga de logar de administrador, salvo dis·
posição em contrario nos estatutos, designarão substitutos provisorio!
os administradores em exercicio e os fiscaes j competindo á assembléa
geral fazer a nomeação definitiva na primeira reunião que se seguir.
(Decr. n. 8821 de 1882, art. 46, la parte; Decl'. n. 164 de 1889,
art. 10 § l.°n. 1).

Art. 104. O substituto, definitivamente nomeado, servirá tão
sómente pelo tempo que restar para completar o prazo do mandato do
administrador substituido. (Decr. n. 8821, art. 46, 2" parte).

Art. 105. Os administradores, antes de entrarem em exercicio,
são obrigados a caucionar a responsabilidade de sua gestão com o
numero de acções que se houver fixado nos estatutos.

~ 1.0 A caução far-se·ha por termo no livro do registro.
§ 2.° Si as acções fôrem ao portador, ou transferiveis porendo ~I

serão depositadas na caixa da sociedade, ou em po der da pessoa deSl'
gnada pela assembléa geral.

§ 3. o A caução poderá ser prestada por qualquer accionista, &

bem do allministradoi'. (Lei n. 3150 de 1882, art. 10 § 3.'; Decdr.
n. ,8821 do mesmo anno, art. 47; Decr. n. 164 de 1890 § 3,' o'
art. 10).

Art. 106. Sobre as acções caucionadas, de conformidade com &

disposição antecedente, terão preferencia, para seu pagamento, as
sociedades, os accionistas e terceiros, pelas responsabilida.des em(D que
os administradores incorrerem por faltas, culpas ou delictos. ecr.
n. 8821 de 1882, art, 48).

Art. 107. O administrador que, dentro dú prazo de 30 dia(sD' não
prestar caução, entende,se que não aceitou a nom.eação. fcr.
n. 8821 de 1882, art. 49). ~

Art. 108. Os administradores não contrahem obrigação .pesso D~
individual ou solidarliJ" nos contractos ou operações, que re§alJ~a~ecr
exercicio de seu mandato. (Lei n. 3150 de 1882, art. lO: 2.., .
n. 164 de 1890 § 2. o do art. 10).
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Art. 109. Os administradores são responsaveis:
L' A' sociedade, pela negligencia, culpa ou dolo, com que se

honverem no desempenho do mandato j

2.' A' sociedade e aos terceiros prejudicados, pelo excesso do
mandato ;

3.0 Solidariamente á sociedade e aos terceiros prejudicados pela
violação da lei e dos estatutos. (Lei n. 3150 de 1882, art. 11 ; Decr.
n. 8821 do mesmo a:mo, art. 50, paragrapho unico ; Decr. n. 164 de
1890, art. 11).

Art. 110. O accionista tem sempre salva a acção competente, p:wa
haver dos administradores as perdas e damnos resultantes da violação
da lei edos estatutos. (Lei n. 3150 de 1882, art. 11, paragrapho unico.

Art. 111. A acção poderá ser intent.ada conjunctamdnte por dous
ou mais accionistas; não podendo, porém, referir·se a actos e opera
Iões já julgados por assembléas geraes. (Decr. n. 164 de 17 de Janeiro
de 1890, paragrapho unico do art. 11). Ii"

Art. 112. O administrador, que tiver interesse opposto ao da
oompanhia, em qualquer operação social, não poderá tomar parte na
deliberação a este respeito, e será obrigado a fazer o necessario aviso
aos outros administradores, devendo disso lavrar-se declaração na
acta das sessões.

§L' No caso da disposição antecedente, a deliberação ser{t tomada
pelos demais administradores e pelos fiscae , á maioria de votos.

§2: Se o administrador deixar de dar aviso, responderá pelas
perdas e damnos, e, além da perda criminal em que incorrer, a deli·
1eraçãoseránulla. (Lei n. 3150 de' 1882, art. 12; Decr, n. 8821do
IDesIDoanuo, art. 51; Decr. n. 164 de 1890, art. 12).

Art. 113. Os administradores que, na falta de inventario, ou não
o~stant? ?inventario, on por meio de inventario fraudulento, reparo
~re~ diVidendos não devidos, são pessoalmente obrigados a restituir
~caJxa social a somma dos mesmos dividendos, e sujeitos, além disso,
as,penascriminaes em que incorrerem. (Lei n. 3150 de 1882, art. 13,
L parte; Decr. n. 8821 do illesmo anno, ad. 52; Decr. n.164 de;1890,
art.13).

Art. 114. No caso de insol vabilidade dq, sociedade, os accionistas,
qUe houverem recebido dividendos não devidos, serão subsidiaria
:ente ?brigados a restituil.os j sendo-lhes, portanto, licito allegarem
enefiClo de ordem.
d E ta ~bri~ação prescreverá no prazo de 5 annos, a contar da
~ dlstnbuição dos ditos dividendos. (Lei n. 3150 de 1882,

l' Nota 54
el n. 3150 de 1882, art. 11 § 1m. ; DecI'. n.8821 de 1882, art. 166.
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Nota 54 a

-SoOre fiscalisacão de banco de emIssão,
estabelecimentos bancarios estrangeiros,
bancos e companhias que requererem Cis
calísação por parle dO Governo e a de que

. ,

art. 13, L" 2. 0 álineas; Decr. n. 8821 do mesmo anno, § L' do
art. 52).

Art. 115. Tem acção contra os 3dministradores pelos prejuizos
resultantes da distribuição de dividendos não devidos a sociedades, os
credores da sociedade no caso desta se tornar insolvavel, e os socios
prejudicados. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 52 § 2.°) .

Art. 116. S6 poderão fazer parte dos dividendos da sociedade
anonyma os lucros liquidos provindos de operações eifectivamente con·
cluidas no semestre. (Lei n. 3150 de 1882, paragrapho unico do art.J3;
Decr. n. 8821 do mesmo anno, art. 39, 1." parte; Decr. n. 164 de
1890, paragrapho unico do art. 13).

Art. 117. Para que os haveres sociaes possam entrar no calculo
dos lucros liquidos, não é necessario que se achem recolhido~ em di·
nheiro á caixa; basta que consistam em valores definitivamente ad·
quiridos, ou em direitos e obrigações seguros, como lettras e qnaesqner
papeis de credito reputados bons. (Decr. n. 8821 de 30 ele Dezembro
de 1882,art. 53, 2" parte) •.

CAPITULO Y

lJos fiscaes

Art. 118. Toda a sociedade anonyma deve ter um conselho com·
posto de tres ou mais fiscaes, e supplentes em igual numero. G4.

§ 1.0 A nomeação dos fiscaes e supplentes será feita p~la.a~sem·
bléa geral na sessão ordinaria annual, e poderá recahir em mdlVlduos
que não sejam socios. (Lei n. 3150 de 1882, art. 14; Decr. n. 8821 do
mesmo anno, art. 54; Decr. n. 164 de 1890, art. 14). â

. § 2. o O mandado dos fiscaes durará por um só anno, mas poder
ser renovado. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 54, 2. 0 álinea). 1

Art. 119. Incumbe aos fiscaes apre!:Jentar á a sembléa gera o
p:ú'ecer sobre negocios e operações sociaes do anno seguinte ao de~u8
nomeação, tomando por base o inventario.. o balanço e as contas oS
---------------------:--

CO"ita o art. 2 3 § 7,,2' parle do Decr.
n "370 de 1890: Decr. D. 493 lIe 189\5<\ jp

'-SullsLitue o regímen lia fiSC<1~03Çde
collecliva, instítlú~la. I~O Decr'I~' estalt
1891 pelo da. ii callsaç~? ~:lã~ Novembro
lecida. na Lei n. 3403 ue :."
de 1S88: Decr. n. 727.de 118098~'de 186G

:"-Yid. Not. 7, a Lei n.
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administradores. (Lei n. 3150, art. citado; Decr. n. 8821, art. 55 ;
Lein. 164, aI't. citado).

Art. 120. Os fiscaes tem o direito, durante o trimestre que pre·
cede á reunião ordinaria da as embléa geral, de examinar o~ livros,
de verificar o esta.do da caixa, e da carteira, exigir informações dos
administradores sobre as operações sociaes e convocar extraordi
nariamente a assembléa geral. (Lei n. 3150 de 1882, art. 14 § 3.0;
Decr.n. 8821 do mesmo anno, art. 56; Decr. n. 164 de 1890,
art.14 § 3:)

Art. 121. A attribuição de convocar extraordinariamente a
assembléa geral p6de ser exercida pelos fiscaes - ainda f6ra de
prilZO de tres mezes a que se refere o artigo precedente - se oc
correrem motivos graves e urgentes. (Decr. n. 8821 de 1882,
an.61).

Art. 122. No parecer além do juizo sobre os negocios e operações
doanno, devem os tiscaes denunciar os erros, factos e fraudes que
descobrirem, expôr a situação da sociedade e suggerir as medidas e
alvitres que entendam a bem da sociedade. (Decr. n. 8821 de 1882,
art. 57).

Art. 123. A deliberação da assembléa geral, approvando as contas
eobalanço, será nuHa, si não fôr precedida do relatorio dos fiscaes.
(Lei n. 3150 de 1882, art. 14 § 1.0; Decr. n. 8821 do mesmo anno,
art. 58; DecI'. n. 164 de 1890, art. 14 § 1.0)

Art. 124. Si os fiscaes não apresentarem o seu parecer em tempo,
asessão será adiada, e a assembléa geral tomará as providencias,
~ne fõrem necessal'ias, podendo destituir os fiscaes culpados. e nomear
ontros. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 59).

Art.125. Se não fôrem nomeados os fiscaes, não acceitaI'em o
tArgo, O~l se tornarem impedidos, compete ao presidente da Junta
~mm~rClal, e, onde não a houver, ao juiz do commercio do termo, a
reqnenmento de qualquer dos administradores, a nomeação de quem
os substitua ou sirva durante o seu impedimento. (Lei n. 3150
de 1882, art. 14 § 2°.; Decr. n. 8821, a,rt. 60; Decr. n. 164 de 1890,
art. 14 §2.°) .

. Árt. 126. Os etreitos das responsabilidades dos fiscaes para com a
:cledade são determinados pelas. regras do mandato. (Lei n. 3150

1882, aI't. 14 § 4° ; Decr. n. 8821 do mesmo anno, art. 62; DecI'.
n.164 de 1890, art. 14§ 4.°).

I Art. 127. A responsabilidade dos administradores fiscaes cessa
OOm • I .oJu.gamento e approvação das contas e actas pela assemblea
gerlJ, nao se admittindo mais á acção criminal contra estes. (:QecJ.
n.164 de 1890, aI't. 27 § 2°.)
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CAPITULO VI

Da assembléa geral

A-rt: 128. A assembléa geral tem poder para resolver todos os
negocias, tomar quaesquer decisões, deliberar, approvar e ratificar
todos os actos que interessam á companhia.

Nas suas faculdades, salvo clausula em contrario, se inclue a de
modificar, e alterar os estatutos ou contracto social. Não lhe é porém
permittido mudar ou transformar o objecto essencial da sociedade.
(Decr. n. 8821 de 1882, art. 63) G" b

Art. 129. Para que a assemblea geral possa vaUdamente fune·
cionar e deliberar, é indisp~nsavel que esteja presente um numero
de accionistas que represente pelo menos, um quarto do capital
social G"

Art. 130. Se este numero se não reunir, uma nova reunião será
convocada, por meio de annuncios nos jornaes, declarando-se nelles
que se deliberará, qualquer que seja a somma do capital representado
pelos accionistas que comparecerem.. (Lei n. 3150, art.1!i §§ 2° e3';
Decr. n. 8821, art. 64; Decr. n. 164 de 1890, art. ]5 §§ 2° e 3').

Art. 131. A assembléa geral, que tem de deliberar sobre a con·
stituição da sociedade, e approvação dos valores dados ás prestações
que não consistem em dinheiro, e sobre as modificações e alteraçõ~s

dos estatutos, ou contracto social, carece, para validamente se consti·
tuir, da presença de accionistas, que, no minimo, representem dous
terços do capit.al social.

Nota 54 b
_ 1,' Â assembléa geral de um nanco,

ou companhia, legalmente constituida, tem
competencia, para, por maioria de votos
autorizar á directoria a reduzir seu capitai
parcialmente, facultando-lhe receber em
pagamentos devidos, mal parados, suas
proprias acções, ficando dest'arte solvido
o activo? '

2.0 No caso affirmativo, será legal em
face da lei das sociedades anonymas que o
respecti "O arligo dos estatutos possa ser
assim concebido:

O capital do banco, actualmente de
10:000:000$, representado porlOO:OOO acções
de 1.00$ cada uma, já integralisadas, po·
derá.· á juizo da directoria e do conselho
fiscal ser reduzido parcialmente até." ..
6.000:000~p.or compra de acções do mesmo

banco, permuta ou caução insolll~lLm p~
o que fica desde já. autonzad!1 e 1Dl'eslI~1
a directoria de plenos e espeClaes p~dere5!

3.' E' ou não permHtido as sOCledad
anonymas, bancos e corop~n.bias, com SUl!
acções integralisadas constitUIr os~u run~o
de 1'eSe'l'Va em acções da pr9prla 8001il'
dade, adquirinilo·as com a ImporlanClI
existente em moeda no mesmo fl!ndol.

N. B. O artigo dos estatutos dlsp06d·5
Formar.se-ba um (1mdo de reserva ,e i

tinailo a fazer face ás perdas do ~pJ~
com as quotas semestraes.-Dir., VO, II,

pag, 14.

Nota 55
Lei n. 315 de 1882, ar!. 15 i DeeT,

n. 8821 d~ 1882, art. 64.
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§ 1.. Se nem na primeira, nem na segunda reunião comparecer
o,numero de accionistas exigido na disposição presente, convocar-se-ha
terceira, com a deliberação de que a assembléa poderá deliberar, seja
qual fôr a somma do capital representado pelos accionistas presentes.

§ 2.· Neste caso, além dos annuncios (se as acções fôrem nomi·
oativas), a convocação se fará por meio de cartas. (Lei n. 3150 de
1882, art. 15 § 4° ; Decr. n. 8821 do mesmo aTIDO, art. 65; Decr.
n.164 de 1890, art. 15 § 4° ).

Art. 132. As deliberações da assembléa geral, tanto no caso
do art. 129, como no do antecedente, serão tomadas pela maioria dos
socios presentes. (Lei n. 3150 de 1882, art.igo e paragrapho cita
lados, 3" á linea i Decr. n. 8821 do mesmo anno, art. 66; Decr. n. 164
de 1890, artigo e paragrapho citados, 3· á linea ). 60

Art. 133. Para a eleição dos adminLtradores e empregados
da secretaria, bem como para as deliberações de qualquer natureza,
serão admittidos votos por procuração, com poderes especiaes, com·
tanto que estes não sejam conferidos a administradores e fiscaes, e
que sejam accionistas os procuradores. (Decr. n. 164 de 17 de
Janeiro de 1890, art. 15 § 8°; Decr. n. 8821 de ]882, art. 67; Lei
n,3150, art. 15 § 8° ).

Art. 134. As convocações das as embléas gemes serão moti
vadas e far-se·hão por annuncios nos jornaes publicos do logar, e, se
não os houver, nos do mais proximo, com intervallo razoavel. (Decr.
n.8821 de 1882, art. 68; Decr. n. 164 de 1890, art. 15 §§ l°,
ó' e90 l. 67

, .Art. 135. Serão aceitos como socios, para todos os eifeitos de
direito, os que se apresentarem com acções ao portador, e com as
transferiveis por endosso traspassadas em seus nomes, salvo prova
em contrario. 68

Art. 136. Nos estatutos, ou contracto social se pôde estabelecer
que os donos das acções ao portador e das transferiveis por endos o
li d~~o item na caixa da sociedade, pelo menos tres dias antes das
l~uulOes da assembléa geral, sob pena de não tomarem parte nas
discussões e deliberações. (Decr. n. 8821 de 30 de Dezembro de
182, art. 69).

Aft. 137. Os administradores têm competencia para convocar
elt:ao~'dinal'iamente a assembléa geral a requerimento de quaesquel'
acelonlsta~ .
-----------'-----------------

Nota 56
Deve ser art. 91 e não 129.

Nota 57
lei n. 3150 de 1882, art. 15 § 5.

Nota 58
Oecr. n. 8821 de 1882, art. 69.
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1.. Qua~do o requerimento fôr dirigido por Mocios em-numero
não menor. de sete, repre~entando, pelo menos, um quinto do capital
social; .... -

2.° Quando -o pedido de convocação fôr ftiúdamentado com o
motivo, que não poderá ter referencia a materia, actos e contas já
apreciados e julgados em assembléa geral. (Decr. n. 164 de 17 de
Janeiro de 1890 § 9° do art. 15). 69

Art. 138. Póde a assembléa geral extraordinaria ser convocada
pelos proprios accionistas nas condições do n. lOdo artigo antece·
dente, quando:

- Os administradores não fizerem a convocação no prazo de oito
dias, a contar da apresentação do requerimento dos accioni ta devi·
damente motivado. (Decr. n. 164 de 17 de Janeiro de 1890, art.15,
§ 9° n. 1 ).

Art. 139. Nos casos, em que a Lei ou estatutos determinarem
expressamente a reunião da assembléa geral, é permittido a qualquer
accionista exigil-a da admnistração, se esta retardar por mais de
tres mezes além da época e tipulada. o ..

Art. 140. Se o accionista não ror attendido, terão direito de
fazer elle proprio a convocação, declarando esta circum tancia no
annuncio respectivo. (Decr. n. 164 de 17 de Janeiro de 1890, art.15
§ 9° n. 2 ).

Art. 141. Nos estatutos se determinará a ordem, que se ba de
guardar nas reuniões da assembléa geral, o numero minimo de acções
que é necessario aos accionistas para serem admittidos a votar em
as embléa geral, e o numero de votos que compete a cada um na
razão do numero de acções que possuir.

§ 1.° Ainda que sem direito de votar, por não possuir o n.om.ero
de acções exigido pelos estatutos, é permittido a todo o acclO~~a
comparecer á reunião da assembléa geral e discutir o objecto sUjeIto
á deliberação. .

§ 2.° Na assembléa geral, que tem de deliberar sobre a constI·
tuição da sociedade e avaliação dos quinhões dós bens, cou as on
direitos, poderá votar todo o accioni ta, ainda que não possua ~
numero de acções exigido pelos estatutos ou contracto SOCIal. (Lei
n. 3150 de 1882, art. 15 §§ 6° e 7° ; Decr. n. 8821 do me mo anuo,
al't. 71 ; Decr. n. 164 de 1890, art. 15 §§ 6° e 7°). . . .

Art. 142. Não podem votar nas assembléas geraes: os adllllnIs,
tradol'es, para appl'oval'em seus balanços contas e inventarios i os, . - d sensfiscaes, os· seus pareceres,; e os accionistas, a avahaçao e
--------------------------

Nota 59
Decr. n. 8821 de 1882, art. 70. I Nota 60

Dccr. D. 8821 de 1882. arL 70 § 2.
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quinhões, ou quaesqner vantagens estipuladas nos estatutos ou con·
tracto social. (Lei n. 3150 de 1882, art. 15 § ]0; Decr. n. 8821
do mesmo anno, art. 72; Decr. no 164 de 1890, art. 15 § 10).

Art. 143. Em cada anno haverá uma assembléa ge1'al dos accio
ni tas, cuja ,reunião será fixada nos estatutos, e sempre annunciada
pela imprensa, quinze dias, com indicação do logar e hora.

§ 1,0 Esta reunião terá por fim especial a leitnra do parecer dos
fiscaes e exame, discussão e deliberação sobre o inventario, balanço
econtas anuuaes dos administradores.

§2,° Se para deliberar sobre quaesquer dos assumptos mencio
nados, carecer a assembléa geral de novos esclarecimentos, poderá
adiar a ses ão e ordenar os exames e investigações que fôrem neces
sarios, (Lei n. 3150 de 1882, art. 15 § 1. 0; Decr. n. 8821 do
mesmo anno, arto 75; Decr. n. 164 de 1890, arto 15 § 1.0)

Art. 144. As assembléas geraes ordinarias não podem fnnccionar
com menos de tres socios capazes de constituil-as, afóra os directores
efi caesi pena de nullidade das deliberações adoptadas. (DecI'o n. ] 64
del890, art. 15 § 9." n. 4.)

Art. 145. A approvação do balanço e contas, feita sem reserva,
importa a ratificação dos actos e operações relativas.

Aapprovação, porém, poderá ser annullada, em caso de erro,
dolo, fraude ou simulação. (Cod. Commercial, art. 129 n. 4; Decr.
n, 8821 de 1882, art. 74) o

Arto 146. A approvação, pela assembléa geral de actos e ope
rações, que importam violação da lei, ou dos estatutos, não derime a..
acção dos socios ausentes e dos que não houverem concorrido com os
seus votos para tal approTação o (Decr. n. 8821 de 1882, art. 75).

Art. 147. um mez antes da data approvada para a reunião da
assembléa geral ordinaria, annunciará a administra ção da sociedade
fi,carem ádisposição dos socios, no proprio estabelecimento onde ella
lil'er a sua séde,
, l.o,Cópia dos balanços contendo a indicação dos valores moveis,
Immovels, e em ynopse, das dividas activas e passivas, por classes,
,egunda anatureza dos titnlos;

.2.° Cópia da relação nominal dos accionistas, com o numero de
scçoes respectivas e o estado do pagamento destas;
r ,3,0 Cópia da lista dfts transferencias de acções, em algarismos,
eahzada no decurso do anno.

§~oo Até a vespera, o mais tardar, da sessão da as embléa geral
se publicará pela imprensa o relatorio da sociedade, com o balanço e
oparecer da commissão fiscal. .
a §2.0 Até trinta dia~, quando muito após, a reunião da assembléa
eral aacta respecti,va será publicada pela imprensa.
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Nota 62

Nota 61
Cod. Comm .. art. 295 n. 1.

I

§ 3. 0 A qualquer pessoa se dará, sem inquirir-se qual o interesse
que tem, certidão dos actos archiva.dos na conformidade das dispo
sições dos arts. 68 e 69, e da relação nominal dos accionistas n. 2
deste artigo. (Decr. n. 164 de 17 de Janeiro de 1890, art. 16 j Decr.
n. 8821 de 1882, art. 76).

CAPITULO VII

Da dissol~tção e liquidação amigavel

Art. 148. As companhias ou sociedades anonymas se dissolvem:
1.o Pelo consenso de todos os accionistas em instrumento pu·

blico j

2. o Por deliberação da assembléa geral;
3." Por insolvabilidade;
4. o Pela cessação do pagamento das dividas;
5:0 Pela terminação do prazo de sua duração; e.
6;° Pela reducção do numero dos socios a menos de sete;
7. o Mostrando-se que a sociedade não pôde preencher o seu fim!

por insufliciencia de capital, ou por qualquer outro motivo. (LeI
n. 3150 de 1882, art. 17; Decr. n. 8821 de 1882; art. 77: Decr.
n. 164 de 1890, art. 17.) e,.

ser) iquidada judicialmente,á requerimento
de qualquer accionist~, qu~ndo o funda
mento da dissolução tiver sido a perda de
3/4, ou mais, do capital ~o~iat, ou ~ces
sação de pagamentos de dividas vencidas.

.A liquidação amigavel nesses don.s casos,
não é obrigatoria, quer para o.s acclODlslas
entre si quer para os terceiros, e póde
ser obstáda por qualqu~r del1es, quelr'
queira, justificando devlda~ente o pe

l
l ~e

Acc. do Trib. Civ. e Cnm. de 1
-E' acto de jurisdicção contenciosa o Agosto de 1893.-Dir., vol. 62, pag., fSã

despacho que faz sustar,a deliberação de - Deliberada em assembl~ gera (lo

uma assembléa geral, dissolvendo anleci- liquidação amigavel de uma SOCiedade ao
padamente a companhia e autorizando a nyma: d
"enda de seu acervo. Podem os devedores saldar os. seo. r.

'S6 por acção competente p6de ser ob-I bilos dando em pagamento as acções
3tada a resol ução vo'tada, procedendo·se ao propl'ia sociedade ? ""~es podem
se(JUestro, como medida assecul'atoria do No caso aflirmativo, taes avyv valor
litlgio: Acc. do Trib. Civ. e Crim. de 9 ser recebidas, em pagamento, por seu relO
de Agqsto de 1893:-Di1·., vol. 62, pago 373. nominal, ou p~la cotação qUfeoal~f~o o

_ A companhia anonyma, dissolvida na Bolsa, no dia em que r
por deliberação da assembléa geral, p6de debito ?-Dir., voI. 67, pago 12.
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Art.. 149. A assembléa geral pôde resolver a dissolução da socie·
dade, ainda que não occorra nenhum dos casos mencionados na Lei.
[art. 78 do Decr. D. 8821 de 1882).

Art. 150. A terminação do prazo da sociedade, a não ter havido
prorogação, importa, por força da Lei, a dissolução da sociedade;
ficando, portanto, illimitada e solidariamente responsaveis pelos actos
posteriores os que os houverem praticado, ou concorrido com seus
votos para que se praticassem. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 79).

Art. 151. No caso de reducção de socios a numero menor de sete,
asociedade se entenderá dissolvida, si dentro do prazo de seis mezes
não se preencher o numero legal. (Lei n. 3150 de 1882, art. 17
n.6; Decr. n. 8821 de 1882, art. 80; Decr. n. 164 de 1890, art. 17
n. 5.)

§ 1.0 O dito prazo de seis mezes se começará a contar, se as
acções fôrem nominativas, da data. da publicação das transferen·
tias; se, porém, ao portador ou transferíveis por endosso, do dia
lIa reunião da a sembléa geral, em que se verificar a alludida re
ducção. (Decr. n. 8821 de 1882, § 1.o do ·art. 80).

§ 2.' Pelos actos que a companhia praticar, depois que. o
numero dos socios se reduzir a menos de sete, serão solidaria
mente responsaveis os admini tradores e accionistas, se, dentro do
prazo de seis mezes, não fôr preenchido o numero legal. (Decr.
n. 8821 de 1882, § 2. o do art. 80; Lei n. 3150 de 1882, art. 17,
n.5, 2' á linea; Decr. n. 164 de 1890, art. 17 n. 5, 2. 0 á linea).

Art. 152. No caso de perda da metade do capital social, devem
os administradores consultar a assembléa geral sobre a conveniencia
de uma liquidação antecipada. (Lei n. 3150 de 1882, art. 17 n. 6,
L' álinea; Decr. n. 8821 de 1882, art. 81; Decr. 164 de 1890,
art.l7 n. 6, r.o á linea) .

.Art. 153. Se a perda, porém, fôr de tres quartos ou mais do
~Pltal social, qualquer accionista poderá requerer a liquidação judi
~aldasociedade. (Lei n. 3150 de 1882, art.17 n. 6, 2." álinea;

ecr. n. 8821 de 1882, art. 82; Decr. n. 164 de 1890, art. 17
n. 6, 2.· á !inea) .

. Art. 154. A qualquel' accionista assiste o direito de pedir por
acçao ordinaria a dissolução da sociedade, quando não puder esta
preencher o seu fim, por insufficiencia de capital, 0\1 por qualquer
Ilu;ro motivo. (Decr. n. 8821 de 30 de Dezembro de 1882,
ar~. 83). '

do /rt. 155. Dissolvida a sociedade por qualquer dos fundamentos r

fo ~. 148, com excepção do de cessão de pagamentos, ou de con·
nllldade Com odo art. 151 a liquidação poderá ser feita amigavel.

mente. (Lei n. 3150 de 4' de Novembro de 1882, art. 19' § 2.·;
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Nota 63
- A dissolução e liquidação forçada das

sociedades anonymas estrangeiras autori·
zadas a funccionar no Brazil, não pMe ser
decretada pelas justiças brazileiras: Acc.
da Côrte de Appel. de 31 de Agosto de 1893.
-Dir., vol. 62, pago 362.

Decr. n. 8821 de 1882, art. 84; Decr. n. 164 de 1890. a.rt. 19
§ 20). 63

Art. 156. Suppo to dissolvida.~, as sociedades anonymas se
reputa.m cominuar a existir para os actos e operações da liquidação.
(Decr. n. 8821, de 1882, art. 85). .

Art. 157. Compete á assembléa geral determin~ro modo da liqui·
dação, quando nos estatutos não se haja providenciado a este respeito
e nomear os liquidantes. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 86).

Art. 158. Na falta de estipulação dos estatutos, ou deliberação
da assembléa geral, serão liquidantes os administradores. (Decr.
n. 8821 de 1882, art. 87).

Art. 159. Incumbe aos liquidantes:
1.0 Organizar o inventario e o balanço da sociedade nos quinze

dias immediatos á sua nomeaçãu, ou á dissolução, dado o caso do
artigo antecedente; .

2.° Arrecadar os bens, intentar acções, alienar os valores moveis,
cobrar as dividas activas, pagar as passivas certas e pratica.r em
geral as operações e actos que sejam necessarios pal'aa liqllidação i

3" .Convocar a assembléa geral para resolver as questões, cuja
decisão depender da sua deliberação. (Decr. n. 8821 de 1882,
art. 88). .

Art. 160. Salvo clausula ou deliberação em contrario, não podem
os liquidantes transigir, contrahir compromissos, alienar e hypo·
thecar os immoveis e empenhar os moveis. (Decr. n. 8821, art. 89).

Art. 161. Se os haveres sociaes fôrem insufficientes para o
integral pagamento do passivo, deverão os liquidantes exigir d~s
socios que completem as prestações que ainda não tenham sido rea!l·
zadas. (Decr. n. 8821 de 1882,art. 90).

Art. 162. A assembléa geral pôde resolver que ainda antes de
nltimada a liquidação, estando pago todo o passivo social; se façam
dividendos, a proporção que os haveres sociaes se fôrem apurando.
(Decr. n. 8821 de 1882, art. 91).

Art. 163. De seis em seis mezes os liqnidantes darão conta á
assembléa geral do estado da liquidação e das causas que a tem em·
baraçado ou. retardado. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 93). _

-o art. 155 do Decr. n. 434~e 4deJU~~
de 1891 fica redigido da segUlnte fórm 05
«Dissolvida a SOCiedade por quaJqnp~:dO
fundamentos do art. 148, com exce l153
de cessação de pagamentos e ~o do a~gavel;
a liquidação poderá ser feIta ;WI mbro
mente (Lei n. 1350 de 4 de ove 882
de 1882, art. 19 § 2; Decr. n. 882tl ~~ ~2):
art. 84; Decr. n. 164 de 1890, ar .
-Decr. n. 1522 Ade 1893.
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Art. 164. Terminada a liquidação e pago todo o passivo social,
os liquidantes formarão o plano de partilha do activo liquidado e
organizarão suas contas, fazendo-as acompanhai: de um relatorio que
deve conter a historia dos actos e operações por elles praticados e
dos incidentes occorridos .

1.0 O relatorio e contas serão remettidos ao conselho fiscal do
anno em que teve logar a dissolução, para dar parecer i

2.0 Em assembléa geral, para esse fim convocada, serão apre
sentados, discutidos e submettidos â approvação as contas e planos de
partilha, fazendo-se préviamente a leitura do relatorio dos liqui
dantes e parecer dos fiscaes.

§ 1.0 O plano de partilha p6de ser approvaclo, ficando reservada
para outra reunião a discussão das contas.

§ 2.° Os accioni tas divergentes não poderão reclamar contra a
approvação da partilha e das contas, senão nos casos de violação da
Lei ou dos estatutos.

A reclamação será feita pela acção competente, que deverá ser
iniciada dentro de vinte dias, a contar da reunião em que a partilha
on as contas houverem sido approvadas. (Decr. n. 8821 de 1882,
art.94).

Art. 165. A approvação das contas pela assembléa importa.
de direito, a exoneração da responsabilidade dos liquidantes, salvo
se tal approvação honver sido obtida por erro, d610, fraude ou
simulação. (Decr. n. 8821 de 1882, art.95).

CAPITULO VIII

Da liq!tidação fO?'çada das sociedades anonymas

" Art. 166. As sociedades e companhias anonymas náo são sn
Jeltas a fallencia' são porém os seus representantes e socios. " ,
respo~savel~ pelos crimes que, como taes, commetterem contra a
~opna sOCiedade ou contra terceiros. (Lei. n. 3150 de 1882, art. 18;

eCt. n. 8821 de 1882, art. 96; Decr. n. 164 de 1890, art. 18). 8'1

Art. 167. A liquidação forçada. não p6de ser declarada senão
nos tres casos seguintes:

r. De insolvabilidade.
2.' De cessação de pagamento das dividas;

N t 64 / de 18DO, att. 13 § 14; Decl'. n, 370 de
Ar! 231. . O a 1890, al't .. 346; Decr. n. 13311 de 1893, art. '27

D.sai de ~~8219n.3150 de 1882,art.19jDecr. n. 7.-Vld. Not. 63.
, art. 97; Decr. n. 169 A
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. 3. 0 De perda de tres quartos ou mais do capital social. (Decr.
n. 8821 de 1882, art. 97.) GG

Art. 168. A lJquidação forçada só pôde ser declarada:
1. o Por meio de requerimento da sociedade ou de algum

accionista; em qualquer dos casos do artigo antecedente, o reque·
rimento devo ser instruido com o inventario e balanço;

2°. Por meio de requerimento de um ou mais credores, ins
u'uido com a competente justificação, tão sómente no caso de ces
sação de pagamento de dividas vencidas, certas e liquidas. (Deer.
n. 164 de 1890, art. 19 § 10, ns.1 e 2; Decr. n. 8821 de 1882
art. 98; Decr. n. 917 de 24 de Outubro de 1890. art. 2°,lettras
a a h).

Art. 169. A' vista da petição e documentos, o juiz do commercio,
depois de proceder as diligencias necessarias, dará a sua sentença.

Independentemente de quaesquer diligencias, decretará o juiz
a liquidação forçada, se ella fõr requerida pela propl'ia sociedade.
(Decr. n.8821 de 30deDezembro de 1882;art. 99).

Art. 17 O. Da sentença que decretar a liquidação, cabe o recurso
deaggravo de petição. (Lei n. 3150 de 1882, art. 19§1°n. 2,1'á
linea; Decr. n. 8821 de 1882, art. 100; Decr. n. 164 de 1890,
art. 19 § 10 n. 2, 10 á linea).

Art. 171. A sentença será publicada por editaes impres os nas
folhas publicas, affixados na Praça do Commercio, onde a houver, nas
portas externas da casa da audiencia e nas da socied.ade. (Decr.
n. 8821 de 1882, art. 101).

Art. 172. Declarada a liquidação por sentença do juiz do ~m'
mereio, nomeará este, dentre os cinco m~iores credores, dous syndu:os
cujas funcçães durarão até que os credores deliberem sobre a concor:
data que lhes fôr offerecida, ou sobre a liquidação definitiva. (Lei
n. 3150 de 1882) art. 20 ; Decr. n. 8821 do mesmo auno, art. 102;
Decr. n. 164 de 1890, art. 20) GG •

Art. 173_ Apenas nomeados O!l syndicos tomarão posse do patn:
monio social por termo, que deverá conter a relação dos ben . (Ltl

Nota 65
Decr. n. 917 de 1891, art. 141.
-Liquidação forçada de uma compannia

anonyma, subvencionada com garantia de
juros. Caracteristico do estado de cessação
como causa pal'a a liquidação: Acc. do
Trib. Civ. e Crim., de 14 de DezembTo de
1894.-Dir., vol. 66, pago 2.29.

Nota 66
- Decretada a Iiqu idação fOTeada' r~

Póde o J'wz conceder que °falhdo. 50, avel confundamento do damno mepa,r , adi-
tinue no gyro de um negocIO sob
recta fiscalisação dos syndlc?s'olver sobre

Só aos cl'tlflol'es compete les. ada a
seus interesses, porC/uauéloêl dá~rle~~O d~
liquidação, a mas a lhes. es 'ui'. de t
volvida: Acc. do TfJb. CIV. e Crt n 3~,
de Maio de l893 r-Vir., vai. 63, pa•.
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n. 3150, art. 20 § 10 j Decr. n. 8821, art. 105; Deer n. 164,
art. 20 §10.)

Art. 174. São obrigados os syndicos a proceder log.'), por peritoE!
~esignados pelo juiz, ao inventario e balanço da sociedade, ou á veri
ficação de um e outro, si já estiverem organizados. (Lei n. 3150 de
1882, art. '29 § 2. ° j Decr. n. 8821 de 1882, art. 104; Decr. n. 164
de 1890, art. 20 § 2. 0

) • o.,.

Art. 175. Aos syndicos, emquanto a liquidação não se tornar
definitiva, incumbe:

1.0 Ter em boa gua.rda os bens, papeis e documentos da socie
dade, sob as penas e responsabilidade de depositarios ;

2.· Arrecadar os bens da sociedade, onde quer que estejam, reque·
rendo para esse fim as precatorias neces~arias j

3" Vender em leilão publico, mediante licença do juiz, os generos
emercadorias que fôrem de fac iI deterioração, ou que se não pos
sam guardar sem risco ou grande despezaj

4." Diligenciar o aceite de letras e a cobrança de todas e quaes
quer dividas activas da sociedade, nomeando cobradores, advogados,
procuradores, com salarios préviamente ajustados, passando as respe
ctivas quitações;

5.· Praticar todos os actos conservatorios dos direitos e acçóe:-l
da sociedade, como são de que tratam os arts. 277 e 387 do Codigo
Commercial. (Lei n. 3150 de 1882, art. 20 § 1.0; Decr. n. 8821 do
mesmo anno, ~rt. 105 j Decr. n. 164 de 18!:l0, art. 20 § 1.0) .

. Art. 176. As quantias, provenientes da venda de bens e merca
dorIas e da cobrança de dividas, ou de qnalquer outra procedencia.
8~rão recolhidas a um estabelecimento bancario, da confiança do syn·
dlcos e sob sua responsabilidade, si os credores não resolverem que
fiquem sob a guarda e deposito dos syndicos) ou sejam postas em mã.o
de pessoa abonada .
. ' Nenhuma sornma poderá ser despendida. ou retirada, sinão por

VIrtude de ordem do juiz. (Decr. n. 8821 de 30 de Dezembro de 1882,
art.l06; Decr. n. 917 de 24 de Outubro de 1890, art. 36 § 1.0).

Os syndicos ficarão responsaveis por dólo e falta, devendo empre
gar toda a diligencia, como i fõra em seus proprios negocioso (Decr.
u.917 de 24 de Outubro de 1890, art. 36 § 2.°).
~----------------------

Nota 67
em-o~~:be aggravo da decisão pela crual.
bomol a ser considerado o ped ido de
4Icial:~o de concordata. feita extraju
em li n entre a sociedade anonyma
lIlinaqui.daÇão {orçada e os credores àetel'~

oJUIZ que 08 syndicos apresentem o

inventario e balanço da sociedade, afim de
nos termos dos al'ts. 179 e 180, apura·
rem·se pela verificaç.ão po terior dos cre·
di tos os 2/3 dos credores, em os qual's
não pMe a concordata ser sujeita á deli·
beração, ou concedida: Acc. do Trib. Civ.
e Crim. de 30 de Alaio de 189i.- Di1·.,
voi. 64. pago 539.
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Art. 177. São nunos, a beneficio dos credores tão sómente:
1. o As hypothecas estipuladas pela sociedade, dentro em qua.

renta dias precedentes ã sentença que declara a liquidação forçada,
para garantir dividas contrahidas em data anterior á da escriptura
das mesmas hypothecas; 08

2." Os pagamentos de dividas não vencidas, effectuados no prazo
de que trata o numero antecedente. (Decr. n. 8821 de 1882,
art. 107).09

Art. 178. São applicaveis á liquidação forçada as disposições
dos arts. 828, 829, 832, 839,840 e 841 do Codigo Commercial, enten·
dendo-se, com relação á sentença declaratoria da liquidação, aos
credores e aos syndicos, o que nos citados artigos se diz com refe·
rencia á sentença da abertura da fallencia, á massa e ao curador
fiscal. (Decr. n. 8821 de 1882, aI't. 108; DecI'. n. 917 de 24 de Outu·
bro de 1890, art. 141).

Art. 179. De posse do balanço e inventario, que serão acompa·
nhados de um relatorio dos syndicos sobre as causas, que determina·
ram a liquidação da companhia ou sociedade, o juiz do commercio
convocará os credores para deliberarem sobre a concordata ou sobre a
liquidação, por meio de editaes com tempo suf:ficiente, e respeitadas
as distancias, afim de que chegue a convocação aa conhecimento dos
interessados ausentes.

§ 1.0 O chamamento dos credores conhecidos será por roei? de
cartas e odos que não fôrem, por editaes e annuncios na.s folhas public~s.

§ 2. o Nas cartas, editaes e annuncios se farão as declaraç~es

prescriptas no art. 842, 2." parte do Codigo Commercial, co~ modJ~'
cações resultantes do Decr. n. 3065 de 6 de Maio de 1882. (LeI n. 3100
de 1882, art. 21; Decr. n. 8821, art. 109; Decr. n. 164 de mo,
art. 21). . .

Art. 180. Reunidos os credores e presentes os adml~]stra~ores
e syndicos, ou a revelia dos administradores, se fará a ve~lficaçao de
creditos apresentados, observando-se o processo estabeleCIdo no art.
845 do Codigo Commercial. .

Os creditos dos membros da commissão serão VerIficados pelos
syndicos. . e

Art. 181. Na segunda reunião, que, quando muito, devera s
effectuar oito dias depois da primeira, serão apresentados os pare~~~~
das commissões e dos syndicos, e, havidos por verificados os cre I. o:
tão s6mente para o :fim do credor votar e ser votado, s~ passara
deliberar sobre a concordata, si ena fôr offerecida pela sOCIedade.

Nota 68
Cad. Corom., art. 827 n. 2.

Nota 69
Cod. Cororo.) al't. 827 n. 2.
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Havendo contestação sobre algum credito, não chegando os cre.
dores a accõrdo, decidirá o juiz a questão como entender de justiça.

Da decisão do juiz não haverá recurso. (.Decr. n. 8821 de 1882,
al't. lU).

Art. 182. A concordata só será admittida á deliberação, si a
sua proposição houver sido autorizada por um numero de accionistas,
que repesentem, pelo menos, dous terços do capital social. (Decr.
n.8821 de 1882, art. 112).

Al't. 183. A deliberação concedendo a concordata, para ser
valida, deverá ser tomada nos termos do Decr. n. 3065 de 6 de Maio
de 1882. (Decr. n. 8821 de 30 de Dezembro de 1882, art. 113).

Art. 184. Torna-se desnecessaria a reunião dos credores, si os
representantes da companhia apresentarem ao juiz concordata por
escripto, concedida pelos credores em numero legal. (Lei n. 3150 de
1882, art. 22; Decr. n. 8821 do mesmo anno, art. 114; Decr. n. 164
de 1890, art. 22).

Art. 185. Em qualquer estado da liquidação p6de ajustar-se
concordata, ainda quando já rejeitada anteriormente, uma vez que
leja concedida nos termos do art. 183. (Decr. n. 8821 de 1882,
art. J15 ; Lei n. 3150 do mesmo anno, art. 23; Decr. n. 164 de 1890,
m. 23)."0

. Àl''t. 186. Os credores de dominiQ, os hypothecarios e os privi
legiados, que tomarem parte na deliberação sobre a concordata, ficarão
sujeitos ás clausulas e condições nella estipuladas. (Decr. n. 8821 de
1882, art. 116).

Art. 187. Os credores di sidentes poderão embargar a concessão
da concordata.

1. Na apresentação, discussão e julgamento dos embargos se ob
servarão as disposições cIos arts. 850 e 851 do Codigo Commercial;

2.. Da sentença do juiz haverá recurso de appellação tão s6mente
no etrelto devolutivo. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 117)."0 Q

.Art. 188. A concordata, depois de legalmente homologada, é
obr.lgatoria para todos os credores, salvo para os de domínio hypothe
canos e privilegiados. (Lei n. 3150, art. 22, 2° periodo; Decr..
n.8821, al't. 118 i Decr. n. 164, art. 22, 2a parte).-

Nota 70
;;Nilo é facultada a. moraloria a uma
18;)lra~e anonyma. lntelliaencia do art.
pay. ~79c.cr. n. 434 de ltl91.-Di7·., vol. 60,

(ad~~ncord~la judicia.l em liquidação for·
~ eSOcIedades anonymas. Pila e do
rormalW;~qUeella.P6de ser ajustada.-

91 es essellClaes á na formação.

-Juiz competente para a homologação.
Embargos dos credores di identes e prazo
em que podem er oppo lo .- Conniclo
de attribuições entre o Coo elho e a Ca
mara Criminal: ÂCc. da CÔrte de Appel.
de 18 de Maio de 1893. -Dir., voI. 61,
pago 600.

I Nota 70 a
Vjd. Di1'., vol. 67, pago 410.
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-

Art. 189. Negada a concordata, rescindida, ou não havendo sido
apresentada, a liquidação se tornará definitiva e proseguirá nos seus
termos até final. (Decr. n. 164 de 1890, art. 24; Lei n. 3160 de
1882, art. 24 j Decr. n. 8821 de 1882, art. 119). ou

Art. 190. Os credores, representando dous terços dos Cl'editos,
podem:

l.0 Continuar o negocio da companhia, organizando para esse fim
uma nova sociedade anonyma, ou em nome collectivo, ou dando á
empreza que lhes aprouver:

2. o Ou cedel·o a outra sociedade existente, ou que venha ase
formar.

§ 1.0 .A deliberação dos credores a este respeito será reduzida
a instrumento publico ou particular, assignado por tantos delles
quantos bastem para constituir a maioria exigida.

§ 2. o O activo social será recebido, assim no caso do n. 1 como
no do n.2, por preço nunca inferior ao do inventario, de que trata o
art. 1740 O excesso, si houver, do dito preço sobre o total das dividas
será restitui do aos accionistas.

--. § 3." .A' vista do requerimento, acompanhado do documento
contendo a deliberação dos credores, o juiz ordenará aos syndi~s
que entreguem o activo social á pessoa designada no dito requerI'
mento ou aos terceiros, a quem houver sido feita a cessão. (Lei n, 3280
de 4 de Novembro de 1882, art. 25 ; Decr. n. 8821 de 20 de Dezembro
de 1882,. arto120; Decr. n. 164 de 17 de Janeiro de 1890, art. 25).

Art. 191. Desde o momento em que a liquidação se torna defi·
nitiva (art. 169), os syndicos se reputam revestidos de plenos p~d~res
para todas as operações e actos da liquidação, como pagarem diVIdas
passivas, demandarem e serem demandados.

. § l.o Os syndicos podem ser destituidos, a requerimento dos cre·
dores em maioria de numero e creditos, sem necessidade de allegarem
causa justificada.'

§ 2. o Dando-se causa justificada, a destituição póde ser decret&da
ex-o{ficio, ou a requerimento de qualquer credor. (Lei D. 31601~
1882, art. 54 j Decr. n. 8821 do mesmo anno, art. 121 j Decr. n.
de 1890, art. 24) . .,.~

Nota 7i
- Não é caso de aggravo a decisão que,

havendo por definitiva a liquidação for
çada, por não ter sido apresentada a
corcordata, determina que se prosiga nos
termos ulteriores: Acc. do Tribo Civ. e
enm., de 31 de lIlaio de 1893.-Dir., vaI.
63, pago 529.

Nota 72
_ Na liquidação forçada das rOci:d~

anonymas os sJIldicos hqmdan es e,
nomeados pelo juiz dentre os Jred~~rdel
não eleitos por estes j oe s~fiPod~m quando
tituidos sem causa J~/;Stt ca maioria de
requerida por cr:edo:es, e~ Trib, CiT,
numero e de creditas. Acco Ode 'J89i ,"
e Crim o de 9 de Novembro
Dir., voi. 60, pago 237.
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Art. 192. Os syndicos procederão immediatamente a venda de
todos os bens, effeitos e mercadorias e á liquidação das dividas
activas e passÍ\ as.

A venda será feita em leilão publico, precedendo licença do juiz
ecom as solemnidades da Lei. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 122).

Art. 193. Para transig'irem sobre as dividas e negocios da liqui
dação é necessario que os syndicos tenham poderes expressos, conce
didos pelos credores. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 123).

Art. 194. Os syndicos são obrigados a apresentar ao juiz, todos
o mezes, uma conta exacta do estI;J.do da liquidação e das quantias
em caixa.

§ 1.0 O juiz poderá ordenar dividendos, sempre que o rateio
possa dar 5 010' elevendo as quantias pagas ser notadas nos respectivos
titulos ou creditos, e lançadas em uma folha que os credores assig
narão.

§2. 0 Si dos livros da sociedade, ou por algum documento atten
divel, constar que existem credores ausentes, o juiz, sobre repreSdn
tação dos syndicos, poderá mandar que se reservem os dividendos
qoe lhes podem tocar. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 124).

Art. 195. Os syndicos, logo que fôr negada ou rescindida a con·
wrdata, reverão a li ta dos credores, cujos titulos lhes serão entre
gues no prazo de oito dias, annunciado nas folhas publicas, e, a pro
porção qne o fôrem conferindo com os livros e pl:1opeis da sociedade,
os darão por uma nota datada e assignada por admittidos ao passivo,
00 o rejeitarão pelas razões occorrentes, segundo lhes parecer de
jo tiça.

Em a nota de admissão se declarará a graduação que compete ao
credito.

. Os titulas originaes, attendidos ou desattendidos, serão resti
tmdos aos portadores. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 125).

Art. 196. Occorrendo duvida sobre a procedencia ou classificação
dos creditas, a quest.ão se resolverá segundo os termos e fôrmas do
art. 860 do Codigo Commercial, os syndicos distl'Íbuirão os credores
pelas classes, a que pertencerem, formando cada classe uma lista.
(Decr. n. 8821 de 30 de Dezembro de 1882, art. 126).

Ar.t. 197. Terminadas as diligencias da admissão e cla ~sificado8
os creditos, os syndicos distribuirão os credores pejas class} a que
pertencerem, formando de cada classe uma lista .
. . §1.0 A. classificação e preferencia serão reguladas pelas dispo

llçoNesdos arts. '619,620,621, 622, 623 e 625 do Decr. n. 737 de 25
e ovembro de 1850 e do Decr. n. 169 A de 19 de Janeiro de1890. '73---- ..

Cod. Comm., art. 873.
Nota 73
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§ 2. 0 As listas de classificações serão remettidas ao juiz. Poderei
() juiz ordenar as alterações que lhe parecerem justas.

Das sua.s decisões cabe o recurso de appellação, t~o sómellte DI}

effeito devolutivo. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 127).
Art. 198. Approvada a classificação dos credores, os pagameuLil

far-se-hão na conformidade dos atts. 178,179 e 180 do Decr. n. 738
de 25 de Novembro de 1850. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 218).

Art. 199. Realizados os pagamentos, serão os credores convocado'
para assistirem á prestação de contas.

Com a prestação de contas se eutendem terminadas as opera~ões

dos syndicos. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 129).

CAPITULO IX

Disposições penaes

Art. 200. Incorrem na multa de 200~ a 5:000~000.

1.o Os fundadores de sociedades que na constituição dellas dei,
xarem de observar as formalidades prescriptas no art. 30

, eus para'
graphos e numeros do Decr. n. 164 de 18 de Janeiro de 189~;

2. o Os administradores, que, havendo sido nomeados no lllstru'
mento publico da constituição da sociedade,' ou na as embléa geral
de que trata o art. 75, deixarem de observar as prescripções do~
arts. 79 e 80 ;

3. o Os administradores que não cumprirem as disposições do
art. 70, a do art. 112 e a do art. 143, deixando de convocar a a-eselll'
bléa geral ordinaria nas épocas marcadas nos estatutos;

4. o Os administradores que violarem as disposições do art. 141;
5. o Os administradores que emittirem obriO'ações ao portador

em contravenção ás disposições dos arts.' 41 e 42. (Lei n. 3150.M
1882, art. 26 e seus numeras; Decr. n. 8821 de 1882, art.13o 6
seus numeros; Decr. n. 164 de 1890, art. 26 e seus numero.)~

Art. 201. Incorrerão nas penas de .prisão cellular por um
quatro annos e multa de 100~ a 500~OGO : . Ill~

1.0 Os administradOl:es de sociedades ou companhlas anony
- das mesmllSque, por conta dellas, comprarem e venderem acçoes . D&

sociedades ou companhias; salvo a faculdade de as amortizar
fôrma permittida por Lei; .' . 'dendo:

2." Os administradores ou gerentes que distnbUlrem dlVI
não devidos; . . . verem

3. 0 Os administradores que por qualquer artIficIO pIomO
falsas cotações das acções j
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4.' Os administradores que em garan,tia de creditas sociaes
llceitarem penhor de acções da 'propria companhia.

Art. 202. Serão considerados cnmplices os fiscaes que deixarem
de denunciar nos seus relatorios annuaes a distribuição de dividen
dos não devidos, e quaesquer fraudes praticadas no decurso do anno,
econstantes dos livros e papeis sujeitos ao seu exame. (Decr. n. 847
de 11 de Outubro de 1890, Codigo Criminal, art. 340; Decr.
n. 8821 de 1882, art. 196, paragrapho unico ).

Art. 203 . No caso de dis olução da sociedade anony~l), por
insolvabilidade, ou por cessação de pagamentos, serão punidos com
as penas do estellionato (art. 340 do Codigo Criminal de 11 de
Outubro de 1890) os administradores ou gerentes guc subtrahirem
O" livros da mesma sociedade, inutilisarem.n'os, ou lhes alterarem o
wnteúdo; os que diminuirem, desviarem, ou aceitarem parte do
activo: ou os que, em instl'llmentos publicas, em escriptos particula.
re , ou em balanços reconhecerem a sociedade devedora de sammas
que etrectivamente ella não deva. (Lei n.. 3150 de 1882, art. l:!8;
DecI'. n. 882] do mesmo anno, art, 137; Decr. n. 164 de 1890,art. 28 ). ~4

Ârt. 204. Em todos' os crimes de que trata este Decreto, caberá
.a acção publica. (Lei n. 3150 de 1882, art. 30; DeGr. n. 8821,
<'lrt.138; Decr. n. 164 de 1890, art. 30).
. Ârt. 205. A sociedade, qualquer accionista e os terceiros oiren

dldo podem dar queixa pelos crime definidos nos artigos antece.
dentes. (DecI'. n. 88~lde 1882, art. 139). .

Ârt. 206. Os pareceres do, fiscaes, em que se denunciarem
quaesquer dos ditos crimes, serão remettidos, por cópia authentica,
ao sub·procul'ador junto ao Tribunal Civil e Criminal, no Districto
~edeI'al. (Arts. 101 § 5° ns. 22 e 165 do Decr. n. 1030 de 14 de
~ovembro de 1890), e aos promotores publicas das comarcas, nos
Elados, para darem denuncia e promoverem os termos da accusação.
{Decr. n. 8821, art. 140 ).

Art..207. Serão igualmente e para o mesmo fim, remett~d?s
aos refendos agentes do ministerio publico, por ordem do JUIZ
da. caus~, certidão das peças, autos ou termos, donde conste a
eI1stencra de qualquer dos crimes alludidos. (Decr. n. 8821 de 1882,art. 141).

An. 208. Os crimes de que trata o art. 180, serão processados,
~egnn(lo as prescripções dos arts. 47 e 48 do Decr. n. 4824 de 22
e Novembro de 1871 e julgados pelo juiz de direito da comarca
~dos, ou pelo juI'Y no Districto Federal, com os recursos

Vid. Dir., vaI. 58, pago 110. Nota 74
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legaes. (Decr. n. 8821 de 1882, art.142· Decr. n. 1090 de 14dlt
Novembro de 1890, art. 107 j Decr. n. 164 de 17 de Janeiro de 1890
art. 26). '. '

Art. 209. As multas impostas em virtude das disposições do
art. 180, serão recolhidas ao Thesouro Publico Nacional como verb&
da receita geral da Republica.

Art. 210. Na imposição das penas, decretadas pela Lei n. 3150
e Decr. n. 164 de 1890, se observarão as regras do art. 62 do Codigo
Criminal. (Decr. n. 8821 de 1882).

CAPITULO X

DislJosições ge'raes

Art. 211. São applicaveis ás sociedades anonymas existentes na
época da promulgação do Decr. n. 164 de 17 de Janeiro de 1890, as
seguintes disposições do mesmo Decreto:

Os §§ 1;, 2D e 8 D do art. 2D
•

O art. 6° e seus numeroso
Os §§ 1° e 2° do art. 10 j os arts. 11, 13, 17 e 18 a 26 inclusive;

os ns.. 3 e 5 do art. 25 j os ns. 10, 2° e 3° do art. 27 ; os arts. 28, 31
e 32; o § 3D do art. 7°, os arts. 12, 14, 15 e 16; e n. 3 do art.26e
do art. 27, seus numeros e paragraphos. (Decr. n. 164 de 1890,
art. 33 ).

Art. 212. As sociedades anonymas preexistentes se podem con·
verter nas sociedades allonymas de que trata este Decreto.

§ 1.0 Para esse fim é necessario que por meio de novos est~·
tutos, ou contracto social, se organizem e se constituam de harmollla
com as disposições do present.e Decreto.. .

§ 2.° Póde formar capital da nova sociedade o capital da .an.tlg~
e substituir a mesma divisão de acções, as quaes serftO substItmdas
por novos titulos. O capital, consistente em bens, cousas, o?ras, ser·
viços ou direitos, será admittido pelo valor, em que fôr estImado, na
conformidade das disposições deste Decreto. .

§ 3.° A nova sociedade não se reputará definitivameuteco~tI'
tuida se todo o seu capital não estiver subscripto, e se ~iio e(~lver
realizada a decima parte em dinheiro do valor de cada acçao. ecr.
n. 8821 de 30 de Dezembro de 1882, art. 164.) ID

An. 213. A fusão de duas ou mais sociedades anonymas, 6

uma só, se considerará Coomo constituição da nova sociedade, 6,
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Nota 75
N0I.38.-Vid. Di7·., voI. 66, pago 13.

portantO, se realizará de conformidade com os arts. 65 e 'seguintes
deste Decreto. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 165) .......

Art. 214. As disposições deste Decreto não comprehendem as
sociedades de soccorros mutuos, nem as litterarias, scientificas,
politicas e beneficentes, salvo se se organizarem pela f6rma anonyma.

As ditas sociedades se podem instituir sem autorização do Go
verno e continuam a ser regidas pelo direito anterior a este Decreto.

CAPITULO XI

Das sociedades em commandita por acções

Art. 215. E' permittido ás sociedades em com'!1andita (Codigo
do Commercio, arts. 311 a 314) dividir em acções o capital com que
entram os socios commanditarios.

Não póde ser dividido em acções o capital com que entram os
socios solidariamente responsaveis. Todavia não lhes é prohibido,
com os seus recursos individuaes, adquirir acções. (Lei n. 3150 de
1882, art. 35; Decr. n. 8821 do mesmo anno, art. 145; Decr.
n,164de 1890, art. 35).

Art. 216. Os socios commanditarios s6 se obrigam pela quota do
rapital das acções que subscrevem, ou lhes são cedidas. (A.rt. 313
do Codigo Commercial j Decr. n. 8821 de 1882, art. 146) .....G

.Art. 217. Os gerentes são illimitada e solidariamente respon
i&VelS por todas as dividas, compromissos e obrigações sociaes.

Qualquer socio, sem ser gerente, pôde, pelo contracto, contl'ahir
fespon abilidade illimitada e solidaria. (Lei n. 3150 de 1882, art. 35
~l'; Decr. n. 8821 do mesmo anno, art. 147 j Decr. n. 164 de
1890, art. 35 § 10)"....

Art. 218. A.s sociedades em commandita por acções embora
não lhes seja vedado qua,liticarem-se por uma denominação especial
ou pela designação do seu objecto, devem ter firma ou razão social.
d § ~.o Da firma só podem fazer parte os nomes dos gerentes e
os SOCIOS solidarias.
--------------------

ao deposito do que trata o al'l. 36: Av.
de 10 de Outubro âe 1891.-Di7'., voI. 59,
pago 501.

Nota 76
lIIl-~ma, soc~edade anonyma convertida

mmandlla por acções está sujeita Not. ant.

Nota 77
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§ 2. o Ficamillimitada. e solidariamente responsaveis os sacios que
por seus nomes, prenome , ou appellidos, figurarem na firma ocial, o~
que della u arem, as ignal1do-a salvo se o fizerem como procuradores e
com expre sa declaração. (Lei n. 3150 de 1882, art. ~5 1.-; Decr.
n. 8821 do mesmo anno, art. 148; Decr. n. 164 de 1890, art. 35§l.')

Art. 219. Os nomes do gerentes devem ser indicados nocou·
tracto, ou acto constitutivo da sociedade. (Lei n. 3150 § 2° do art. 35j
Decr. n. 8 21 de 1882, art. 149; Decr. n. 164 de 1890' 2- doart. 35)..

Art.220. A sociedade em commandita por acções se forma por es·
criptura pnblica ou particular, a igllada pOr todos os socios ; e não se
reputará legalmente constituida senão depois de sub cripto o capitjjl
todo e depo itado em banco de emissão, ou em outro ujeito a fisCjjli·
ação do Governo, ou que para esse fim se sujeite a ena ou na Theson·

raria ou Conectoria, a decima parte do capital subscripto, (Lei n. 3150
de 4 de Novembro de 1882, art. 36 ; Decr. n. 8821 de 1882, art.150j
Decr. n .164 de 1890, art. 36; Decr. n.] 50 de 13 de Outubro de 1890,
art. 5° ; Decr. n. 997 de 11 de Novembro do me mo anno art.5°,)

Art. 221. enhum contracto ou operação terá Iogar por conta da
sociedade antes de preenchida' as formalidades dos artl? 79 e Odeste
Decreto. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 151). .

Art. 222. Os poderes do gerente; os direitos dos comma,ndit~mos,

quanto as deliberações e actos de fiscalisação, e os ca o de dis olução,
além dos mencionados no art. 151 deste Decreto, serão regulados nos
estatutos ou contracto social. (Lei n. 3150 de 1, 82, art. 37 . Decr.
n. 8821 do me mo anno, art. 152 i Decr. n. 164 de 1 90, art. 37).

Art. 223. No caso de omissão dos estatutos ou contracto ocial,
os gerentes se reputam revestidos de poderes de livre administração,
e, portanto, com as faculdades necessarias para praticar tooos os
actos e operações, que t\ntendem com o fim da sociedade.

ão poderão, porém, sem mandato expresso alienar on ~ypo.
thecar os immoveis, contrahir compromissos e obrigações ~610S a~
objecto da sociedade, nem transigir sobre direitos, de que nao lhes
licito dispôr. (Decr. n. 8821 de 1882, art. 153). " á.

Art. 224. Nos estatutos, ou contracto sodal, se pôde oonferIl
assembléa getal o direito de destituir o gerente ou geren e~1 ed~
nomear outros que o substituam. n

a falta de clausula expressa, os geren~es nomeado n~!JO'
tracto social não poderão ser destituidos senão por causa. l~~:~
como infidelidade, abuso, malversação ou fraude. (DecI'. R.

30 de Dezembro de 1882, aI't. 154). .
Art. 225. Salvo clausula ou estipulação em contrarlO:

rd
ti ge'

§ L" A assembléa geral não póde, sem expresso a~ 0.° á.
rente ou gerentes, ratificar ou praticar actos que mreressem
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de para com terceiro , ou que importem mudauça ou alterações
ClJ cto ocia!.

:l.'Em ca-o de morte (quando pelo contracto social a mortenão
mzadissoluçãO), incapacidade legal, ou de impedimentos do gerente,
t>D pe e aos fi cae fazer a nomeação de um administrador provisorio,
q e::ó poderá praticar actos de simples gestão, ou os que fôrem ne·

- '0- para a con ervação dos direitos da ociedade.
3.' Deutro do prazo de quinze dias a contar da data da nome·

- do administrador provisorio, será convocada a assembléa geral,
elelTar o gerente effectivo .
• !." O admini trador provisorio s6 é respon avel como manda·

'0 e pela execução do mandato.
3." Quando os gerentes são dous ou mais, e fallece alguns delles.

'0 ha necessidade de nomear· e administrador provisorio, nem tão
YJuw snb tituto effectivo. (Lei n. 3150 de 18 2, art. 38 j Decr.
n. 21 de 1 82, arts. 155 e 158; Decr. n. 164 de 1890, art. 38).

ãrt. 226. A sociedade em commandita por acções, salvo estipu·
lação em contrario, se di~solve pela morte de qualquer dos gerentes.
fLein. 3150, art.38 § 3.°; Decr. n. 8821, art. 157).

àrt. 227. Os gerentes representam a sociedade em suas rela·
9i com terceiros.

O oeios commanditarios nas suas relações com os gerentes, são
rcp elltados pela assembléa geral, e por ella exercem os seus direi·
'dedeliberação e fiscalisação. (Decr. n. 8821 de 1882, art.156).

Art. 228. Os fi caes podem representar em juizo a sociedade
para intentar contra os socios solidarios as acçõe neces arias, se assim
odeliberar a assembléa geral, sem prejuizo do direito de cada um dos
CI.Immallditario . (Lei n. 3150 de 1882, art. 39; Decr. n. 8821 do

l'.illIo auno, art. 159; Decr. n. 164 de 1890, art. 39).
1rt. 229. São applicaveis a sociedades em commandita por

~esa di posições dos §§ 1.0 e 2.° do art. ],0, do arts. 4.°,5.°,
a.! e7.·, e seus paragraphos, e dos arts. 8.°, 11, 13, 14, 15, 16 e 17
do Decr. n. 164 de 1890 .

. ~t. 230·. São igualmente applicaveis a taes associações as (lis·
. 'çoes do art. 26, ns. 1.0, 2.°, 3.° e 4.°, e do arts. 27, 29, 30, 32 e
, lI.S paragraphos do DeCl'eto citado n. 16 d 1 9O.

Art. 231. As sociedades em commandita por acções são sujeitas

O
!oproce o da fallencia na conformidade do Decr. n. 917 de 24 de

Gtubro de 1890. 78

Capital Federal, 4 de Julho de 1891. - T. de .Alencar Araripe.

---------------------
Art. 166. Nota 78
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Regimento interno do SUDremo Tribunal Federal ~

TITULO I
Do Tribunal

CAPI'rULO I

Da organização do T1'ibunal

Art. 1.0 O Supremo Tribunal Federal tem a sua séde na Capital
da Republica dos Estados Unidos do Brazil, e se compõe de 15 juizes
nomeados na fórma. da Constituição e das leis em vigor. (Consto,
arts. 55 e 56). ,

A denominação, tratamento honorifico e distinctivos dos juizes
são os mesmos de que gozavam os ministros do extincto Supremo Tri·
bunal de Justiça. (DecI'. n. 848 de 11 de Outubro, arts. 4." e5.'e
n. 1030 de 14 de Novembro de 1890, art. 222)."

Art. 2.° Um dos Ministros do Tribunal deve exercer o cargo de
Presidente, outro o de Vice-Presidente, e ontro o de Procurador Geral
da Republica. (Const." art. 58, La parte e § 2.°, Decro n. 848,
arts. 6.° e 11).

Art. 3.° No acto da posse, cada Ministro deve tom:;Lr o sol.emne
compromisso de bem cumprir os deveres do cargo, de cOllforlllldade
com as leis da Republica. o

Este compromisso é tomado perante o Presidente da Repubhea
pelo Presidente do Tribunal, e perante este pelos seus 1Ja~'es, Dum
termo lavrado em livro especial, o do primeiro pelo secre.tano de Es·
tado dos Negocios da Justiça com a assignatura do promlttente e de
duas testemunhas, o dos outros' pelo secretario do Tr,ibnna\o com a
rubrica do Presidente, assignatura do promittente, e rubl'1ca ~os
demais Ministros reunidos em sessão o(Decr. n. 1 de 26 de Fevereiro
de 1891, arts. 1.0 e 2.°).3
------------------------

Nota 2
Nota i Consto Fed., art. 58; Decr. n. g,J8cil,/

d
. al't. 5.

Decr. n. 848 e 1890, al'ts. 349 e 364 i
Decr. n. 1 de 1891, art. 1. Nota 3

Decr. n. 1 cit., artso 1e \lo
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Art. 4,0 O Presidente tem assento no tôpo da mesa do Tribunal,
edevem occupar a primeira cadeira, á direita, omais antigo dos outros
Ministros, e á esquerda o seu immediato, seguindo-se áquelle os de
numero impar, e a este os de numero par, na ordem da antiguidade
entre si. (Lei de 18 de Setembro de 1828, al't. 37).

Regula a an tiguidade do Tribunal: 1.o, a posse; 2. o, a nomea
ção; 3,·, a idade.

Paragl'apho unico. Não podem ter assento simultaneamente no
Tribunal parentes consanguineos ou aftlns na linha ascendente ou
descendente, e na collateral até o 2.0 gráo. A incompatibilidade se
resolve, antes da posse, contra o ultimo nomeado, ou o menos idoso,
sendo a nomeação da mesma data; depois da posse, contra o que deu
cansa á incompatibilidade j ou si esta fôr imputavel a ambos, contra o
mais moderno. (Decr. n. 848, art. 5.·, paragraphounico).

Art. 5." Opresidente e o vice-presidente são eleitos por seus pares,
em escrutinio secreto, para servirem por tres annos, contados da posse
do cargo. (Const., arL 58.Decr. n. 848, art.l1; Decr.n, 1de 1891, art.2°).

§L" Não se procede á eleição em a presença, pelo menos, de
oito membros do Tribunal, nem se considera eleito o que não obtiver
metade e mai um dos votos, correndo o escrutinio até tres vezes sobre
os mais votados, e decidindo afinal a sorte entre eRtes, si nenhum
reunir a maioria absoluta dos presentes.

§2: Na sessão ordinaria immediatamente anterior á expiração
do triennio, ou posterior á vaga de qualquer dos logares ou de ambos
por diverso motivo, se procederá a nova eleição, e si esta não puder
efectuar-se no dia marcado, se convocará para o primeiro desimpedido
uma sessão extraordinaria. Sempre que houverem de ser preenchidos
os dons logares, a eleição do Presidente procederá a do Vice·Presidente
na mesma sessão.

§3: O Presidente e o Vice-Presidente sãu reelegiveis. (Const.,
art.58, e Decl'. n. 848, art.ll).

Art. 6,° O Procurador Geral da Republica é nomeado vitalicia
mente pelo Presidente da Republica, e conserva no Tribunal o assento
que lhe competir por antiguidade. (Const., art. 58 § 2.0, e Decr.
u.848, art. 21).

,Art. 7." São obrigatorios os tres cargos a que se referem os dous
artigos pre?ed~ntes, salvo escusa legitima, a juizo do Tribunal, qu~nto
8osdo~s pnmeIros, e do Presidente da Republica, quanto ao ultImo,
~opçao entre o cargo da elei ção de seus pares e o de nomeação do

ereda Nação. (Res. de 21 e Av.de27 de Setembro de 1889).
Fe Art,.8:0 O exercicio do cargo de Ministro do Supremo Tribun~l

deral e Incompativel com o de quaesql1er outras funcções publI·
cas. (Const., art. 79).
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•

Art. 9.° Os Ministro~ do Tribunal são vitalicios e inamoviveis
s6 podem ser privados dos seus logares em virtude de sentença compe~
tentemente proferida e passada em julgado, demissão a seu pedido, ou
aposentação na f6rma da Lei. (Const., art. 57, e Decr. n. 848, art. 2.').

Art. 10. Os vencimentos dos membros do Supremo Tribunal Fe·
deral são fixos, taxado em Lei e irreductiveis. (Const., art. 57 § l°,
Decr. n. 848, art. 33 e Deer. n. 1420 B de 21 de Fevereiro de 1891).

Art. 11. Nos crimes de respousabiliclade do cargo, os Ministros
do Tribunal estão sujeitos á jurisdicção do Senado da Republica,
salvo a acção da justiça ordinaria contra o condemnado. (Oonst. art.
33 § 3° e art. 57 § 2°).

Art. 12. O 'l'ribunal fllncciona com a maioria de seus membros.
Na impossibilidade absoluta, reconhecida pelo TriQunal, de haver
julgamento em razão de impedimento dos seus membros, serão cha
mados successivamente os juizes federaes das secções mais proximas,
ao quaes competü'á jurisdicção plena, emquanto funccionarem como
substitutos. (Decr. n. 848, art. 7°).

Art. 13. Além da propria denominação, o tratamento que com·
pete ao Supremo Tribunal Federal, nas petições e papeis que lhe
fQrem dirigidos, é o de-Egl'egio Tribunal. (Decr. n. 25 de 30 de No·
vembro de 1889 e n. 1030 de 14 de Novembro de 1890, art. 222).

Art. 14. Serve perante o Tribunal um secretario, que lavra as
actas das sessões e termos das audiencias, escreve em todos os feitos,
e dirige os trabalhbs da secretaria. (Const., art. 58, e Decr. n. 848,
art. 28).

CAPITULO II

Dás att"iblàções do T,-ibltnal

Art. 15. Compete ao Supremo Tribunal Federal:
§ 1.° Processar e julgar originaria e privativamente: .
a) o Presidente da Republica e :J\iIinistros do Tribunal, nos Cl'1mes

commllns. (Const., arts. 59 e 83, Lei de 18 de Setembro de.182:~
art. 5°, § 2°, Decr. n. 1030, art. 139, e n. 1 de 26 de Feveretro

1891, art. 3°): - de
b) os Ministros de Estado em todos os crimes communs, e nos d

responsabilidade que não fôrem connexos com os do Presidente a
Republica. (Const., art. 52 § 2° e art. 59); on.

c) os Ministros diplomaticos nos crimes communs e nos de resp
. sabilidade. (Const., art. 59) j
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d) os magi -trados federaes vitalicios, que não fôrem membros do
Supremo Tribunal, nos crimes de responsabilidade. (Const., arts. 57
e83' Decl'. n. 848, art. 9°, Cod. do Proc. Cdm., art. 156);

;) as causas e confiictos entre a União e os Estados. ou entre
estes uns com os outros. (Comt., art. 59, lettra c) j

f) os litigios e as reclamações entre as nações estrangeiras e a
União ou os Estados. (Const., art. 59, letra d) i

g) os conflictos dos juizes ou Tribunaes federaes entre si, ou entre
estes e o dos Estados, assim como os dos juizes e Tribunaes de um
Estado com os juizes e Tribunaes de outro Estado. (Const., art. 59,
lettra e) ;

h) a suspeição posta a qualquer de seus membros. (Decr. n. 8:108,
art. 9°, lettra f) :

i) as reclamações de antigtlÍdade dos juizes federaes. (Const., art.
83, 11. de 16 de Novembro de 1831 e de 1 de Março de 1873 ;
Deer. n. 848, art. 12, lettra g).

§ 2.° Julgar em gráo de recurso, e em ultima instancia :
a) as questões decididas pelos juizes e rl'ribunaes federaes que exce

derem de sua alçada, inclusive as excepções de suspeição e incompe
teneia, as causas criminaes julgadas pelos juizes de secção ou pelo j n1'Y
federal e todas as mencionadas no art. 60 da Oonstituição, a saber:

1, as cau as em que alguma das partes fundar a acção ou a defesa
em disposição da Constituiçã.o Federal j

2, todas as causas propostas contra o Governo da União ou a
Fazenda Nacional, fundadas em disposição da Con. tituição, Leis e Re·
guiamentos do Poder Executivo, ou em contractos celebrados com o
mesmo Governo i

3, as causas provenientes de compensações, reivindicações, in·
demnisações de prejuizos ou quae quer ontras, propostas pelo Governo
da União contra particulares ou vice-versa ;
. 4, os litígios entre um Estado e cidadãos de outro, ou entre cida

daos de Estados diversos, diversificando as Leis destes i
5, os pleitos entre Estados estrangeiros, e cidadãos brazileiros;
6, as acções movidas por estrangeiros e fundadas quer em con·

~~os com o Governo da União, quer em convenções ou tratados da
lllao com outras nações j .

7, as questões de direito maritimo e navegação, aSSIm no oceano,
COmo nos rios e lagos do paiz; .

8, as questões de direito criminal ou civil internaCIOnal i

40
9, os crimes politicos. (Decr. n. 848, art. 9°) II, arts. 15, 19) 25,

,43 e 95 ...

Lei n. 221 de 1891, art. 83.
Nota 4
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,

b) As questões decididas pelas justiças dos Estados ou do Districto
Federal em ultima instancia, que versarem:

1, sobre espolio de estrangeiro; quando a especie não estiver
prevista em convenção ou tratado;

2, sobre validade ou applicação de Tratados e Leis federaes. si
a decisão recorrida fôr conira elIa;

3, sobre a validade de Leis ou de actos dos Governos dos Estados
em face da Constituição ou das Leis federaes, si a decisão recorrida
considerar validos esses actos, ou essas Leis impugnadas;

4, sobre legitimidade do exercicio da autoridaue que haja fun·
ccionado. em nome da União, se a decisão recorrida fõr contra a legi·
timidade;

5, sobre a. validade de titulo, direito, privilegio ou i. enção, que
se pretenda derivar de preceito constitucional ou de Lei federal, ou
da clausula de um tratado ou convenção, si a decisão recorrida fôl' con·
traria á validade (Const., art. 59, III, '1° e art. 61 § l°; Decr.
n. 848, art. 9°, II, lettra b, e paragrapho unico, e art. 16).

. § 3. o Conceder ordem de habeas-C01jJUS ou a soltura, nos casos em
que a Lei a autoriza:

a) ex-officío, quando no curso de um processo chegue ao seu co
nhecimento, por prova instrumental ou ao mEmos deposiçiio de uma
testemunha maior de toda a .excepção, que algnma autoridade publica,
ofticial de justiça ou qualquer pessoa tem illegalmente alguem sob sua
guarda. ou detenção; .

b) em virtude de petição do paciente, ou de alguem p.o~ e~e,
dentro dos limites da competencia do Tribunal para Or)glOarI~'

mente conhecer da illegalidade da prisão ou constrangi.mento,. ,seJa
qual fôr a autoridade que o tenha ordenado, excepto, todaVIa, a miliW,
DOS casos de jurisdicção restricta e quando o constrangimento ou
ameaça fôr exercido contra individuos da mesma classe, on de classe
diffel'ente, mas sujeitos ao regimen militar j

c) em gráo de recurso das decisões dos juizes secciollaes, das
justiças dos Estados ou do Districto Federal, que denegarem a ordem
de habeas-co1J?US ou a soltura. (Const., arts. 61,72 §§ 22 e 83 j Decr.
n. 848, arts. 9°, IV, 45 a 49). r;; di
. § 4." Proceder á revisão dos processos criminaes (exceptua ~

os de contravenções), em que houver sentença passada em JuJ~~d J

qualquer que tenha sido o juiz ou Tribunal jnlgador, civil ou mil)~[,
para confirmar ou reformar a sentença sem aggravação da. pena ne

t
a

imposta, annullar, mandar reformar o processo no todo ou em. ~ar :~
ou cleclarar a innocencia do condemnado e consequente rehabill~

Nota 5
Lei n. 221 eit., art. 23.
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naf6rma do art. 86 do Codigo Penal. (Const., art. 81 j Decr. n. 848,
art. 9°, III) o G .

§500 EX13rcer as seguintes attribuições administrativas:
a) dar posse ao Presidente da Republica na fórma e caso expres-

sos no art. 44 da Constituição; o
b) propôr ao Pre idente da Republica os cidadãos aptos para a

magistratura federal. (Consto, art. 48, n. 11) j

c) Remetter no mez de Janeiro, ao Presidente da Republica, um
relatorio circumstanciado dos trabalhos do Tribunal e do estado da
administração da Justiça Federal, assim como os mappas dos julgados
do Tribunal, que devem ser presentes á Repartição de estatistica.
(DecI'. n. 848, art. 9°, V);

d) proceder á revisão annual da lista de antiguidade dos juizes
fedeI'aes. (Decr. n. 1496 de 20 de Dezembro de 1854 j Decr. n. 848,
art. 12, lettra g);

e) resolver as duvidas que lhe fôrem submettidas pelo Presidente
sobre a ordem do serviço do Tribunal e execução deste Regimento j .

f) censurar ou advertir nas sentenças os juizes inferiores, e muI
tal-os ou condemnal-os nas custas, segundo as disposições vigentes.
(Consto, art. 83);

g) advertir os advogados e solicitadores, multaI-os nas taxas
legaes,e suspendel·os do exercicio de suas funcções. (Const., art. 83) j

h) proceder na fónua do art. 157 do Codigo do Processo Criminal,
q~ando em autos ou papeis, de que houver de conhecer, descobrir
cnme de responsabilidade, ou crime commum, em que tenha logar
a~ãoof!icial, devendo nos casos de sua competencia ordenar que se dê
VIsta ao Procurador Geral da Republica para formular a denuncia
ourequerer o que fôr de direito. (Const., art. 83). ~

CAPITULO III

Das att'ribuições do P1'esidente

Art. 16. Compete ao Presidente do Triblmal :
§1.0 Substituir o Presidente da Republica, nos casos previstos

nosarts. 41§ 2°, e 43 § 3° da Constituição.
libe §20° Presidir o Senado da. Republica, quando este houver de de
~I' como Tribunal de justiça. (Const., art. 33 § l°).

Nota 6
~i n. 221 cit., arto 74.
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§ 3.° Dar posse aos membros do Supremo Tribunal Federal aos
juizes seccionaes, aos sens sub titutos e aos procuradores de S~CÇão
que se apresentarem para esse fim, recebendo delles a solemne pro.
messa de bem cumprirem os seus deveres. (Decrs. n. 848, art. 12,
lettra a, e n. 1 de 26 de Fevereiro de 1891, art. 5°).

§ 4.° Dirigir os trabalhos do Tribunal, presidir as suas sessões,
propôr afinal as questões e apurar o vencido. (Decr. n. 848, art. 12,
lettra d).

§ 5. ° Manter a ordem das sessões, podendo mandar retirar os
assistentes que as perturbarem, impôr multa até 50~ ás partes quefal·
tarem ao devido respeito, e prender os desobedientes, fazendo lavrar
o respectivo auto, para serem processados. (Decr. n. 848, art. 367).

§ 6.° Distribuir os feitos pelos Ministros do Tribunal, e proferir
os despachos de expediente. (Decr. n. 848, art. 12, lettra e).

§ 7.° Receber e dar conveniente direcção ás queixas e denuncias
contra os funccionarios que são processados e julgados pelo Tribunal,
e mandar colligir os documentos e provas para se verificar a respon·
sabilidade ou os crimes communs dos mesmos funccionarios. (Lei de
18 de Setembro de 1828, àrt. 4°, § 7°).

§ 8.° Expedir portarias para a execução das resoluções e seno
tenças do Tribunal, excepto no que estiver a cargo do juiz relator.
(Cit. Lei de 1828, art. 4°, § 9°).

§ 9.° Assignar com os juizes dos fei tos as sentenças e com o
relator as cartas de sentença e as rogatorias ás justiças dos Estados
ou ás estrangeiras.

§ 10. Corresponder-se, em nome do Tribunal, com o Congresso,
Presidente da Republica, e demais autoridades.

§ 11. Informar os recursos de graça interpostos para o Con·
gresso ou para o Presidente da Republica, quando a sente~ça con·
demnatoria houver sido profe.rida pelo Triblmal, ou este haja ddla
conhecido em gráQ de appellação ou revisão. (Decr. n. 1458 de 14
de Outubro de 1854, arts. 10, 3° e 4°). .,

§ 12. Organizar e enviar ao Presidente da Repubhca e a secle
cretaria do Senado a lista nominal dos juizes seccionaes, pela .orde~
da antiguidade, sempre que se derem vagas no Supremo Tnbun
Federal. (Decr. n. 848, art. 12, lettra g. ) . do

§ 13. Nomear e empossar os empregados da s?creta~la
Tribunal e do Juizo, dar-ll1es substituto na sua falt~ ou lmpedlm::

o

e demittil-os nos casos. em que lh'o faculta a IJel. (Decr. D. I

art. 12, lettra b ). tari&
§ 14. Impôr penas disciplinares aos empregados dª, secre

do Tribunal e d.o Juizo, que faltarem ao cumprimento 00 seus deveres.
(Decr. n. 848, art. 364).
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§ 15. Rubricar gratuitamente todos os livros necessarios para
asecretaria.

§ 16. Justificar ou n~o a falta de comparecimento dos Ministros
do Tribuual e do SecretarIo.

§ 17. Conceder até quatro mezes de licença, com ou sem orde
nado aos Ministros do Tribunal, excepto o Procurador Geral da
Rep~blica, aos juizes e procuradores de secção, e empregados da
Secretaria, não podendo renovaI-a senão apoz um anno contado da
data. da anterior concessão. (Decr. n. 848, arts. 35 e 36 . )

§ 18. Conhecer da exigencia ou percepção de emolum entos
indevidos nos termos dos arts. 197 e 200 do Reg. n. 5737 de 2 de
,etembro de 1874.

§ 19. Executar 'e fazer executar este Regimento. (Decr.
n. 818, 8ort. 12, lettra c ).

§ 20. Convocar as essões extraordinarias. (Lei de 18 de Se·
tembro de 1828, art. 4°, §§ 10 e 36).

§ 2]. Mandar proceder a matricula e preparar a revisão annual
duntiguidade dos juizes seccionaes. (Decrs. n. 6214 de 20 de Julho
de 1849, n. 1496 de 20 de Dezembro de 1854, e n. 848, art. 12,
lettra g).

CAPITULO IV

Das atf?'ibuições do Vice-P?'esidente

Art. 17. Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em
seus impedimentos temporarios. (Decr. n. 848, art. 11).

Art. 18. Em seus impedimentos é o Vice·Presidente substituído
pelo Ministro mais idoso do Tribunal .
. Al't. 19. O cargo de Vice-Presidente não impede que o Minístro

s~Ja contemplado na distribuição e funccione como Juiz, emquanto
nao e~ercer a substituição, devendo pa sal' esta ao mais idoso des·
~mpedldo, quando o que a exercer, ou fôr chamado a exerceI-a,
ouver de relatar ou julgar feito que haja vista.

CAPITULO V

Das attribuições do Proct~?'ador Geral

Art· o20. Compete ao Procurador Geral da Republica:
a § 1. Exercer a acção publica e promoveI-a até final em todas
j causas da competencia do Supremo Tribunal Federal.

02 CODIGO COMMER(lt-\L
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§. 2. 0 Funccionar como representante da União e em geral offi.
eiar e dizer de direito em todos os feitos s\lbmettidos á jurisdicção
do Supremo Tribnnal.

§ 3.0 Velar pela eX!ecução das Leis, Decretos e Regulamentos
que devem ser applicados pelos juizos federaes.

§ 4.0 Defender a jurisdicção do Supremo Tribunal Federal 6
dos mais juizes federaes.

§ 5.0 Ministrar instruc~ões e conselhos aos procuradores sec·
cionaes e resolver consultas destes sobre materia concernente ao
exercicio da Justiça Federal.

§6. o Exercer perante os Poderes Supremos da Nação, de con·
formidade com as leis em vigor, as attribllições de Procurador da
Soberania e Fazenda Nacional e de Promotor da J u tiça Federal.

§ 7. 0 Reqnerer a revisão dos processos findos em materia cri·
minaI, quando lhe parecer que cumpre:

a) Absolver o condemnado ou attenuar a pena, por ser a sentença
condemnatoria contraria a direito expresso ou a evidencia dos autos i

b) Submetter o cOlldemnado a novo processo ou julgamento em
razão de nullidade absoluta ou de pleno direito;

c) Declarar a innocencia do condemnado, á vista de novas
provas exhibidas.

§ 8. 0 Promover o andamento dos processos em que haja de
funccionar , e a. execução das respectivas sentenças. .

§ 9. 0 Responder as consultas do Governo Federal, suggel'1l'·lbe
o que entender a. bem dos interesses da Justiça, Fazenda eSobe·
rania Nacional.

§ 10. Dar posse aos procuradores seccionaes e nomear quem
os substitua em suas faltas e impedimentos temporarios.

§ n. Requisitar da autoridade competente as diligencias, ce~'
tidões e quaesquer esclarecimentos necessarios para o regular d88

2empenho de suas fllllcções. (Const., art. 83: Decr. n. 848, arts.2
e 26; Decr. n. 1 de 26 de Fevereiro de 1891., art. 5: § 2°) ~ . to

Art. 21. O Procurador Geral da RepublIca officIará pOl escnp.
em todos os casos expressos em Lei, ou quando o requerer ou oTrl'
bunal assim o resolver; podendo nos outros casos dar seu parecer
ou fazer as requisições oralmente. d seu'

Sempre que sua audiencia fôr necessaria, deverá constar ~ á
tença que foi ouvido, e quaudo deva assistir ao julgamento escrever
abaixo das assignaturas dos juizes estas palavras: ar ou

«Fui presente h ; sendo-lhe permittido nesse ~cto ex.~re~s ou
rectificar a requisição que haja feito e tenha SIdo omIt~

Nota 8
Lei n. 221 cit., art. 28 e sego
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imperfeitamente mencionada na sentença, e devendo rubricar a sua
declaração.

Art. 22. O Procurador Geral tem o direito a tomar parte na
diseussão de todos os assumptos qne fôrem submettidos ao Tri·
bnnal j mas só póde votar naquelles que não fizerem objecto àe
julgamento ou decisão judicial. (Decr. n. 848, arts. 21 e 22, lettra b.)

Art. 23. E' sub titnido o Procurador Geral por um dos Mi
nistros do Tribunal, nomeado interinamente pelo Presidente da Re
pnblica, ou designado pelo Presidente do Tribunal, no caso de imo
pedimento em algum feito. (Decr. n. 5618 de 2 de Maio de 1874,
art. 23)."

TITULO II
Da ordem do serviço no Tribunal

CAPITULO I

Das sessões

Art. 24. O Tribunal se reunirá em sessão ordinaria duas
vezes por semana, nas quarta -feiras e sabbados, ou nos dias im
mediatamente anteriores quando aquelles fôrem impedidos. (Decr •
n. 848, art. 364; Lei de 18 de Setembro de 1828: art. 36).

Art. 25. Haverá as sessões extraordinarias que o Presidente
do Tribunal convocar por conveniencia do serviço. (Cit. artigo
da Lei).

Art. 26. As sessões ordinarias começarão ás 10 horas da.
manha e durarão quatro horas, sempre que o serviço o exigir, de·
vendo ser prorogadas para a decisão de processos que não admit
Iam demora .

.Art. 27. As sessões extraordinarias devem começar á hora
desl~uada no acto da convocação e ser encerradas quando se acabar o
serViço. '

. ~rt. 28. O Presidente abrirá a sessão estando presente a.
maJOna dos membroS do Tribunal. (Cit. artigo da Lei.)

Art. 29. As sessões e votações serão publicas, salvo DOS ca~os
exceptuados neste ReO'imento ou quando no interesse da Jll~tlça
on da moral resolver °0 Presidente com approvação do Tribunal,
qMs d' ,e lsenta e vote em sessão secreta.
--------------------------

Lei n. 221 cit .• art. 41.
Nota 9
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Art. 30. Os advogados que assistirem ás sessões terão assento
dentro dos cancellos.

Art. 31. Nos trabalhos se observará a seguinte ordem.
1. Verificação do numero dos Ministros presentes.
2. o Leitura, discussão e approvação da acta da sessão ante.

cedente;
3.· Distribuição dos feitos pelos juizes;
4. o Discussão e decisão :
a) de petições e recursos de habeas-corptts i
b) de recursos criminaes ;
c) de conftictos de jurisdicção i
d) de suspeições postas aos Ministros;
e) de aggravos e cartas testemunhaveis i
t) de reforma de autos perdidos no Tribunal;
g) de habilitações em autos pendentes do Tribunal;
h) de queixas e denuncia~ contra o Presidente da Republica,

Ministros de Estado e diplomaticos, Ministros do Supremo Tribunal
Federal e Juizes seccionaes i

i) de causas e confiictos entre a União e os Estados. ou entre
estes uns com os outros ;

j) de litigios e reclamações entre nações estrangeiras e /lo União
ou os Estados ;

k) os recursos extraordinarios das decisões definitivas das jns·
tiças dos Estados e do Districto Federal i

l) de appellações criminaes i
m) de appellações civeis;
n) de revisões criminaes ;
o) de reclamações de antiguidade.
Art. 32. Os feitos serão distribuidos por classes, tendo cada

uma sua numeração distincta, segundo a ordem em que houverem
sido apresentados no Tribunal .

. Art. 33. As classes de que trata o artigo antecedente se divi·
dirão pela forma seguinte: .

1. a Habeas-corpns, recursos criminaes, processos crimes da prl'
vativa competencia do Tribunal;

2. & Conflictos de jurisdicção, aggravos, suspeição, incompeten·
cia, reclamações de antiguidade;

3. & Causas e conflictos entre a União e os Estados, OU entre
estes uns com os outros; litígios e reclamações entre nações estran'
geiras e a União e os Estados;

4. a Recursos extraordinarios das decisões definitivas das jns'
tiças dos Estados e do Districto Federal;

5. a Appellação e revisões criminaes i
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6" Appellações civeis.
Art. 34. Haverá tantos livros especiaes de distribuição quantas

são as classes enumeradas no artigo precedente. lO

Ad, 3.3. Não tem distribuições as reformas dos autos per.
dido, servindo o mesmo relator que era nelles, nem tambem os
embargos á sentença, em que continuará o relator, anteriormente
de ignado, do feito. I I

Art. 3p. Os embargos á execução se di tribuem como appel.laçães. te

Àrt. 37. O Presidente na vespera das sessões fará a distri.
buição dOfJ feito' pelos Mini 'tros, segundo fi, precedellcia destes,
observ&nd oa ordem prescripta nos arts. 32 e 33. t.3

Art. 38. O Ministro' a quem tocar a distribuição é juiz da
instrucção que se houver de processar no Tribunal, e relator do
processo que houver de ser submetticlo a julgamenJo. Sen relataria em
mesa é oral, podendo leI-o, si o tiver escripto. U

Àl't. 39. A parte que se considerar aggravada com despacho do
juizinstl'uctol' ou relator, poderá requerer, no prazo de cinco dias, que
elle apresente o feito em me a para o despacho ser confirmado ou
alterado por sentença do Tribunal, mediante processo verbal. 16

Àrt. 40. Fóra dos cnsos exceptuados neste Regimento, o feito
listo pelo relator para julgamento erá revi to pelos dous Ministros
que se lhe seguirem na ordem descendente da antiguidade, passando
OSautos de um a outro com a nota de - Vi to. Ao ultimo revisor in.
cumbe apresentar o feito em mesa na primeira sessão que se seguu',
epedir dia para o julgamento.

Art. 41. Não será contemplado na distribuição l1em no movi.
menta dos autos o Mini tro impedido por mai de 15 dia . UI

Art, 42. No impedimento do relator do feito por mais de 15 dias
fur·s~.ha nova distribuição por substituição; no de revi 01' por mais de
lo dJas passará o feito ao :1rIinistro que se seguir ao ultimo revisor.-------------------

Nota ia
Oecr. n. 5618 de L874, arts. 56 e 57.

Nota ii
Decr. n. 5618 cit., art. 58.

Nota i2
Ileor. n. 5618 eit., art. 59.

Nota i3
Decr. D. 5618 cit., arL 60.

Nota i4
Cod. Civ. Port., ar\. 1042.

Nota i 5
Cod. cit., al't. 1042 § uno

Nota 1.6
Decl'. n. 5618 cit., al't. 61.
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Si antes do julgamento cessar o impedimento do relator ou remor
substituido, continuará a fUllccionar no mesmo feito o que primeiro
o tiver vi to.· ...

Art. 43. Os revi ores, depois de feita a exposição em mesa pelo
relator, devem declarar si conformam-se com ella, ou fazer as recti.

. ficações que entenderem; em seguida, prestados os escla recimentos
que solicitar qualquer dos outros Ministros, cada um dos tres enun·
ciará o seu parecer sobre o processo, na ordem em que o tiver visto,
e abrir-se·ha a discussão entre todos os juizes, começando pela ques·
tão preliminar ou prejudicial que se levante. t8

Ad. 44. Cada juiz do Tribunal póde fanar duas vezes sobre o
assumpto em discussão e mais uma vez para explicar a modificação
de seu voto já enunciado: nenhum fallará sem que ° Presidente
lhe conceda a palavra, nem interromperá ao que estiver no uso
deDa.

Esta disposição é applicavel ao Procurador Geral da Republica,
cabendo-lhe ainda, depois de haver usado da palavra por duas vezes,
mas antes de encerrada a discussão, apresentar as requisições finaes,
que seTão mencionadas na sentença ou decisão, si o requerer.

Ârt. 45. Encerrada a discussão, o Presidente tomará os vOt~1
a começar pelo mais moderno dos juizes e seguindo até o moo

, antigo.
Ârt. 46. A decisão se vence por maioria dos votos dos juizes.

Em materia criminal o empate equivale á decisão favoravel a~ réo.
Em materia civel o Pre idente terá voto para desempate, depoIs de
verificar que, ainda posta em votação, separadamente, cada uma
das questões que motivarem a divergencia, não chega a aecõrdo a
maioria dos juizes na decisão final.· o .

Ârt. 47. Pôde o Tribunal adiar o julgamento para a. sessao
seguinte, si algum dos juizes requereI-o para ver os autos."· .

Art. 48. Â sentença deve ser redigida pelo relatoI> ~alvo SI [o:
vencido, e neste caso o Presidente designará para red1gil-a um dOI
juizes, cujo voto fôr vencedor. Conterá as conclusões das partes, tas
requisições finaes do Procurador Geral da Republica, os fund~entOS
de facto e de direito e as decisões; será assignada pelo PresIden e,

--------------------------

Nota i 7
Decr. n. 5618 cit .• art. 62.

Nota i8
Decr. n. 5618 cit., arts. 119 e 120.

Nota 1.9
Decr. n. 5618 cit., art. 123.

Nota 20
Decr. n. 5618 cit., art. 64..
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relator e mais juizes, sendo-lhes permittido declarar os motivos de seu
voto e em seguida a assignatura."·

Art. 49. E' facultado ao relator ou ao juiz que houver de redigir
asentença levar os autos para apresentaI-a redigida na sessão imme·
diata. Em todo caso, ella só será lançada nos antos pelo secretario
depois de approvada a redacção, e com data do dia em que fór pro
ferida. U

Art. 50. Publica.da a sentença, será para a execução extrahida
arespectiVi carta, qnando necessaria e requerida pela parte on pelo
Procurador Geral da Republica, depois de passar em julgado. 23

Art. 51. As actas das sessões serão escriptas pelo secretario em
livro proprio, aberto, rubricado e encerrado pelo Presidente, e resu
mirão com clareza quanto se houver passado nasessão, devendo conter:

L·, a data do dia, mez e anno e a hora. da -abertura da sessão j

2.', o nome do Presidente ou do Ministro que fizer suas vezes;
3.·, onumero e os nomes d05 Ministros que se reunirem;
4.·, uma summaria noticia dos negocios que se expedirem, men·

cionando aqualidade do processo, recurso ou requerimento apresentado
na sessão, os nomes das partes supplicantes e supplicadas, recorrentes
erecorridas, a favor de qual dellas foi a decisão, ou que do requeri
mento ou recurso se não tomou conhecimento, ou que se mandou pré
viamente proceder a alguma diligencia, ou que se adiou, declarando-se
omotivo.

Lida no começo de cada sessão a acta da anterior, será encero
rada com as observações que se fizerem e fórem approva:das pelo Tri
b~al, ou sem ellas, quando não as houver ou hão fôrem julgadas
dIgnas de notar-se, e as ignada pelo Presidente e secretario (Decr.
de 15 de Abril de 1834, art. 1.' § 1).,.4

CAPITULO II

Das audiencias

.Art. 52. Os Ministros a quem couber a instrncção do processo de·
verao dar as audiencias necessarias para oseu regular andamento. 26

Nota 2i
}IOOr. n. 5618 eH., art. 122 C de'"., art. 1069' j O. IV.

Nota 22
Ilecr. n. 5618 cit., art. 65.

Nota 23
Decr. n. 5618 eH. 1 art. 67.

Nota 24
Decr. n. 5618 cit., art. 68.

Nota 25
Cod. CiV. cit., art. 1101.
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Art. 53. Quando o serviço publico exigir, e o Tribunal assim de.
terminal-o, cada Ministro, por escala semanal, dará uma ou duas
andiencias. lO6

Art. 54. As audiencias poderão ter logar nos mesmos dias das
sessões ordinarias, depois destas, ou noutros dias designados, prece.
dendo intimação ás.partes para as especiaes, e annnncio para as geraes.

Art. 55. A' s audiencias deverão estar presentes, comparecendo
com a neces aria antecedencia, o secretario, os ofticiaes de justiça e
o porteiro do Tribunal. lO":

Art. 56. Serão admittidos ás audiencias, tomando assento dentto
do recinto do Tribunal, os advogados, solicitadores, partes, teste·
munhas e qnaesquer outras pessoas judicialmente chamadas. 28

Art. 57. A abeTtura da audiencia será annunciada em voz alta
pelo porteiro do Tribunal. lO9

Art. 58. Aberta a audiencia, se observará a seguinte ordem:
1. O secretario mencionaTá, em protocollo, os advogados, solici·

tadores e partes presentes;
2. O juiz fará a publicação das sentenças e despachos que não

houverem sido publicados em sessão;
3. Serão accnsadas as citações e intimações e seguir·se·hão os

requerimentos verbaes e todos os mais actus e diligencias que possam
ter logar em audiencia. 30

Art. 59. Quando houver de depôr alguma parte, ou de ser in·
quirida alguma testemunha, poderá, a requerimento de interessados
ou 'do Procurador Geral da RepLlblica, ser prestado o depoimento, ou

. feita a inquirição em sessão do Tribunal.
Art. 60. Si alguma das partes ou o Procurador Geral da Re·

publica não se conformar com o despacho do juiz que assigne ter~ot

conceda dilação ou possa prejudicar direito do reclamante ou da Jos·
tiça publica, ojuiz mandará intimar as partes para compal'ecere~ ua
primeira sessão do Tribunal, que decidirá na fôrma determlUada

no art. 39. 3t.

Art. 61. Os empregados, advogados, solicitadores, partes; teso
temunhas e quaesquer outras pessoas judicialmente chamadas nao IA'
hirão do recinto sem licença do juiz, e estarão do pé emquanto fallarem

----------_.---:------------
Nota 26

DecI'. n. 5618 cit., art. 71.

Nota 27
Decr. n. 5618 cit., art. 72.

Nota 28
OecI'. n. 5618 cit., ar!. 73.

Nota 29
Oecr. n. 5618 cit., art. 74.

Nóta 30
Decr. n. 5618 cit., arl. '75.

Nota 3i
Cod. do Proc. Civ. port., art. 1~2.
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00 fizerem alguma leitura, salvo permittindo o juiz que fallem ou
leiam sentados. alO

Art. 62. O juiz manterá a ordem das audiencias de conformidade
com a lei em vigor, e póde mandar retirar os assistentes que a
perturbarem, impôr penas disciplinares aos empregados e multar até
ã as partes que faltarem ao devido respeito, prender e autoar os
desobedientes para ser processados. 33

Art. 63. De tudo quanto OCcorrer nas audiencias, deverá tomar
nota o secretario. 310

Art.64. Findos os trabalhos e não havendo mais quem queira
requerer, o juiz mandará apregoar pelo porteiro, que está encerrada
uudiencia. 3G

TITULO "'
Do processo no 'J'l.'ibunal

CAPITULO I

Do habeas-co?]J1tS

Art. 65. A petições de habeas-c01'jnts, que rorem dirigidas ao
opremo Tribunal Federal, serão apresentadas em qualquer dia aosen Presidente. 36

§ 1." i a petição contiver 01'> requisitos do art. 46 do Decr.
n. 848 de 11 de Outubro <le 1890, o Presidente a mandará autoal' pelo
Secretario, e a distribuirá j faltando, porém, algum delles, mandará
por seu despacho preencheI·o para seguir- e a autoação e distribuição,
logo que fõr repre entada em fórma regular. 3.,.

§2." Orelator, examinando si o caso é de competencia do Tri
~nnaI, ea realidade e circumstancias do facto, á vista dos documentos,

rã de tudo minuciosa exposição á mesa na mesma se:ssão em qllereceber os autos.

---------------------_._----
Nota 32

Decr. n. 5618 cit., arl. 77.

Nota 33
Reg. n, 737 de 1850, al'ts. 697 e-698.

Nota 34
Decr. D. 5618 cit., arl. 82 e 83.

Nota 35
Decr. n. 6618 cit., art. 79.

Nota 36
Decl'. n. 6618 cit .. art. 81.

Nota 37
DecI'. 11. 5618 cil:. :trts. 82 e 83.
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§ 3. o O Tribunal se declarará incompetente para conceder a
ordem, si não verificar algum dos casos especificados no art. 16
§ 30

, deste Regimento, ou si tratar-se de medida de repressão auto~
rizada pelo art. 80 da Constituição, emquanto perdurar o estaelo de
sitio, ou si a coacção proceder de autoridade militar, no exel'cicío
privativo de suas attribuições, contra outro militar ou cidadão suo
jeito a regimen militar. 3~ •

§ 4.0 Discutida a materia, se decidirá, pela pluralidade dos votos
dos jnizes presentes, si tem ou não logar a expedição da ordem
requerida. 39

§ 5.· Sendo affirmativa a decisão, o secretario do Tribunal es-
o creverá a ordem, que, assignada pelo Presidente, será dirigida sem
demora ao detentor, carcereiro, ou outra pessoa, de quem pro·
venha ou se receie o constrangimento. <lO

§ 6. 0 Na decisão se ordenará o comparecimento do impetrante
em dia e hora determinadps, e se exigirão os esclarecimentos ne·
cessarios. ou

. § '7. 0 Quando da petição e documentos apresentados se inferir
contra o responsavel pela detenção tal culpa, que justifique perante a
Lei a sua prisão, incluir-se-ha na ordem um mandado de pTisãocontl'8
o detentor. <&,.

§ 8. o Si pelos documentos se evidenciar a illegalidade do constran·
gimento" o Tribunal poderá ordenar immediata cessação do mesmo
constrangimento, mediante fiança on deposito equivalente, até qne se
resolva definitivamente. 413

§ 9. o Concluidas as diligencias para o COml)arecimento do paci·
ente com o detentor ou carcereiro, o relator exporá em mesa oque
constar das informações obtidas, e o Presidente fará ao de~entorou
carcereiro e ao paciente as perguntas que entender conV6mentesou
fôrem requisitadas pelo Procurador Geral da Republica ou por qnal·
quer outro membro do Tribunal. <&<l

Not.a 38
Consto Fed., al't. 80; Res. de 30 de Ou

lubro de 1875 e Av. de 8 de ~larçó de 1876.

Nota 39
Decr. n. 5618 cit., art. 84.

Nota -40
Decr. n. 5618 cit., art. 85.

Nota 41
Decr. n. 5018 cit., al't. 86.

Nota 42
Cod. do Prac. Crim., art. 345.

Nota 43
Lei n. 2033 de 1871, art. 18 § 5.

Nota 44
Oad. do Prac., art. 352.
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§10. Opaciente poderá apresentar advogado para deduzir o seu
direito; e ser-Ihe·ha nomeado curador, si fôr menor.

§11. Finda a discussão da materia eutr~ os membr?s do ~ribunal,
os juizes darão os seus votos sobre a legalidade ou illegahdade da
coacção, mand!Lndo ou não pôr-lhe terlllO.

§12. ão comparecendo o paciente no dia designado, sem constar
qualquer impedimento de força maior, sejulgará prejudicada a ordem.
(Cod. do Proc. Crim., arts. 340 a 343; Decr. n. 5618 de 1874,
acts. 81 a 85; Decr. n. 848, arts. 45 a 47.)

Art. 66. As decisões do Tribunal sobJ.·e habeas-C011JuS serão lan
çadas em fôrma de sentença nos autos. As ordens necessarias para
cumprimento das determinações do Tribunal serão passadas por meio
de portaria, em nome e com assignatura do Presidente. (Cod. do Proc.,
art. 343; Decr. n. 5618, art. 89.)

Art. 67. Os autos dos recursos que fôrem interpostos das decisões
proferidas pelos juizes seccionaes ou pelas justiças dos Estados sobre
habeas·col'pu.s, subirão ao Tribunal immediatamente depois de lavrado
otermo do recurso com os documentos que o recorrente juntar á sua
petição dentro dos 15 dias concedidos para a interposição e os escla
recimentos que ao juiz ou Tribunal a quo e ao ministerio publico
parecerem convenientes. (Decr. n. 848, art. 49.)

Paragrapho unico. Recebido e distribuido o recurso, o relator
exporá a materia na primeira sessão, e seguir-se-ha immediatamente
a ~scussão e julgamento, observadas as regras estabelecidas nos
artIgos precedentes, conforme se tratar da concessão de ordem de
apresentação, ou de soltura e cessação de qua1quer constrangimento.

Art. 68. Independente de recurso ou pet.ição, sempre que no curso
de um processo constar por documento ou ao meno!! deposição de uma
~s~munha maior de toda a excepção, que alguma pessoa, ofiicial de
Justiça on autoridade publica tem illegalmente alguem sob sua guarda
ou detenção, o Presidente do Tribunal, qualquer dos juizes ou o Pro
curador Geral da Republü:a deverá propôr a expedição de uma ordem
dellabeas-c01j1us, ea maioria resolverá. (DecI'. n. 848, art. 48.)

Paragrapho unico. A decisão que determinar a expedição w-o(ficio
de uma ordem de habeas-c01]JuS, será autoada com os documentos a
queella. se referir para base do processo, que seguirá os demais
termos. ~G

h Art. 69. Sempre que o SRpremo Tribunal Federal reconhecer que
ouv~ da parte de quem autorizou o constrangimento illegal abuso da

autondade ou violação flagrante da Lei· mandará dar vista dos autos
ao Procurador Geral da Republica, pa~'a . que este, por si ou pelos
--------------------------

Ctcl. do Proe., art. 34.4..
Nota 45
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proclU'adores seccionaes, offereça a denuncia, quando lhes competir,
ou represente a quem de direito para se tornar effectiva a responsabi·
lidade. (Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871, art. 18 §3.') <e

Art. 70. Si na execução de ordem de habeas-c01"PuS se der deso·
bediencia, por não cumpril-a o carcereiro ou detentor do paciente,
o Pre idente do Tribunal, á vista da certidão ou attestação do ofil·
cial da diligencia, mandará pas ar ordem de prisão contra o desobe·
diente. (Ood. do Proc., art. 348.)

§ 1. o O carcereiro ou detentor, depois de preso, será levado li
presença do Tribunal; e se ahi se obstinar em não responder ás per·
guntas que lhe fôrem feitas a respeito do paciente, será recolhido li
cadeia, para ser processado, conforme a Lei. (Oit. Ood., art. 349.)

§ 2." Neste caso o Tribunal dará as providencias para que o
paciente seja tirado da detenção por meio de busca, estando em casa
particular, ou por quaesqueroutros compativeiscoma Lei, e tandoem
cadeia publica, para que se effectue o seu comparecimento. (Cit. Cod.,
art. 350.)

§ .3." Si o carcereiro, detentor, escrivão ou ofticial do juizo, por
qualquer fôrma, embaraçar, demorar ou dif:fi.cultar a expedição de
uma ordem de habeas-c01'pUS, a conducção e apresentação do paciente,
ou sua soltura ordenada pelo Tribunal, o Presidente deste imporá a
multa de 40'#! a 100~ ao culpado, e dará vi ta de todos os documentos
respectivos ao Procurador Geral da Republica, para que este pro'
mova o que fôrde direito. (Decr. n. 4824 de· 22 de Novembro de 1871,
art. 75.) 4"-

Art. 71. As fianças que se houverem de prestar perante o Su
premo Tribunal Federal, em virtude de habeas-corpus, serão pro·
cessadas pelo juiz relator.

Art. 72. A prisão ou constrangimento se julgaráillegal:
§ 1.0 Quando não tiver uma justa causa.
§ 2. o Quando o paciente estiver preso sem ser processado por

mais tempo do que marca a Lei. (Ood. do Proc. Odm., art. 148). _
§ 3.o Quando o seu processo esti ver evidentemente ,uuIlo, n,ao

havendo sentença proferida por juiz competente, de que caIba recUlSO
ordinario, ou que tenha passado em julgado.

§ 4. 0 Quando a pessoa, publica ou particular, que ordenou a
prisão ou coacção, não tenha o direito de o fazer. . - u

§ 5." Quando já tem cessado o motivo, que justificOlla pnsao~
constrangimento. (Ood. doProc., art. 353 eLein. 2033de1871,ar.
18 §2.")
----------------------

Nota 46
Lei D. 2033 de 1871, art. 18 § 3. I Nota 47

Cod. do Prac., arls. 3J8 a 350
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A soltura pendente o processo do habeas-corpus não prejudica
ojnlgamento da illegalidade da prisão, e consequente responsabili
dade. 48

Art. 73. Sí a prisão fôr em consequencia de processo cível, que
interesse a algum cidadão, o Tribunal não soltará o preso sem mandar
vir essa pessoa, e ouvíl-a summariamente perante oqueixoso. (Cod. do
Proe., art. 354.) <&0

CAPITULO II

Dos recursos criminaes

Art. 74. No mesmo dia em que se apresentar no Tribunal o re
curso das sentenças de pronuncia ou não pronuncia, proferidas pelos
juizes seccionaes, o secretario escreverá nos autos. sob sua rubrica a
data do recebimento, e os fará conclusos ao Presidente do Tribunal,
que os de tribuirá ao Ministro a quem tocar. (Decrs. n. 848, art. 65 e
u. 5618 de 1874, art. 110.) "o

Al't. 75. O relator na mesma sessão em que receber os autos dará
v~ta ao Pro~urador Geral da Republica, que devel:á restituil-os com
osen officio na sessão seguiute.

Art. 76. Examiuados os autos, o relator os exporá na primeira
s~ssão j e, discutida a materia, o Tribunal poderá ordenar as diligen
c~as que fôrem necessarias para mais esc1arecimenLos da verdade e
CIrcnmstancias de facto, ou proferir ao decisão final, que se vencerá
pela maioria cie votos dos juizes presentes.

Art. 77. Não ficam prej udicados os recursos quando, por falta,
erro ou omissão dos empregados do juizo, não tiverem seguimento e
apresentação no Tribunal dentro do prazo legal, devendo, porém, ser
~ecretada a responsabilidade do funccionario que houver dado causa
ademol'a. (Lei n. 2033 de 1871, art. 17 § 3°.) G.

A~'t. 78. Do mesmo modo procederá o Tribunal quanto aos re
~IlrSOslDterpo ·tos das decisões dos juizes seccionaes, que declararem
unpr?cedente o corpo de delicto, ou não aceitarem a queixa ou de
~a, da concessão ou denegação da fiança, ou do seu arbitramento,

Nota 48
Cod. Cil., nrl, 353.

Nota 49'
Cod. cl\ .. al'l. 354.

Nota 50
Decr. n. 5618 cit., al'l. 110.

Nota 5i
Decr. n. 561 cit., arls, 1 4- e 115
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------------

da. que julga perdida a quantia afiançada, da. C!.ue fôr ?ontra apre.
",enpção allegada ou commutar a multa em pnsao. (LeIll. 291 de 3
de Dezembro de 1841; Lei n. 2033, art. 17 § 2°.)

CAPITULO III

Da queixa ou denuncia

Art. 79. A queixa ou denuncia por crimes communs ou de respon·
sabilidade, cujo conhecimento competir ao Sllpremo Tribunal Fede·
ral, será apresentada ao Presidente, que a distribuirá, se estiver
nos termos do art. 53 do Decr. n. 848 de 11 de Outubro de 1890 eart.
152 do Cod. do Proc. Crim., ou mandará, por seu despacho, preen·
chel-o pela parte, ou pelo Procurador Geral da Republica, si & de·
nuncia fôr oflicial.

Paragrapho unico. No caso deser a denuncia ou queixa contrao
Presidente da Republica, POI' crime commum, della não tomará coo
nhecimento o Tribunal antes de ser a accusação declarada procedenla
pela Camara dos Deputados. (Const., art. 53.) GIO

Art. 80. O Ministro a quem fôr distribuida a queixa on de·
nuncia, mandará por seu despacho 8,utoal-a pelo secretario do Tri·
lmnal, e ~xpedir ordem ao querellado ou dennnciado para respon·
der no prazo improrogavel de 15 dias, não se verificando algun do~
casos previstos no art. 160 do Codigo do Processo Criminal. (LeI
de 18 de Setembro de 1828, arts. 20 e 22; Decr. n. 5618 de 1874,
arts. 91 e 93 e Decr. n.848, art. 96.)

Paragrapho unico. No caso de ser a queixa ou denuncia ~ntrs
o Ministro de Estado e por acto praticado nesta qualidade, SI pelos
se us termos ou pela resposta eJo querellado ou denunciado venficsr
o Tribunal que a responsabilidade do Ministro é connexa cornado
Presidente da Republíca, se declarará incompetente para deUa .co
nhecer, e remetterá os papeis á Cama.!'a dos Depntados. Sen~o! pore~,
o crime imputado outro qualquer, qne não o de responsablli~ade .0
cargo 11 co-participação attribuida ao Presidente da Repubhcll nso
impedirá o proseguim~nto. do processo contra o :Mini~tro deEstad~~
posto que contra o prImeIrO não possa proceder o Tnbunal an:es

óocompetentemente decretada a acéusação. (Const., arts., 52 §2, '
1, lettra a, e 53.) G3

Nota 52 I Nota 53 ". 22112...,consto Fed., a~t. 59;. Decr. 11. 848 cit., Decr. n. 5618 cit., art. 91 Lei n.
alto 9 j Decr. n. 0618 Clt., art. 90. art. 12 § 6.



REGIMENTO INTERNO no sUP. TRIB. FEDERAL 1471

Art. 81. A ordem para a audiencia será expedida sob a as·
signatura do relator, e dirigida ao denunciado ou querellado, com a
cópia da queixa ou denuncia, documentos que a instruiram e de·
clarações do nome do accusac10 e das testemunhas. (Decl'. n. 719 de
20deOlltubro de 1850 e Decr. n. ?618 de ~874? art. 92.)64

Art. 82. Não sendo necessal'la a amhencIa, ou findo o pra~o

marcado, com a resposta ou sem ella, o relator ordenará o processo,
inquirirá ou fará inquirir pelos juizes seccionaes as testemunhas offe·
recidas, e procedendo ás mais diligencias que fôrem de mister para a
verificação do crime, apresentará o processo em mesa com o seu rela·
turiu verbal. (Lei de 1828, art. 23; Decr. n. 5618, art. 94.) 1>1>

§L' Apresentado e relatado o feito, serão sorteados tres Mi·
nistros, os quaes, depois de instruiuos do processo, passarão, em acto
snccessivo na mesma sessão) a julgar si o denunciado ou qnerellado
deve er ou não pronunciado. (Cit. Lei, art. 20; Cod. do Proc., arts.
161 e162 ; Decr. n.719 de 1850, art. 2°.) I>G

§2: Este julgamen.to se fará em sessão publica, si estivBr preso
odenunciallo ou querellado, ou quando o crime fôr afiançavel. Não
se verificando nenhuma destas condições, a ses ão se tornará se·
creta, depois do relatorio e sorteio, podendo os tres jllizes conferen·
ciarparticularmente sobre o feito, comtanto que o julguem na mesma
sessão ena presença dos outros Ministros a do secretario. (Cit. Decr.
n. 719, arts. 3, 4 a 5 ) 1>'0'

§3.' Não sendo o réo pronunciado, será immediatamente solto,
si estiver preso.

§4: Si fôr pronunciado, o réo ficará desde a data da intimação
da sentença e emquanto .p'llrarem seus effeitos :
" a) suspenso do exercicio de todas as funcções publicas, e inha·

bllttado para ser proposto a outro empreg'o ou nalle provido;
. b) privado do recebimento de metade do ordenado ou soldo que
Ilver,e que perderá totalmente, si não fôr afinal absolvido .

. c)sujeito a accusação criminal;
. d) obrigado a prisão, se o crime fôr inafiançavel, ou emquanto

nau prestar a fiança que a Lei exija para livrar-se oIto. (Cit. Lei ele
11828, art. 24; Cod. do Proc., art. 165; Lei de 15 de Outubro de
821,art.17).-

Nota 54
lleer. n. 5618 cit., art. 92.

Nota 55
lr~~.n.5618Cil., art. 93i Cod do Proc.,

Nota 56
Decr. n. 5618 cit., arl. D5.

Nota 57
I!ecr. n. 5618 eH., al't. D6.
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§ 5. o Ao relator compete admittir fiança aos réos nos casos em
que elia tem logar.

Art. 83. Redigido pelo relator, escripto pelo secretario e assig.
nado pelos tres juizes no feito o despacho de pronuncia, será oréo
notificado para defender-se perante o Tribunal no prazo que lhe 101'
marcado pelo Presidente, expedindo· se ao mesmo tempo a ordem de
prisão, excepto se oréo estiver afiançado ou o crime fõr daquelles em
que se pôde livrar solto. (cit. Lei de 1828, art. 25 e Decr. n. 5618,
art. 97.) ti8

Art. 84. Feitas as diligencias prescriptas no artigo antecedente,
o relator dará vista do processo ao Procurador Geral da Republica,
para que apresente o libelio accusatorio. (cit. Lei, art. 26). CiO

§ 1.o O Procurador Geral da Republica intervirá sempre na accu·
sação, ainda havendo parte accusadora. (Oit. Lei, art. 30).

§ 2. o Se houver parte accusadora, será admittida a declarar ou
addir o libello no termo de 48 horas. (cit. DecI'. n. 5618, art. 99). GI

§ 3. o Offerecido o libelio com ou sem adaicções da parte accu
sadora, o relator dará vista dos autos ao réo, ou ao seu procurador,
para deduzir a sua defesa no termo de oito dias, que será prorogal'el
ao prudente arbitrio do juiz do feito. (Cit. Lei de 1828, art. 26). 0\

Art. 85. Findo este termo e na primeira sessão do Tribunal l

presentes oProcurador Geral da Republica, a parte accusadora, oréo
e seus advogados ou procuradores, do juiz do foi to, mandando
ler pelo secretario o libello, a contrariedade e todas as mais peças do
processo, procederá em seguida á inqlúl'ição das testemunhas que se
houverem de produzir, as quaes poderão tambem o Procurador Geral
da Republica e as partes fazer as perguntas que lhes parecerem.
(Oit. Lei, art. 27). . .

§ 1. o Na primeira sessão do Tribunal, depois de findas as .mqUl
rições e perguntas, o me~mo juiz fará um relatorio circumstanclado ~e
todo o processo, que poderá ser rectificado ou esclarecido pelo Al}'
nistros presentes, pelo Procurador Geral e pelas partes, quando for
inexacto, ou não tiver a precisa clareza. GlO

§ 2. 0 Até depois de concluido o relatorio os réos poderão re~nsar
dous juizes e o accusador um, sem motivarem a recusação. Se forem

Nota 58
Decr. n., 6618 cit., art. 97.

Nota 59
Decr. n. 5618 cit., árt. 98.

Nota 60
Decr. n. 6618 cit., arL 99.

Nota 6i
Decr. n. 5618 cit., arl. 100.

Nota 62
Decr. n. 6618 cit., arl. 101.
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dons os réos, cada qual poderá recusar um juiz; se mais de dous, a
sorte decidirá, caso não concordem entre !ii, quaes os dous que hão
exercer esse direito; e isto mesmo se observará quando houver mais
de um accusador, com a differença. de ser nomeado um s6 delles para
&recusação. (Cit. Lei, art. 33; Decr. n. 5618, arti. 106). 03

§ 3." Quando, em consequencia das recusações ou de outros im
pedimentos, não houver, pelo menos, seis juizes desempedidos serão
pelo Presidente convocados para o julgamento os substitutos neces.
!arios para completar esse numero. (Cit. Lei, art. 28, e Decr.
n. 848, art. 7°). 84

§4. o Em seguida ao relatorio e esclarecimentos sobre elIes pres
tados, estando presentes juizes desempedidos em numero sufficiente,
se discutirá a materia, e finda a discussão, logo que os Ministros de
clararem que se acham em estado de votar, retirar-se-hão da sala o
&Ccnsador, o réo, advogados e procuradores, e o Presidente re
colherá os votos de todos os juizes presentes. (Decr. n. 5618,
m.103).81>

§5.° A sentença será escripta nos autos e assignada em con
formidade do di posto no art. 49.

Art. 86. E ta sentença pôde f:;er uma s6 vez embargada dentro
de 10 dias, contados da publicação. (Cit. Decrero, art. 105 e Decr.
n. 848, arts. 332 e 333).

§1. o A vista dos autos para embargos será dada por despacho do
juiz relator. . .

§ 2.° Os embargos podem ser articulados e acompanhados de
quaesquer documentos.

As partes tem direito á vista para impugnação e sustentação
dos embargos nos termos legaes, e, em todo o caso, será afinal ouvido
oProcurador Geral da Republica.

~ 3." Visto os embargos pelo relator e pelos dousjuizes seguintes,
o. ultimo revisor os apresentará em mesa, pedindo designação do
dia para o julgamento.

. §~." No dia designado, feito o relatorio e discutida a materia,
serao Julgados os embar gospor todos os juizes presentes, que fôrem
desempedidos. 00

Nota 63
D~r. n. 8618 cit., art. 106 a 108.

Nota 64
Decr. n. 5618 cit., art. 109.

93

Nota 65
Decr. n. 5618 cit., arls. 102 a loa..

Nota 66
Decr. n. 5618 cit., art. 105.

CODIGO COMMERClAL
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CAPITULO Pi'

Dos conflictos e litigios internacionaes ~ dos Estados entre si ou com a
União ou nação est,mngeira

Art. 87. O Ministro a quem fôr distribuido o conflicto, reclamação
ou qualquer causa entre nação estrangeira e a União Brazileira, ou
algum dos seus Estados, entre estes, ou entre qualquer delles 6 a
União, é competente para deferir a todos os termos do processo ordi·
nario até o julgamento, saJJ.vo o disposto nos arts. 39 e 60 ; incum·
bindo-lhe:

a) Ordenar as citaçôes, notificações, intimações legalmente
requeridas;

b) Dar vista para a contestação;
c) Assignar os termos e dilações legaes;
d) Processar as questões incidentes;
e) Admittir as provas permittidas ;
1) Proceder ou mandar' proceder aos exames, vistoria~, inqniriçôes

e mais diligencias, ou deprecal-as conforme fôr de direito e requisi·
tado em fõrma legal;

g) Mandar ouvir o Procurador Geral da Republica, sempre que
fôr necessario, e, em todo caso, depois das allegações ftnaes das
partes;

Art. 88. Instruido' o feito, deverá o relator passaI-os aos do~s
juizes seguintes com o seu-visto- e o ultimo revisor pedirádesl'
gnação do dia para julgamento.

Art. 89. Na sessão designaaa, depois de feito o relatorio e ~e es,
clarecido o Tribunal pelos tres juizes que viram os autos, será dlS~U'
tida a questão por todos os membros presentes, e, tomados em ~egUld8
os seus votos, se lavrará a sentença de accordo com o v~nCldo, po·
dendo a maioria determinar qualquer diligencia antes do Julgamento
definitivo.

Art. 90. A sentença não admitte outro recurgo, sinão embargos
de declaração, que serão offerecidos, processados e julgados de con·
formidade com o art. 86. .

Art.91. Na execução se guardará o que fór determinado emLei
federal, tratado, convenção ou compromisso das partes.
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CAPITULO V

Das appellações

Art. 92. No julgamento das appellações, civels ou criminaesJ se
~bservará oseguinte processo :

§ l°. Apresentados os autos de appellação, o secretario escre·
verá nelies, sob sua rubrica, a data do recebimento, e os fará con·
dusos ao Presidente, que os distribuirá ao Ministro a quem tocar.

§ 2.° O relator examinando si o feito está no caso de ser proposto,
ordenará por despacho o pagamento dos direitos devidos e as dili·
gencias necessarias. .

§ 3.° Si as partes já houverem arrazoado na la instancia, O mesmo
jniz relator mandará dar logo vista ao Procurador Geral da Republica.

§4: Si as partes, porém, não tiverem arrazoado na ra instancia,
orelator mandará dar vista por dez dias improrogaveis a cada uma,
ou seja singular ou collectiva.

§ 5.° Findos os termos, serão os autos cobrados pelo secretario
(l)mrazões ou sem ellas, e subirão ao relator, que mandará dar vista
ao Procurador Geral da Republica.

§ 6.° Com o officio do Procurador Geral subirão de novo os autos
a~ ~elator, que os examinará e, pondo a nota de visto, os passará ao
Ymlstroque se lhe seguir, na ordem da precedencia, e este ao seguinte,
1 q~em incumbe, depois de os ver, apresentaI-os em mega e pedit· o dia
do Julgamento .

.§ 7.° Na sessão designada, exposta a causa pelo relator e escla·
f6CIdo ?!-ribunal pelos juizes que viram o feito,' e pela discussão que
sesegutra entl'e todos os Ministros presentes, serão tomados os seus
Totos eapurado ovencido de conformidade com o qual se lavrará a.
sent~nça,podendo, em todo caso, o Tribunal'mandar proceder ás dili
gencias que entender necessarias, antes do julgamento definitivo ....,.

Art. 93. A's sentenças definitivas proferidas pelo Tribunal nas
Ippellações criminae.s s6 podem ser oppostos embargos de declaração,
Hstes~ên: logar quando houver na sentença algnma ambiguidade ou
:n~;dicçao, ou quando se tiver omittido algum ponto sobre que de
t~ aver condemnação. Taes embargos devem ser apresentados
tie~ ro de ~ez dias depois da intimação da sentença por simples pe·
~erao processados e julgados na f6rma do art. 86. 88

.

~ Nota 67 '1 Nota 68
1~lr~'.ó618cit., arts.1l0, 111, 117, 118, Decr. n. 5G18 cit., arto 161.
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Art. 94. A's sentenças definitivas proferidas pelo Tribunal nas
appellações civeis, além dos embargos de declaração em conformidade
do artigo precedente, podem ser oppostos dentro do mesmo prazo o
de restituição, quando os embltrgantes não tiverem sido partes, desde
o principio da causa, ou tiver corrido a causa á revelia. Instruido
estes embargos na fórma dos arts. 335 e 336 do Decr. n. 848 de II
de Outubro de 1890, se proseguirá como está determinado nos §§ 6' 6

7° do art. 92 deste capitulo. 69

CAPITULO VI

Dos aggravos e ca?·tas testemunhaveis

Art. 95. Distribuidos os autos de aggravo ou a carta teste
munhavel, o Ministro, a quem tocar os apresentará, em mesa na con·
ferencia seguinte á distribuição.

Art. 96. Exposta a materia pelo relator, seguir-se-haadiscussão
por todos os Ministros presentes e, conforme ovencido, será lançada a
sentença, concedendo ou negando provimento.

Art. 97. Publicada e intimada a sentencia, serão no prazo de
cinco dias devolviJos os autos ao juizo a quo, si o aggravo ror de pe·
tição. Sendo de instrumento extrahir-se-ha carta de sentença,
que se entregará á parte, que a solicitar, para a devida execução n~

iustancia inferior.
Art. 98. A carta testemunhavel ou o aggravo, que não for pre

parado dentro de cinco dias contados de sua entrada na se~retarla ~~
Tribunal, considera-se renunciado e deserto, sem dependenclll. de mal
intimação.':/'o

CAPITULO VII

Nos recursos eztraorclinaTios das sentenças definitivas das JuS/iça5
dos Estados e do Districto Fede'fal

Art. 99. Os recursos extraordinarios interpostos das sente~:
proferidas em ultima instancia pelas Justiças dos Estados ou d~l da
tricto Federal nos casos expressos nos arts. 59, 111, § 1°, .:--

Nota 69
Decr. n. 848 cit., arls. 332 e sego

Nota 70
. P tal'! 10il.Cad. do Prac. CIV. Dr.,' •
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Constituição, art. 9°, 11. lettra b e paragrapho unico, IV, e art. 16 do
Decr. n. 848 de 11 de Outubro de 1890, serão julgados pelo modo actual
mente prescripto no art. 221 do Decr. n. 1030 de 14 de Novembro
de 1890 para as revistas manifestadas para o extincto Supremo Tri
bunal de Justiça.

Art. 100. Nestes recursos é obrigatoria a audiencia do Procu
rador Geral da Republica para dar o seu parecer escripto e requerer
oque for a bem da Justiça em geral e da fiel execução da Consti
tuição, leis federaes e tratados da União.

Art. 101. Ao Tribunal devem subir os autos originaes, em que
forem int.erpostos estes recursos.

Todavia, si a sua apresentação fôr impossivel ou obstada, o Tri
bunal conhecerá do feito á vista do traslado do mesmo, uma vez que
esteja devidamente conferido e concertado.

Art. 102. No julgamento destes recursos o Tribunal verificará
prelimina.rmente si o julgado recorrido se comprehende em alguma
dilSespecies definidas nos artigos da Constituição e do Decr. n. 848,
aque se refere o art. 99 deste capitulo.

Decidida a preliminar pela negativa, não tomará conhecimento
do recurso j si pela affirmativa julgará o efi'eito, sem que todavia.
adecisãQ, confirmatoria ou revogatoria da sentença recorrida, envolva
questão diversa ou independente daquella em que a mesma sentença
101' coutraria á applicação invocada de Lei ou tratados federaes, á.
validade de algum de seus preceitos ou clausulas, á de titulo, direito,
privilegio ou isenção qua dalles se derive) á legitimidade do exer
dcio de autoridade investida em funcções federaes, ou em favor da.
yalidade de leis ou actos dos governos dos Estados que tenham sido
tmpugnados por ofi'ensivos á Constituição, Lei ou tratados federaes.

Paragl'apho unico. Esta disposição não prejudica a plenitude
dajurisdicção do Tribunal nos recursos das decisões sobre espolio
esuccessão de estrangeiros, e sobre habeas-c01]HtS, em conformidade
dos arts. 61 da Constituição e 9°, IV do Decr. n. 84.8.'7

CAPITULO VIII

Da 1'evisào dos processos c1'iminaes

Art. 103. O Tribunal procederá á revisão dos processos findos
em materia crime, á vista da petição sufficientemente instruida, do
condemuado ou seus representantes l~gaes, de qualquer pessoa do

Nota 71,
Lei n. 221 eit., art. 2J; Lei Fed. Arg. de 14 de Setembro de 1863, arls. 14 a 16.
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povo ou do Procurador Geral da Republica. (Const., art. 81 §1..
e Decr. n. 848, art. 9. G IlI.)""1Il

Art. 104. Recebida, autoada e distribuida a petição, o relator
deve examinar si ena está regularmente instruida.

§ 1.0 Si a petição se fundar em ser a sentença contraria a
direito expresso, deverá ser instruida com os seguintes documentos:

a) certidão da sentença condemnatoria, dando o escrivão fé
publica de haver ella passado em julgado;

b) certidão das peças do processo em que se fuudou a sentença.
para a qualificação ou classificação do facto, applícação da Lei, ou
imposição da pena arguida de erronea, falsa ou injuridica j

c) informação do juizo ou Tribunal da condemnação e qnaes·
quer outros documentos que ene, a parte ou o lllinisterio publico
apresentar.

§ 2. 0 Si a petição se fundar em nullidade do processo 01\ do
julgamento, deverá ser instruida com certidão da sentença condem
natoriapassada em julgado, dos actos arguidos de nnUos, 01\ da.
omissão não sanada ou sUPllrida de formalidades substanciaes,
prova de defeito, falsidade, vicio ou violação allegada da Lei, que
não constar das mesmas certidões, e informação do juizo ou TI'i·
bunal da condemnação com os documentos que se juntarem, segunM
o final do paragrapho precedente .

. § 3. 0 Si a petição se funclar em ser a sentença contraria.r~
evidencia dos autos, deverão estes em original ou o traslado deVI
damente concertado ser presentes ao Tribunal, com a informação
do juizo ou Tribunal da condemnação.

§ 4." Si a petição se fundat' em novas provas obtidas d~
innocencia do condemnado ou injustiça do seu julgamento, derem
ser instruida de conformidade com o paragrapho autecedente e
acompanhada dessas novas provas. .

§ 5. 0 Não estando a petição instruida com as necessan~s peças
do processo, o relator por seu despacho mandará que as Junte o
peticionario. ,

§ 6. 0 Sendo otret'ecida prova de facto ou círcumstancla que
não conste do processo, o relator a receberá. . ,

§ 7. 0 No caso de não estar a petição informacla pelo JUIZO ou
Tribunal da condemnação, ser··lhe·ha remettida por despacho do
relator, afim de que, fazendo juntar as certidões e tritslados ~

f

art. 443 ; Cad. do Proc. Hal., art. 618; cod.
Nota 72 do Prac, Crim. AlI., art. 399.

Consto Fed.,art.8!. Cad. do Proc.C~im. Arg.
arts. 551 e seg.; Cad. Inst. CnOl. Fr.,
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processos requeridos, preste os esclarecimentos necessarios, obser
vando-se as duas seguintes disposições;

a) Si a petição fôr acompanhada de documentos originaes,
estes serão remettidos ao juizo ou Tribunal informante, por cópia,
que o secretario do Supremo Tribunal autllenticará ;

b) As certidões e traslados dos autos serão passados gratuita
mente, quando requeridos pelo ministerio publico ou pelos réos
notoriamente pobre3.

Art. 105. Instruido o processo e sobre elle ouvido o Procu
rador Geral da Republica, passarão a vel-o os dous juizes seglúntes
ao relator, e na sessão do Tribunal designada pelo Presidente se
procederá ao julgamento como nas appellações.

Art. 106. São admissiveis contar as sentenças do Tribunal
proferidas em taes processos os embargos de declaração.

CAPITULO IX

Dos conflictos de jurisdicção

Art. 107. Os conllictós, positivos ou negativos, de jurisdicção
dos juizes e Tribunaes federaes entre si, ou entre esses e os dos
Estados, assim como os dos juizes e Tribunaes de um Estado com
os de outro, serão decididos pelo Supremo Tribunal Federal.
(Const., art. 59, lettra e.)

Paragrapho unico. Tanto os juizes, por meio de representação,
como oministerio publico ou qualquer dos interessados por meio de
requerimento, podem promover a decisão do conllicto, especificando os
actos que o constituem e juntando logo os documentos comprobatorios.

Art. 108. Distribuido o feito, o relator mandará immediatamente
passar ordem para que as autoridades em conflicto positivo sobre tejam
no andamento dos respectivos processos. ':'3

. Art. 109. Expedida a ordem ou sem elIa, si o conflicto fôr nega
tivo, orelator mandará dar vista ao Procurador .Geral, e com o pare
cer deste, levará o processo á primeira sessão do Tribunal, afim de
que este resolva sobre a necessidade de serem ouvidas, dentro de
cer~ prazo, as autoridades em conflicto, si estas não houverem ex
o{fiC!O, a requerimento das partes ou do ministerio publico, dado os
~Otlvos por que se julgam ou não competentes, OLI si fôrem insuf:fi
CIentes os esclarecimentos e documentos apresentados. ':'4-

Nota 73
Cod.doProc. Civ. Port., artol08!. I . Nota 74

Cod. cit., art. 1102.
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Art. 110. Findo o prazo que houver sido marcado para as res.
postas dos juizes, ou logo que o proceflSO estiver sufficientemellte in
struido, o relator o passará ao immediato e este ao seguinte, ql1~

pedirá dia para o julgamento, no qual o Tribunal procederá como lill3
appel}ações. ':I'G

CAPITULO X

Das s~ú;peições

Art. 111. O Ministro do Supremo Tribunal Federal é obrigado a
dar-se de suspeito e póde ser recusado por algum dos seguintes mo·
tivos: 1°, inimizade capital; 2°, amizade intima j 3°, parentesco por
consanguinidade ou afiinidade dentro do 2° gráo do direito civil i 4°,
interesse particular na causa. (Decr. n. 848, art. 133). '78

Art. 112. Si, recusado por alguma das partes, o Jlfinistro não
se reconhecer suspeito, continuará a officiar no processo, como si não
lhe fôra posta suspeição.

O secretario, porém, não continuará a escrever no processo antes
de tomar por termo nos autos o requerimento verbal, ou juntar oes·
cripto sobre a suspeição com a final resolução do Ministro recusado. "

Art. 113. A suspeição opposta por alguma das partes a qual.que.r
dos Ministros será deduzida no prazo de cinco dias, a contar da dlstrl'
buição, por meio de requerimento articulando especialmente os factos
que fôrem motivo da suspeição e ajuntando logo orol das testemunhas,
os documentos que tiver e o conhecimento da respectiva caução..

§ l°. .A suspeição poderá ser opp()sta depois deste prazo, SI 8

parte justificar que sobreveio de novo.
§ 2°. A suspeição não será admittida, si do proeesso consta~ que

a parte conhecia a mais tempo o fundamento della, ou que depoIS de
conhecido o motivo da mesma suspeição, aceitou o Ministro recuo
sado. ':1'8 -

Nota 75

Decr. n. 5618 cit., art. 133.

Nota 76

Decr. n. 5618 cit., art. 135 j Cod. do Pro~.
CIV. Arg., art. 368.

Nota 77

Decr. n. 5618 cit., arts. 139 e 1(0.

Nota 78

Cod. do Proc. Civ. port., 901 e1109.
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Ârt. 114. .Autoado e distribuido o requerimento, o relator man
dará ouvir o Ministro recusado, que responderá no prazo improrogavel
de tres dias......

Ârt. 115. Com a re~posta do Ministro recusado, ou sem eIla,
qnando não ror dada no prazo legal, o relato.r ordenará o processo, e
inquirirá as testemunhas apresentadas pelo recusante. 80

Ârt. 116. Preenchidas estas formalidades, o relator levará o pro
cesso á mesa na primeira sessão, e ahi, feito o relatorio, discutida a
materia por todos os juizes presentes, decidirão estes á pluralidade de
votos si procede ou não a suspeição.

Durante essa discussão e votação, o Ministro recusado não estará
presente á sessão.

Art. 117. Reconhecida a procedência da suspeição, será nullo o
que houver sido processado perante o Ministro suspeito, e á sua custa
reformado.

Não procedendo a suspeição, o recusante perderá a caução e
pagará as custas, que se elevarão ao tresdobro, si não fôr legitima a
causa da recusação. 8t

.A.rt. 118. Quando a parte contraria reconhecer a justiça da sus
peição, poderá o Tribunal, a requerimento della, lançado nos autos,
mandar suspender o processo, até que se julgue a suspeição.

C.APITlJLO XI

Das habilitações incidentes

Ârt. 119 . .A. habilitação que por fallecimento de alguma das
partes, ou por .outro motivo, fôr necessaria em appelJação civel ou
~mmercial pendente do Supremo Tribunal Federal, se processará e
Julgará pela fõrma seguinte:

§l°. A parte interes,ada fará petição ao juiz relator do feito
declarando o motivo da habilitação, e requerendo a citação de quem
for competente em direito para ver oíferecer os artigo1i1 de habilitação,
~nfessal-os, ou contestaI-os, e proseguir nos termos ulteriores do in
cIdente.

Nota 79
Decr. n. 5618 cit., al't. 142.

Nota 'SO
Decr. n. 5618 cit., arl. 143.

) Nota Si
Decr. II. 5618 cit., arts. 146 e 147.

l
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§ 2. o O secretario, recebendo a petição para cumprir o del5pacho
dojuiz relator, cobrará os autos do Ministro que os tiver.

§ 3. o Effectnada a citação, serão o:!ferecidos na primeira audiencia
da Tribull.al os artigos de habilitação. .

§ 4.0 Recebidos os artigos por seu despacho, o juiz relator mano
dará dar vista por cinco dias á parte contra quem fôrem oft'erecidos
os -artigos.

§ 5. 0 Si esta confessar, o Tribunal julgará por sentença a confis
são, e ficará terminado o incidente.

.§ 6: Si fôrem contestados os artigos, a parte habilitanda terá
vista por éinco dias para contestaI-os.

§ 7" Seguir-s.e-ha a dilação probatoria de dez dias; e- finda
esta, irão os autos com vista por cinco dias a cada uma das partes,
para arrazoarem a final.

§ 8. o Com as razões om sem elias, si não fÔl'em apresentadas no
prazo legal, o juiz relator passará os autos com o seu - visto - ao
primeiro revisor, e este, depois de vel·o, ao segulldo.

§ 9. o O ultimo reyisor levaFá os autos á mesa com o seu - visto
- e pedido para designação do dia do julgamento.

§ 10. Na sessão designada, feito o relataria e debatida a; causa
será julgada a habilitação por todos os juizes presentes.

§ 11. Julgada a habilitação procedente, proseguir-se-ha no feito
para a decisão da materia principal. 8lO

CAPITULO XII

Da ref01-ma de autos pe1-didos

Art. 120. A petição para a reforma de autos extr~viados no
Supremo Tribunal Federal, ou na sua secretaria, será apresentada
ao Presidente do Tribunal, e distribuida ao mesmo relator que o
tiver sido no feito perdido.

§ 1.0 O juiz relator preparará no novo processo até o ponto de
dever julgar-se reformado o feito perdido.

§ 2: No ~xame do processo pelo relator e revisores, no l:elato·
rio, discussão e julgamento se observará o que está prescl'lp~ a
respeito das appellações, com a differença que julgarão todos oSJ\U~es
do Tribunal, si a ultima decisão do processo reformado fõr daqu~

Nota 82
Dee~_ D. 5618 eit., arts. 150 a 155

-----::-~
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em que tem voto o Tribunal pleno, ou sómente pelos Ministros} qu~

intervieram na ultima sentença do mesmo processo, si a decisão fôr
daquellas em que julgue numero limitado de juizes.

§ 3.· Os autos assim reformados substituirão os onginaes, pro
duzindo os seus eifeitos legaes.

§ 4.· Apparecendo os originaes, prevalecem estes.
§ 5.· Os autos serão reformados á custa da parte ou de quem

houver dado causa ao extravio. 83

CAPITULO XIII

Das 1'eclamações de antiguiclade

Art. 121. As reclamações dos juizes federaes contra a lista de
antiguidade organizada pelo Supremo Tribunal Federal e publicada
noDiario Official serão processadas e julgadas na fórma seguinte:

§ I,O Apresentada. e distribuida a reclamação, será depois de
ouvido o Procurador Geral da Republica, examinada pelo relator e
revisores, exposta e discutida no Tribunal, que, si não julgal-a
desde logo improcedente, por carecer de fundamento, mandará ouvir
os magistrados, cuja antiguidade possa ser prejudicada, marcando a
cada um o prazo razoavel segundo as distancias, e não excedente de
15 dias, para os que estiverem na Capital Federal.

§ 2.· Findo os prazos marcados, com as respostas ou sem ellas,
examinado o feito pelo relator e revisores, terá logar o julgamento
como si se tratasse de um conflicto de jul'isdicção.

CAPITULO XIV

Das custas

Art. 122. Em qualquer sentença definHiva ou interlocutoria, será
ovencido sempre condemnado nas custas. (Decr. n. 848, art. 350.

Exceptuam-se deste preceito o ministerio publico em todas as
causas, e os presos notoriamente pobres ou qualificados como taes
nos processos crimes em que fôrem autores ou réos. 4

Art. 123. Nenhum processo que subir ao Tribunal em gl'áo de
recurso será distribuido antes do preparo.-

Nota 83
COO. do Prac. Civ. Port., art. 580. 1

Nota 84
Lei n. 221 cit., arts. 75 a 77.
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Exceptuam-se: 1°, os pleitos em que fôrem recorrentes a União,
Q Estado ou Nação estrangeira; 2°, os conflictos de jurisdicção j 3',
.os criminaes, incltisive o habeas-corpus.

O preparo nestes casos será contado em linha de custas para
ser pago afinal pelo vencido.

§ 1. ° Subsistem emquanto não fôrem revogadas por Lei, as
taxas 'de preparo marcadas nos arts. 55 a 60, 63, 64, 66 a 70 do
Regimento de custas de 2 de Setembro de 1874, sendo as do
art. 55 para os recursos interpostos das decisões dos Tribunaes dos
Estados ou do Distt'icto Federal, e as demais para os feitos que
subirem ao Tribunal, por via de recurso, appellação, aggravo ou
carta testemunhavel.

§ 2." Nas causas de competencia originaria do Tribunal não
haverá preparo, mas serão contadas as mesmas taxas marcadas no
Regimento de custas para os despachos, sentenças e mais actosjudi·
ciaes dos juizos de la instancia, e pagas em selios nacionaes antes
<Ia primeira sentença que se proferir, guardada a excepção feita
neste artigo relativamente as causas, em que devem as taxas ser
averbadas e afinal pagas pelo vencido. (DecI'o n. 848, art. 357 o)

Arto ] 24. O preparo das causas, assim como os actnaes sala·
rios, emolumentos e braçagens marcados no Regimento de custas
para o Presidente, Ministros, secretarios, continuos e porteiro do
Tribunal, serão pagos em sellos da Republica, nos termos do art. 34
do Decr. no 848.

Paragrapho unico. Não se comprehendem nesta disposiçãO as
custas e salarios, que ao secretario, continuo e porteiro, on ao empre·
gado que os substituir, fôrem devidos pelos actos que praticarem como
escrivão, official de justiça ou porteiro dos auditorios nas cans~sJ que
o Tribunal tiver dejulgar, assim em primeira como em segnndalDstan·
cia. (Decr. no 848, artso 356 e :158).

TITULO IV
Da Secretaria do Tribunal

CAPITULO I

Dos empregados

Art. 125. A secretaria do Supremo Tribunal Federal se compõe
dos seguintes empregados: . e

Um secretario, dous of:ficiaes, tres amanuenses, dous contlDUOS
um porteiro o
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Art. 126. O secretario deve ser graduado em direito, e exerCt1
funcções perante o Tribunal e na secretaria. (Decr.. n. 84:8, art. 27).

Art. 127. Incumbe ao secretario perante o Tribunal:
§1.0 Assistir ás sessões para lavrar as respectivas actas e assi

gnal-as com o Presidente, depois d~ lidas e approvadas.
. § 2.° Exercer as funcções de escrivão em todos os feitos da com

petencia do Tribunal e nas audiencias dos Ministros.
§ 3.° Apresentar ao Presidente todos os autos e petições que

houverem de ser distribuidos, e mais pa.peis dirigidos ao 'l'ri
buna!.

§ 4.° Lavrar as portarias, provisões e ordens., e escrever toda
& correspondencia que tenha de ser assignada pelo Presidente ou
pelo juiz relator.

Art. 128. Compete·lhe na secretaria:
§ 1.° Dirigir todos os trabalhos de conformidade com este Regi

mento e as instrucções do Presidente.
§ 2,° Ter sob sua guarda e responsabilidade ou autos que fôrem

apresentados ao Tribunal.
§3.° Fazer o duplo registro dos autos recebidos, sendo um dos

registras por ordem chronologica do dia, mez e anno da apresentação,
eooutro por ordem alphabetica dos nomes das partes.

§4,° Conservar regularmente arrumados os autos e papeis, divi
dindo·os por elas es correspondentes ás da distribuição e em ordem
chronologica das datas desta ou da entrada.

§ 5.° Ter os necessarios livros de, registro e protocol1o para
nalles tomar nota do andamento e estado dos autos e papeis, carga e
descarga dos juizes e partes.

§ 6.° Dar ás partes recibos dos papeig por elIas apresentados,
devendo datar e assignar os mesmos recibos, extrahidos de um livro
de talão, numerado e rubricado em todas as suas folhas pelo Presi
dente do Tribunal.

§ 7,° Examinar attentamente si estão na devida fórma os autos
emais papeis antes da distribuição, quando della dependam, e, antes
da assignatura e do sell0 do Tribunal, as cartas sentenças e mais
papeis não sujeitos á distribuição .

.§8: Dar a quem de direito fôr' circ~mstanciada informação
das megularidades que verificar pelo exame prescripto no paragrapho
antecedente.
, ~ 9:° Lançar em livros proprios, e notar no rosto dos autos, a.

distnbUlção feita aos Ministros.
§ 10. Contar na fúrma dos reO'imeritos vigentes, as custas e emo

luro.entos devidos)pelos actos do 'l'~ibunal e da seeretaria, e funccio
Danos que perante elles servem.
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§ 11. Promover o preparo dos alltos e pagamento das custas que
passaram a constituir renda do Thesouro Federal, por meio de estam·
pilhas ou guia á Recebedoria, sem demorar pela falta os criminaes.

§ 12. Passar, com despacho do Presidente, as certidões quefôrem
requeridas dos livros e documentos existentes na Secretaria, podendo
as de autos pendentes ser passadas independente do despacho, quaudo
não houver inconveniente.

§ 13. Fazer sellar com o sell0 do Tribunal as cartas de sentença
e mais papeis dependentes desta formalidade.

§ 14. Prestar as partes interessadas, quando solicitarem infor·
mações verbaes ácerca do estado e andamento dos feitos, salvo sobro
assumpto em segredo de justiça.

§ 15. Justificar ou não as faltas dos empregados da secretaria
com recurso para o Presidente. .

§ 16. Impôr disciplinarmente a pena de advertencia ou repre·
hensão aos. mesmos empregados, e propôr ao Presidente a de suspen·
são ou de prisão.

§ 17. Velar na regularidade da escripturação de todos os livros
e registros a que se refere este Regimento, e dos mais que o Tribunal
crear por conveniencia do serviço.

§ 18. Organizar e conservar na melhor ordem o archivo e cal'
torio da secretaria e a bibliotheca do Tribunal.

§ 19. Registrar as sentenças do Tribunal e remetter cópia dellas
ao- Dia.1·io Official, para serem publicadas.

Art. 129. No impedimento ou falta de secretario por menos de
15 dias servirá o offtcial mais autigo j sendo por mais tempo, oPre
sidente nomeará qnem sirva interinamente o logar, e cleve neste caso
o substituto ser graduado em direito.

Art. 130. Os amanuenses substituem os offtciaes em conformi·
dade do artigo precedente, e uns e outros são auxiliares immediatos
do secretario. .

Art. 131. Todos os empregados da secretaria são subordin~dos
ao secretario, que, de accôrdo com o Presidente, distribue os serviçOS
entre os offtciaes, amanuenses e continuos. .

Paragrapho unico. Um dos amanuenses, designado pelo Pres~
dente, se occupará especialmente na escripturação da correspondenCla
e registro dos pareceres do Procurador Geral da Republica. .

Art. 132. O porteiro tem a seu cargo a guarda, conservaçao ,e
o asseio do edificio, dos moveis e utensílios exist.en~es, podendo aUXl'
lial-o um ou mais serventes a arbitrio do Presidente e sob proposta
daquelle funccionario. (Decr. n. 848, art. 30.) .

§ 1.0 Recebe os moveis e utensílios por inventario escnpturado
em livro proprio; com as rubricas de entradas e sahidas.
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§ 2: E' o encarregado de comprar todos os objectos necessarios
para o expediente, conforme as ordens que receber do Presidente
ou do secretario, prestando mensf,lmente contas a este, que as sub
metterá com seu parecer á approvação do Presidente.

§3.· Exerce.no ~ne lhe é
a
~pplica~el, as obrigações impostas aos

porteiros dos audItonos de 1 lllstanCla.
Art. 133. No impedimento ou falta do porteiro, servirá o con

tinuo mais antigo.
Art. 134. Os continuos comparecerão todos os dias para o ser

viço interno da secretaria, e o mais que pelo Presidente fõr orde
nado. Elles exercem junto ao Tribunal as funcções de officiaes de
justiça.

IArt. 135. Os vencimentos do secretario e mais empregados da
secretaria são os fixados no art. 33 do Decr. n. 848 de 11 de Ou
tubro de 1890.

Art. 136. O se110 do Tribunal consiste nas armas da Republica
com alegenda-Supremo Tribunal Federal.

Art. 137. O secretario e empregados do Tribunal, quando pe
rante este houverem de comparecer em serviço, usarão de capa e ves
tuario preto.

CAPITULO II

Da ordem do serviço na secreta?'ia

Art. 138. A secretaria trabalhará em todo.s os dias uteis, desde
as 91/2 horas da manhã até as 3 da tarde. Havendo urgencia,
aIlluencia ou atra.zo do serviço, poderá o Presidente ou o secretario
espaçar ahora do encerramento, ou exigir de qualquer dos empregados
que execute füra da repartição ou das horas em que elIa funcciona,
trabalhos a seu cargo.

Art. 139. O empregado que faltar ao serviço soifrerâ perda total
oUdescoD.to em seus vencimentos, conforme as regras seguintes: .

§1. O que faltar sem causa justificada, perderá todos os venCI
mentos.

São motivos justificados: 1° molestia; 2°, nojo; 3°, gala de
casamento. '
d§2," Ao empregado que comparecer depois de encerrado o ponto
~e?tro.da hora que se seguir á fixada para o principio dos trabalhos,

JnstIficando a demora, descontar-5e-ha metade da gratificação.
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§ 3,° Ao que comparecer depois das 10 1/2 horas, ainda que jus.
tifique a demora, ou retirar-se antes das 2, embora por motivo atteu·
divel, descontar-se-ha tambem metade da gratificação.

§ 4.° Ao que comparecer depois das 10 1/2 horas, sem motivo
justificado, descontar-se-ha toda a gratificação.

§ 5.° Ao que sahir, sem permissão do secretario, antes de termi·
narem os trabalhos diarios, descontar-se-hão todos os vencimentos,

§ 6. ° O desconto por faltas interpoladas não comprehenderáos dias
feriados; sendo, porém, successivas, comprehenderá todos os dias,

§ 7.° As faltas contar-se-hão pelo livro do ponto, no qual assig·
narão todos os empregados, quer no primeiro quarto de hora da fixada
para o começo dos trabalhos, quer depois que o secretario declaral·os
terminados.

§ 8.° O ponto será encerrado pelo secretario, e sem a sua per·
m'issão, nos termos deste Regimento, nenhum empregado poderá
assignal-o depois de encerrado.

§ 9.° Do livro do ponto constarão as horas de serviço a que faltou
o empregado, que comparecer ou retirar-se f6ra do tempo marcado, e
dó attestado da justificação, o motivo desta.

§ 10. Não sofi'rerá desconto o empregado que deixar de comp~'

Tecer por motivo de serviço do Tribunal ou da secretaria, de que ha~a
sido competentemente encarregado f6ra da Repartição ou por sel'Vlr
cargos gratuitos e obrigatorios em virtude de Lei.

§ ]1. As faltas por licença serão abonadas nos precisos termos do
acto que a conceder, e dentro dos limites do art. 16 § 18, deste Re·
gimento, salvo especial concessão do Congresso.

Art. 140. O secretal'io é responsavel pela ordem e regularidade
de todo o serviço da secretaria, podendo impedir o ingresso da~ p~ssoas
extranhas á Repartição, que á sua entrada não justifica~emmte:esse
legitimo, e devendo requisitar do Presidente as providenCIas que forem
necessarias para reprimir qualquer desordem.

Art. 14.1. Deve o secretario ter sob a sua immediata inspecção,:
10, os livros dllt posse dos Ministros do Supremo Tribunal" e maiS

funccionarios da Justiça Federal que tomarem perante o PresIdente o
compromisso legal; , ' e3

2°, a matricula e a lista da revisão de antiguidade dosJUIZ
federaes;

3°, a matricula dos empregados da secretaria;
4°, o livro do ponto; .
5°, o livro de entrada e movimento de todos os papeIs;
6°, os livros de distribuição; lios'
7°, o livro das actas das sessões, o das audiencias e protoco ,
89

, o registro das sentenças do Tribunal;
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9°, o cumprimento das ordens do Tribunal e do seu Presidente,
assim como o serviço da correspondencia de te, dos relatores, e do
Procurador Geral da Republica;

11l, os antos e mais papeis que houverem de ser submettidos a
de pacho, ou em que estiver funccionando na qualidade de escl'Ív[tQ
do mesmo Tribunal.

Ad. 142. Além dos outros serviços, que poderá distribuir, en
carregará:

1. Um dos officiaes, da redacção da correspondencia da secre~

taria, direcção do serviço geral do registro e da expedição dos papeis.
II. Ooutro official, da guarda. e coordenação dos autos pendentes,

do exame dos direitos devidos, da contagem das custas e emolumellLos,
do regi tro da sentenças do Tribunal, e da direcção do serviço das
carta de sentença e das rogatorias.

III. Um dos amanuen:ses, da arl'Umação do archivo, ontro, da
bibliotheca, sem prejuízo do serviço da escripturação a que estão obri·
gados, como os officiaes e o amanllense especialmente encarregado do
regí tro da corre pondencia e pareceres do Procurador Geral.

Al't. 143. O porteiro abrirá a Repartição meia hora antes da
fixada para começo dos traba.lhos, e a fechará depois de terminados
estes.

CAPI'l'ULO III
Da llemissão e penas disciplina?'es e con'ecctonaes

Art: 144. Os emprep;aelos ela secretaria que não servirem bem
pode~. er demittidos pelo Presidente do Tribunal, salvo os direitos
adqull'luos á aposentação em conformidade das leis vigentes.
. Art. 145. Por falta. de cumprimento de deveres, segundo a gra
vlllad~ do caso e a reincidencia, estão sujeitos os empregados da se
cretal'l~ e serventuarios da Justiça, que servirem perante o rrribunal,
ás segulll.tes penas disciplínares :

r. Simples advertencia.
n. Reprehensão.
III. Sllspensão até 60 dias com perda de todos os vencimentos.

sub ~~ duas primeiras podem ser applicadas pelo secretario aos eus

dIl
oldillaclos, com recurso para o Presidente, e por este qualquer

e as.
sub ~~rag:alJho unico. N~ caso de falta de respeito ao superior, ~n.
do~ldmaçao ou prevaricaçã.o, que, nos termos do art. 339 do COdlgO

roce o Criminal, dispense o procedilllJ3nto criminal, mas, a juizo
94 CODIGO COMlIlERClAL
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do Tribunal, deva ser punida correccionalmente, poderá o Pre iaeute
impôr ao empregado culpo o a pena de prisão, não excedente- de 30
dias. (Decr. n. 848, art. 364.)

TITULO V

Disposições gel.'acs

Art. 146. Nos c.asos em que houver de applicar leis dos Estados,
o Supremo Tribunal Federal consultará a jnrisprudencia dos Tribn·
naes locaes, da mesma sorte que estes- são obrigados a consultar ajn·
risprudencia dos Tribunaes Federaes quando houverem de interpretar
leis da União. (Const., art. 59, III, § 2°.)8G

Art. 147. As requisições de auxilio, esclarecimentos e diligencias
que o Supremo Tribunal Federal, o seu Presidente, os juizes relatores eo
Procurador Geral da Republica estão autorizados a fazer ás autori·
dades administrativas, ou aos juizes e Tribunaes dos Estados e do
Districto Federal á bem da justiça ou da execução dos actos 6 seno
tenças federaes, devem revestir a fórmula rogatoria e conformar·se ao
processo estabelecido para a autoridade ou juizo rogado on deprecado.
(Decr. n. 848, art. 362.)86

Art. 148. As rogatorias que o Presidente do Tribunal, em nome
deste, houver de dirigir ~s j ustiçaf: estrangeiras, assim como as carlas
de sentença perante elias exequiveis, serão remet.tidas ao Governo da
Republica para sua expedição por via diplomatica, qnando promúvidas
pelo Procurador Geral da Republica, ou requisitada a diligencia pelo
Tribunal, e se entregarão ás partes, quando por estas requeridas, a
bem do seu direito.

Art. 149. Emquanto por Lei não fôrem definidas as especies de
recurso a que alinde o art. 59 n. 2, da Constituição, entendem·se co~'

prehendidos naquella expressão nem só os recursos criminaes proprla'
mente ditos, mencionados no Tit. III, Cap. II deste Regimento eos
de que trata o art. 9°, paragrapho unico, do Decr. n. 848 de !1 .de On·
tubro de 1890, como tambem as appellações e os aggravos ClvelS esta·
belecidos na legislação instaurada pelo Decr. n. 763 de 19 deSetembre
de 1890. -

Nota 85
Decr. n. 848 cit•• art. 361. 1

Nota 86
Decr. n. 8'8 cit., art. 362.
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(Decr. n. 1030 de 14 de Novembro de 1890, art. 135 n. 1, lettra b,
combinado com oDecr. n. 1420A de 21 de Fevereiro de 1891, art. I',
pal'agl'apho nnico.)

§ 1.0 OTribunal conhecerá:
a) dos recursos criminaes, quamlo interpostos, processados e apre

.entados nos termos dos art . 73 e 77 da Lei n. 261 de 3 de Dezembro
de 1 41, salvo o disposto no art. G5 do Decr. n. 848 e no art. 77 deste
Regimento;

b) dos recursos extraordinario , das decisões dos Tribunaes dos
Estados eelo Dbtricto Federal, quando interpostos, processados e apre
senfarios no' termos e modos prescríptos para as appellações nos arts.
337 a3,1,0 do citado Decr. n. 848;

c) das appellações e aggravos civeis, quando mterpostos, proces
!ado e apresentados, as primeiras no termos dos referidos arts. 337
&340 do Decr. n. 848, e os segundos nos termos dos arts. 19 á 24 do
Reg. n. 143 de 15 de Março de 18.,12, 10 e 11 do Decr. n. 5467 de
12 de Novembro de 1873 ; .

ti) das appellações criminll.e , quando interpostas, processadas e
expedidas em conformidade do art .451 e 453 do Reg. n. 120 (le 31
de Janeiro de 184-2, sendo apresentadas dentro do me mo prazo fixado
paraa appelIações cíveis. (Decr. n. 848, arts. 43 e 3.,10).

§2.° Das decisões de u peição posta aos juízes ele secção s6 cabe
appellação no etreito devolutivo. (Decr. n. 848, art. 19, lettra a).

§3.· O aggravo de petição é sempre suspensivo, e o de instru
mento só nos seguintes ca os :

1. Das deci ôes sobre materia de competencia, quer o juiz se jul
gue competente, qner não.

II. Do despar.hos pelos quaes se ordena a prisão do executado, ou
de qualquer parte em causa cive!. (Decr. n. 5467, art. 7.°) .
. § 4." , i a justiças dos Estados ou Districto Fed,eral não admit
ijremorecur o de que tratam os art . 59 § 1.0 e 61 da Constituição,
aparte prejlldicada poderá solicitar do escrivão do feito ou de qnal
luer labellião do logar a expedição de carta test,emllnhavel, e rati
ficando-a mediante protesto no Juizo' eccional do Estado ou Districto,
IFPresentar os dous respectivos in tl'Umentos ao Supremo Tribunal
ederal.

§5." O Tribunal conhecerá da _carta testemunhavel não s6 no
!aSO especial do paraD'rapho antecedente mas em todos os outros em
~ue fôr admissivel, d~ conformidade co~ os arts. 671 do Reg. n. 737
l~ 25 de Novembro de 1850 e 57' Reg. n. 9549 de 23 de Janeiro
1I1l1886.8'7 '

----------------------~--
Le'ln. 221 cit., arls. 51 e sego

Nota 87
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Art. 150. Os termos dos processos e julgamento dos autos subo
mettidos á deqisão do Tribunal em gráo de recurso ou appellação devem
ser lavrados em s.eguida aos ultimos termos do processado no juizo
a quo.

Art. 151. Das revistas manifestadas até a publicação da Lei
n. 1030 de 14 de Novembro de 1890 continuará o Supremo Tribuual
Federal a conhecer na fôrma do art. 221 desta Lei.

A publicação a que se refere este artigo é a determinada no Decr.
n. 572 de 12 de Julho de 1890, que fixa o momento da obrigatoriedade
da Lei em cada circumscripção ao findar o prazo em que nella se pre·
sume geralmente conhecida a nova disposição.

Art. 152. Esgotados os quatro mezes de licença, que dentro de
um anno pôde ser concedida pelo Pre ülente da Republica ao Presi·
dente do. rrribunal e ao Procurador Geral da Republica, e pelo Pre·
sidente do Tribunal aos outros Ministro e aos empregados da secretaria,
sômente o Congre 80 pôde conceder a qualquer dos mesmos funccio·
narios a prorogação ou renovação da licença, antes de ser decorrido
um anno depois da; concessão da ultima. (Décr. n. 848, arts. 36 e37).

Art. 153. A aposentação dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal é regulada pelo Decr. n. 848 de 11 de Outubro, art. 39,
observando-se, no caso de invalidez provada, ou presumida pela Lei
nos termos do art. 75 da Constituição e do art. 1. o § 2." do Decr.
n. 3309 d!'l 9 de Outubro de 1886, o disposto no Decr. n. ]420 Dde
21 de Fevereiro de 1891, art. I." § 2.".
. Art. 154. Nos casos omissos neste Regimento se observarão as

disposições relativas ao extincto Supremo rrribunal de Justiça e os
Decrs. ns. 848 e 1030 de 1890, no que fôr applicavel.

Art. 155. Publicado este Regimento, entrará desde logo em
execução. -

Sala das sessões do Supremo Tribunal Federal, 8 de Agosto ~e
189 L.-João Anto?úo de Ara~ljo Ft'eitas Hem'iques, presidente.-V~·
conde de Sabará. - Olegario He1'culano de Aquino e Cast1·o.-!oaqll1!1I
Francisco de Faria.-Ignacio José de ~lt{endonça Uchôa.-Lttlz Oorrel!
,ze Quei1'oz Barros .-Antonio de Souza Mendes.-Ovidio Feman4/!$
1hgo de LouTei1'o .-Joaq'lúm da Cósta Barradas.-Ba1·ão de Pel'~lI'a
lJ'tranco. - B a1-ão ele Sobral. - Joaquim de Tolédo Piza e AlmeIda.



Decreto D. 605 de 20 do Outubro de 1891 (1)

Allcra aluumas disposições do Decr. n. 12;)7 de 10 de Janeiro ultimo, de a'lcordo .
COR} 'O parecer da cúmmi ào encarre"ada pelo Governo de Sua Marrestade Bri
!annica de propôr modificações à re"ras para el'ilar abalroamentos no mar,
conforme a dem)eraçáo da conferencia maritima internacional de Washington
em 1 89.

oPresidente da Republica dos E tados Unidos do Brazil, consi
derando que resultam vantagen para. a navega~ão, das modificações
propo tas pela commissão encarregada pelo Governo de Sua Mages.
lade Britannica de apreciar as regras para evitar abalroamentos no
mar, resolve que, de accõrdo com a mesmas, seja alterado o Regula.
lIlentoannexo ao Decr. n_ 1257 de la de Janeiro ultimo, e obser
vado oque a este acompanha, assignado pelo Ministro de E. tado dos
Xegocios da Marinha, contra-almirante Fortunato Foster Vidal, que
assim fará executar. .

Capital Federal, 20 de Outubro de 1891, 3° da Republica.. ,

MANOEL DEOOORO DA FONSECA.

Fortunato Foste?' Vidal.

Regulamento para evitar abalroamentos no mar, a que se refere o
Decr. n. 605 de 20 de Outubro de 1.891.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

As disposições constantes deste Regulamento serão observadas
~r todos os navios, tanto no alto mar, como em agUIlS com o mar
ligadas e que sejam accessiveis aos navios de mar, ou que naveguem
no mar.

Para os elfeitos desse Regulamento, todo o navio de vapor, que
~avegar exclusivamente á vela, e não a vapor, será reputado navio
tela, e todo o navio que navegar a vapOl~ quel' faça ou não uso
oseu panno, será reputado navio de vapor.

~ob a denominaçãó de navio de vapor estará comprehendido todo
onavlO movido p0r machina. .

Todo navio está em movimento, no sentido deste Regulamento,
~esde qUe não se acha fundeado, amarrado á terra ou encalhado.
-::-:-------------------------
1e!li1nl o Decr. n. 1988 de 1895, adoptou modificações ,propostas pelo Governo lnglez

egll1amento. Vid. o Appendice.



H94 APPENDICE

DISPOSIÇÕES CONCERNENTES ÁS LUZES, ETC,

O termo visivel, quando emp regado neste Regulamento com re.
. ferencia a qualquer luz, quer dizer-visivel em noite escura ecom

a atmosphera clara.
A.rt. LOAs disposições concernentes ás luzes serão ob ervadas

com todo tempo, desde o occaso até o nascer do sol, e nesse intervallo
nenhuma outra luz se empregará, que possa confundir-se com asluzes
que estão prescriptas.

Art. 2. o Todo navio de vapor em movimento deverá trazer:
.a) No mastro do traquete ou em frente a elle, e na falta de te

mastro á prõa, em altura não inferior a 20 pés acima da borda ou,
quando a bocca do navio fõr maior de 20 pés, em altura igualá
mesma bocca, comtanto que nunca exceda de 40 pés-uma llle~rallca

e brilhante-construida por fôrma que illumine sem interrupção um
arco do horizonte de vinte quartas da agulha, collocada de maneira
que a sua clàridade se projecte sobre dez quartas para cada lado do
navio, isto é, desde a linha na prõa atê duas qnartas para ré da linha
do travez de um e outro bordo, e de tal natureza que seja visivelá
distancia de 5 milhas, pelo menos ;

b) Do lado de boreste- wna luz ve?'de-constnúda de fórmaqne
illumine, sem interrupção, um arco do horizonte de dez quartas da
agulha, collocada de maneira que a sua claridade se projp.cte de de a
linha da prõa até duas quartas para a ré da linha do travez dess,e
mesmo bordo, e de tal natureza que seja visiver á distancia de 2mi'
lhas, pelo menos;

c) Do .lado de bombordo-uma l'Úz encantada-construida por
fôrma que illumine, sem interrupção, um arco do horizonte de dez
quartas da agulha, collocada de maneira que a sua claridaile se pro
jecte desde a linha da prôa até duas quartas para ré da linha, do tr~'
vez desse mesmo bordo, e de -tal natureza que seja visivel á dl~taDCla
de 2 milhas, pelo menos; ,

d) As luzes...,..verde e encamada-dos lados serão prOVIdas pels
parte interna do navio com ante.paros dispostos em sentido pararello
á quilha e que avancem pelo menos de tres pés para v811te do f6co
luminoso, afim de impedir que qualq'uer dellas seja vista do lado da
prõa opposta áquelle em que se acha col1ocadaj .' I

e) Os navios de vapor em movimento poderão trazer addiclOD3 '
mente-uma luz bTanca. '0

Esta luz será de construcção igual á da men~iollada. na s~~~~é
a) e deverá ficar collocada no mes'mo plano da qmlha, pOI ante
ou por ante-avante dessa outra luz. , . ante.

Si por ante-a-ré 15 pés mais alta pelo m~no~, SI po~ Deis
avante 15 pés mais baixa, pelo menos do que a pnmelraj ao dista
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horizontal entre essas duas luzes, devendo em ambos os casos ser
maior que a vertical.

Art. 3.° Todo navio de vapor, que rebocar outro navio, deverá
além das luzes dos lados trazer-duas luzes b~'ancas b1'ilhantes-dis
postas em linha vertical e separadas por intervallo não menor de
seis pés; si, porém, rebocar mais de um navio ao mesmo tempo, e o
comprimento do reboque (medido da pôpa do rebocador á pôpa do uI.
timo navio rebocado) exceder de 600 pés, deverá então trazer addi
cionalmente-uma te1'ceim luz m'anca brilhante, -seis pés acima ou
abaixo das outras duas luzes já referidas.

Essas luzes serão de identica construcção e natureza, e estarão
collocadas na mesma posição da-luz bmlnca-mencionada no art.
2', secção a) exceptLlando-se a-luz addicionctl-que poderá ficar
mais baixa, com tanto que nunca a menos de 14 pés acima da borda.

Para facilitar o governo do navio rebocado, poderá. o navio de
vapor, que reboca, ter-uma pequena luz bmncct-por aute-a-ré da
chaminé ou do mastro da pôpa, com a condição, porém, de que não
seja visivel da parte d'avallte da linha do travez.

Art. 4." Todo o navio que em cousequencia de algum accidente,
estiver sem liberdade de acção, deverá trazer á me ma altura da
-luz branca-mencionada noart. 2° a) e si fôr navio de vapor, em
substituição dessa luz, mas onde possam ser vistas melhor-duas
luzes encarnadas-dispostas em linha vertical, com intervallo não
menor de seis pés, e de tal natureza que sejam vi iveis em toda a volta
do horizonte á distancia de duas milhas, pelo menos.

De dia deverá esse navio trazer em linha vertical, separadas por
int~rvallo nunca menor de seis p~s, e onde po sam ser vi. tas melhor
-dlllU! espheras pl'etas-ou duas figuras da mesma fôrma e côr,
tendo cada uma dous pés de diametro ;

b) Todo navio, que estiver occupado em lançar, rocegar ou sus·
pender algum cabo telegraphico, deverá trazer na mesma posição da
luz branca mencionada, no art. 2° a), e si fôr navio de vapor, em
logar dessa luz--tres lttzes-dispostas em linha vertical e eparadas
por intervallos não menores de seis pé . Destas luzes, a de cim~ e a
debaixo serão-encarnadas-e a do meio-b1·cm.ca" - porém todas de
t~1 natureza, que se tornem visiveis em toda volta do horizonte á
distancia de duas milhas, pelo menos.
, De dia deverá esse navio trazer em linha vertical, separadas por
lDtervallos não menores de seis pés, e onde possam ser vistas melhor
-tresfignras-de dous pés de diametro, pelo menos, cada 'uma, e das
quaes, a.~de cima e a debaixo teráo-a fôrma espherica-e a-côr en-
carnada,-a do meio a-fônna cttbica-e a- côr branca, Ifj
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c) Os navios a que se refere este artigo, quando estejam estacio
narios, não farão uso das luzes dos lados; porém, desde que tenham
algum seguimento, deverão trazeI-as;

d) As luzes e figuras prescriptas por este artigo devem ser to
madas pelos navios como indicação de que'aquelle que as mo-tl'a
está sem liberdade de acção, e, portanto, não póde afastar-se do .e~
caminho. .

Estes signaes não são os do navio em perigo e que pede soccorro.
Taes signaes são os que prescreve o art. 31.

Art. 5. 0 Os navios de vela em movimento, e bem assim os navios
reboéados, deverão trazer as luzes que o art. 2° prescreve para o
navio de vapor em movimento, com excepção das luzes brancas alli
mencionadas, das quaes nunca farão uso.

Art. 6. 0 Quando não seja possivel conservar nos seus competen·
tes logares as luzes-vel'de-e- enca1"?~ada-dos lados, como pôde
'por exemplo acontecer nos navios de pequeno porte em movimento,
por occasião de máo tempo, essas luzes estarão em todo caso á mão,
accesas e promptas; e quando taes navios se achem proximos de
outros, deverão ser mostradas dos seus respectivos lados, a tempode
evitar o abalroamento, e de maneira que, nem só se tornem bem vi i·
veis, mas tambem que a luz verde não seja vista de bombordo, nem a
luz encarnada de boreste, e nem tanto quanto praticavel, mais tIe
duas quartas para ré ua linha do travez do bordo respectivo.

Afim de tornar o emprego dessas-luzes portateis - mais exacto
e facil, ser.ão as lanternas pintadas exteriormente da mesma côr da
luz que contiverem, e providas de apropriados anteparos.

Art. 7. 0 Os navios de vapor de menos de 40 toneladas (tonelagem
bruta)e bem assim os barcos de remo ou de vela de menos de 20 to·
neladas (tonelagem bruta) e outras embarcações menores, quando em
movimento, não serão obrigados a trazer as luzes mencionadas noal't.

.2° a), b) e c) e que respectivamente lhes correspondem, porém,uma
vez que não façam uso deIlas, deverão estar providos das luzes se·
guintes:

1. Os navio~ de vapor de menos de 40 toneladas deverão trazer:
a) A' vante na chaminé ou em frente desta, onde possa melhor

ser vista, e em altura nunca inferior a nove pés acima da borda,
-uma luz branca e brilhante -construida e collocada segundo se pl'~'
ceitúa no art. 2° a), e de tal natureza, que seja visivel á distanma
de duas milhas, pelo menos;

b) As luzes-verde e encarnada-dos lados construídas e coI·
locadas conforme se preceitúa no art. 2° b) e ç), e de tal natur~za
que sejam visiveis á distancia de uma milha} 11elo menos; ou, entao,
-uma lanterna bicolor-que mostre uma luz verde e outra encarnada,
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desde a linha da prôa até duas quartas para ré da linha do travez
do bordo respectivo, visiveis na mesma distancia.

E sa lanterna ficará collocada a nunca menos de tres pés abaixo
da luz branca.

2. As pequenas lanchas de vapor, da classe dessas que muitos
navios costumam trazer a bordo, poderão ter a-htz branca-a
menos de nove pés de altura acima da borda, comtanto que ella
fique collocada por cima da lanterna bicolor mencionada na secção 1
b) deste artigo.

3. Os barcos de remos e de vela, de menos de 20 toneladas,
terão prllmpto á mão -uma lanterna com um vidro vm'de em uma
das faces ena outra vidro encantado-a.qual, sempre que taes bar
cos se achem proximos de outros navios on embarcações, deverá ser
mo trada a tempo de evitar o aba~roamento, e de maneira que a luz
rerde não seja vista de bombordo, nem a. luz encarnada de boreste.

4. As embarcaçpes miudas ele remos, movendo-se quer a remos,
quer á vela, deverão ter prompta á mão nma lanterna de luz branca
que será mostrada a tempo sufficiente para evitar abalroamento.

Os navios a que este artigo se refere, não serão obrigados a fazer
uso das luzes prescriptas no art. 4° a) e art. 11 paragrapho ultimo.

Art. 8.° As embarcações dos praticos, quanào empregadas no
serviço da praticagem, nas respectivas estações, não deverão fazer
uso das luzes prescriptas para os demais navios, porém, sim, trazer
uo ~opo do ma tro uma - luz branca -, visivel em toda a volta do
~onzonte e, além disso, mo trar um ou mais fachos, com pequenos
mtervallos, que não excedam nunca de 15 minutos.

Quanuo se achem proximos de outros navios, deverão tambem
tae emharcações ter accesas e promptas á mão, as suas luzes de côr
~os lado e fazeI-as lampejar, ou mo traI-as firmes com pequenus
IUtervallos, para indicar a direcção da sua prõa, de modo, porém,
que a luz verde não seja vista dd bombordo, nem a luz encarnada
de bore te.
. As pequenas embarcações dos praticos, da classe d3ssas que
t~~ de atracar aos navios para dar ou receber o pratico, poderão
lImitar-se a mostrar a luz branca, em vez de a trazerem no topo tlo
ma tro, e, em logar das luzes de côr acima mencionadas, tambem
poderão reduzir·se a ter prompta á mão uma lanterna com um vidro
rerde em uma das faces e na outra um vidro encarnado, para er
usada, seguudo acima se preceitúa.

As ,embarcações dos praticos, quando não estiverem empregadas
no servIço da praticagem nas respectivas estações, deverão trazer
°t
Umostrar as mesmas lu~es que os navios ou embarcações da sua
ouelagem.
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Art. 9.° Todo o navio que estiver proximo a ser alcançado por
outro, deverá mostrar a pôpa a este ultimo - uma luz branca - 00
um - facho .

.A luz prescripta por este artigo poderá mesmo estar fixa, mas
neste caso a lanterna, que a contiver, deverá ser por tal fôrma con.
struida, disposta e provida de anteparos, que a sua claridade se pro·
jecte uniformemente e sem interrupção sobre um arco de horizontes
12 quartas da agulha, isto é, sobre seis quartas a contar da linha da
pôpa, para um e outro bordo; e, outrosim, que seja visivel ~ distancia
de uma milha, pelo menos. Essa luz deverá tambem ficar collocada,
tanto quanto ror passiveI, no mesmo uiveI das luzes dos lados.

Ârt. 10. Os navios de menos de 150 pés de comprimento, quando
ancorados deverão ter avante, onde I os~a rr.elhor ser vista, ma em
altura nunca excedente de 20 pés acima da borda - uma luz branta
- em lanterna construida por fórma que a claridade da meomaluz
se projecte uniformemente, e sem interrupção, ~obre toda a voltado
horizonte e seja visivel á distancia de uma milha, pelo menos.

Os navios de 150 pés de comprimento, e dahi para cima, deve·
rão ter avante, em altura não menor de 20, nem maior de 40 pés
acima da borda- ~tma luz bmnca -, como a que ficon já n encionada,
e á pôpa ou perto da pôpa, outra luz igual, porém collocada em lal
altura, que fique pelo menos 15 pés mais baixa do que a primeira.
Âceitar·se-ha pelo exacto comprimento de qualquer navio oquecon·
star do seu certificado de regi troo

O navio, que estiver encalhado proximo ou em meio de al~ma
passagem frequentada, deverá içar -a luz ou luzes brancas ~ aCima
mencionadas e mais as - duas luzes encarnadas - prescl'lptas no
art. 4°,

Art. 11. Todo o navio, sempre que fôr necessario para despeitar
a attenção de outro, além das luzes que por este Regulamento lhe
cumpre trazer, poderá mostrar - um facho - ou .empregar qualqner
signal detona.nte, comtanto que este não sE'ja sus::eptivel de confnn·
dir-se com algum signal de soccorro.

Ârt. 12. Nenhuma dispo:sição deste Regulamento poderá tr
interferencia com as regras especiaes estabelecidas pelo Govel'n.o J
qualquer Nação a respeito de luzes addicionaes de posição e de dlgn h
para dous ou mais vasos de guerra, ou para navios .navegan

d
o~~.

comboio, nem com o emprego de signaes de reconheCImento a ~ oS
dos por armadores e que tenham sido autorizados pelos respec, v
Governos, e devidamente registrados e publicados. .

. do exclnslva·Art. 13. Todo o navIO de vapor, que, nanga:n á de
mente á vela., tenha entretanto a sua chaminé em CIma, dever liera
dia, trazer içada avante, onde possa melhor ser vista - uma esp
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preta - ou qualquer figura da mesma fórma e côr, com dous pés ue
diametro.

SIGNAES SI)NI)ROS rARA TEllPOS DE CERRAÇÃO

Art. 14. Todos os signa4'lS 'lue este artigo prescreve para navios
em movimento serão dados:

1.0 Pelos navios de vapor com o - apito ou senna.
2: Pelos navios de vela com a - buzina de cenação.
§ 1.0 O som prolongado ou longo - de que trata este artigo,

deve ter de quatro a seis segundoR de duração.
§ 2.° Oil navios de vu.por devel'ào e tal' providos de um efficaz

- apito ou sereia -em que o som seja produzido pela acção de vapor
ou de algum agente substitutivo do vapor, e, outrosim, de tal maneira
wllocado que o mesmo som lião venha a ser interceptado por obsta.
eulo de especie alguma; de uma boa - b~~zina de cm'ração _, em
que o som seja tirado pela acção do ar comprimido por meios meca.
nicos, e tambem de um adequado - sino.

Os navios de vela de 20 toneladas (tonelagem bruta), e dalli
para cima, deverão estar providos de urna buzina de cerração e um
sino, como os descriptos acima,

Em tempo de cerração, nevoeiro, queda de neve ou fortes tor
mentas de chuva, e tanto de dia como de noite, os signaes de que
trata este artigo serão usados pela seguinte fórma :

a) Os navios de vapor, de de que tenham seguimento, deverão
fazer ouvir pelo menos de dous em dous minutos, - um som pl'olon.gado. (__ ).

~) Os navios de vapor em movimento, porém que e tejam com a
machina parada e sem seguimento, ou os navios sem liberdade de acção,
deverão fazer ouvir pelo menos de dous em dous minutos - dous SOIl.>
prolongados,-espaçados de cerca de um minuto (- ),

c) Os navios de vela em movimento deverão fazer ouvir pejo
menos de m.inuto em minuto quando amurados por boreste-um SOlW

curlo, (-) quando amurado~'por bombordo-dous sons curtos 81.tccesui.
ros (--) j e quando marcados com vento para ré de travez-t?'es
SOIlS curtos successivos ( ).

d) Os ~avios ancoraàos deverão, pelo menos, de minuto em minll~o
-tocar osmo-vivamente, por espaço de cinco segundos, pouco maISon menos.

e) Os navios fundeados fóra dos ancoradouros ordinarios, e qne
:1' sua posiçã.o possam estorvar o caminho a outros navios, deverão
_zer ouvir: se fôrem de vapor, pelo menos de dous em dons mi~utos,

dOll
s sons prolongcldos sttCcessivos (- __ -) dados com o apIto ou
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sereia e seguidos de um toque de sino; si de vela, pelo menos de mi.
nuto em minuto. -clous sons-dados com a buzina de cerração e se.
guidos igualmente de um toque de sino.nOs navios rebocando, em vez dos signaes que lhe estão res.
pectivamente marcados nos §§ a) e c) deste artigo, deverão fazer ouvir
pelo menos de dous em dous minutos-t1'es sons sHccessivos~ Bendo o
primeiro longo e os outros dons curtos (- - ~ - ).

Os navios rebocados poderão tambem dar este signal, porém
nenhum outro.

g) Os navios de vapor, que desejem dar a outros navios esta in·
dicação :-O caminho é110r onde está o meu navio, póde passar ao mell
lCtclo-poderão fazer ouvir-t1'es sons su,cce ivos - (curto, longo ecurto)
(- - - -) espaçados cerca de um segundo.

h) Os navios occupados em lançar, rocegar ou suspender algum
cabo telegravhico, ao ouvirem o signal de cerração de outro navio qne
se apprQxima, deverão responder com tres sonl! longos successivos,
(------).

Os navios de véla e barcos de menos da 20 toneladas (tonelagem
bruta) não serão obrigados a usar dos signaes acima mencionados,
porém uma ve~ que os não empreguem, deverão fazer ouvir, pejo
menos de minuto em minuto, outro qualquer signal sonoro bastante
efficaz.

o ANDAR DOS NAVIOS DEVE SER MODERADO EM TEMPO DE CERRAÇÃO

Art. 15. Todo navio em tempo de cerração, nevoeiro. queda de
neve ou fortes tormentas de chuva, deverá seguir com andar m,~e'
rado, tendo em consideração as existentes circumstancias e condlçoes
da occasião.

Todo navio de vapor, ao ouvir, apparentemente pela p,arte d,e
avante de seu travez, o signal de cerração de outro navio, cUJa ,pOSI'
ção não lhe seja possivel verificar, deverá, tanto quanto o pel'lll1ttam

.as circumstancias do caso, parar a sua machina, e depois navegar com
precaução até que haja desapparecido o perigo de abalroa.mento.

REGRAS PARA GOVERNO E NAVEGAÇÃO

Aclvertencia - Risco de abal1'oamento

O risco de abalroamento, quando as circnmstancias o permittam~
póde ser deduzido da cuidadosa observação do rtlmO a que demof

1ranavio, que se approxima. Desde que esse rumo não muda por mane
sensivel, deve presumir-se que existe semelhante risco.
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Art. 16. Toda as vezes que dous navios de vela se approximarem
om do outro, de maneira que po sa haver risco de abalroamento, um
delles deixará livre o caminho ao outro na seguinte conformidade:

a) aquelle qne navegar com vento folgado ou largo deverá deixar
livre ocaminho ao que estiver á bolina coxada;

b) aquelle que estiver á bolina coxada na amnra de bombordo
deverá deixar livre Q caminho ao que estiver á bolina coxada na
amura do boreste; .

c) quando ambos navega,rem com vento folgado ou largo, portm
marcados por bordos differentes, aquelle que receber o vento por bom
bordo deverá deixar livre o caminho ao que tiver o ventopor boreste.

d) Quando ambos navegarem com vento folgado ou largo e mar
cadQ pelo mesmo bordo, aquelle que se achar a barlavento deverá
deixal'livre o caminho ao que estiver a sotavento;

e) aquelle que navegar com vento em pôpa deverá deixar livre
ocaminho a qualquer outro.

Art. 17. Todas as vezes que dons navios de vapor se encontram
prôa contra prôf.\, ou tão proximamente 'nesta direcção a ponto de
haver risco de abalroamento, ambos deverão guina,r para boreste, de
maueira a poderem passar safos por bombordo um do outro.

Este artigo tão s6mente se applic.a aos casos em que dous navios
de vapor se encontrem na realidade prôa contra prôa, ou tão proxi
mamente nessa direcção a ponto de haver risco de abalroamento, e não
aqoelles em que dous navios devem pas ar safos nm pelo outro, si
conservarem os resllectivos rumos.

Os casos a que o pre ente artigo se applica vêm a ser, pois,
aqoe~les em que cada um dos navios se apresenta ao outro de prôa ou
qoasl de prõa, ou em outros termos, quando de dia cada um delles vê
osmastros do outro, enfiando com os seus prollrios mastros ou prox1
mamente nesse alinhamento, e de noite, quando cada um avista ao
mesmo tempo pela prôa amba as luzes lateraes do outro.

,O artigo não têm applicação de dia, nos casos em que um dos
navIOS vê o outro pela prôa, cortando ·lhe o rumo; de noite, quando a
loz encarnada de um dos navios corresponde á luz encarnada do outro
00 aluz verde á luz verde, ou quando pela prôa se peroebe uma lu:,:
enea.rnada sem a luz verde, ou vice-versa, uma luz verde sem a luz
eocarnada, ou ainda, quando se avistam 'ambas as luzes, encarnada e
verde, em qualquer direcção, que nã.o seja pela prôa.

Art. 18. Todas as vezes que dous navios de vapor se cruzarem
de~odo que possa haver risco de abalroamento, aquelle que avistar
00 tIver outro por boreste deverá deixar-ihe franco o camÍliho.
de Art. 19. Tod~s as vezes q~e dous navios, um de vapor.e outro

vela, se appro~l.lmarem em direcção tal, que possa haver nsco de
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abalroamento, o navio de vapor deverá deixar livre o caminho ao
navio de vela.

Art. 20. Nos casos em que de conformiàade com o disposto neste
Regulamento, um dos dous navios tenha de deixar livre o caminho
ao outro, este ultimo conservará o seu rumo e o seu andar, salvo
quando, em consequencia de cerração ou de outras causas, elleseaohe
tão proximo do outro, que não seja possivel prevenir o abalroamento
s6mente pela manobra desse outro, caso em que adoptará o alvitre que
melhor fôr para evitar o mesmo abalroamento.

Art. 21. Todo navio, que em virtude do dispo~to neste Regula
mento, houver de deixar livre o caminho a qualquer outro, deverá
tambem, si as circumstancias do caso o permittirem, evitar de cor·
tar·lhe a prôa.

Art. 22. Todo navio de vapor que, em virtude do dispqsto neste
Regulamento, tiver de deixar livre o caminho a qualquer outro navio,
deverá, ao approximar-se dasse outro e, si tanto fôr preciso, moderar
o seu andar, ou parar, ou mesmo tocar atraz.

Art.' 23. Não obstante tudo que se acha disposto neste Regula·
mento, o navio, que alcançar outro, deverá deixar livre o caminho ao
navio alcançado.

Todo navio que, por outro entrar de qualquer direcção mais de
duas quartas partes para ré da linha do travez desse outro, isto éem
posição tal relativamente ao navio que estiver sendo alcançado, que,
de noite, não lhe seja possivel ver qualquer das luzes lateraes de te
ultimo, deverá ter-se na conta de - navio alcançador-; e nenhuma
subsequente alteração do rumo corrente dos dous navios poderá fllzer
com que o alcançado seja considerado navio que cruza com outro 110

sentilio de~te Regulamento nem dispensal-o-ha do dever de se cons~rvar

safo do - navio alcançado - até que o tenha passado e deixado Ime.
De·dia, entretanto, cOlJlo nem sempre possa o navio que porontro

vai entrando, verificar com exacção si está para avante ou para.ré
da referida posição com relação a esse outro navio, em caso de dllVlda
deverá presumir-se - navio alccmçador - c proceder nessa confor-
midade. .

Art. 24. Em canaes estreitos deverá todo navio de vapor quando
isso fôr seguro e praticavel, encostar-se para aquelle lado da zona
navegavel ou do eixo do canal, que lhe ficar por boreste. . .

Art. 25. Os navios de vela em movimento deverão deIxar livre
o caminho aos navios de vela e barcos que estiverem peReando ColD
rêdes, linhas ou arrastões.

Este preceito, porélIl, não dará a nenhum navio de vela ou b;\~
occupado em pescar o direito de obstruir qualquer passagem por on
costumem ~ransitat' outros navios, que não sejam de pesca.



DECRETO N. 605 DE 1891 1503

Art. 26. Na observancia e applícação pratica dos preceitos con
stantes deste Regulamento, será preciso attender devidamente, não
só a todos os riscos da navegação e de abalroamento, mais ainda,
a qUl1esqúer circumstancias especiaes, que possam tornar neces
saria. alguma preterição dos mesmos preceitos, afim de evitar perigo
mais immediato.

SIGNAES SONOROS PARA NAVIOS A' VISTA UNS DOS OUTROS

Art. 27. O - som curto - a qne se refere este artigo deve ter um
.egundo de duração pouco mais ou menos.

Achando-se os navios á vista uns dos outros, navio de vapor, que
houver de pôr em pratica qualquer manobra autorizada ou prescripta
por e te Regulamento, deverá indicaI-o, no momentl) de iniciar a sua
execução, por meio dos seguintes signaes dados com o apito on
sereia, a aber:

Um som curto: (-) E. tou q~tinando pam boréste.
Dous sons curtos: (--) E to~t qttinando pa?'a bombm·do.
Tres son curtos: (---) A minha machina está anelando at?'C12

afada força.

EM ClRÕUMSTANCIA ALGUMA DEVEM OS NAVIOS DESCURAR AS

NECESSARIA PRECAUÇÕES

Art. 28. Nenhuma disposição deste Regulamento poderá eximir
qnalquer navio ou seu proprietario, capitão ou equipagem, das con e
qne,ncias resultantes de algum descuido nas luzes ou signaes, na nece 
~na vigilancia ou naquellas precauções, que possam ser exigidas,
Dao s? pela. pratica ordinaria da vida do mar, sinão t.ambem pelas
especlaes cl\'cumstancias do caso.

RESERVA DAS REGRAS PARA PORTOS E NAVEGAÇÃO DE AGUAS

INTERIORES

te Art,.29. Nenh.uma dispo~ição deste Regulamen~o poder~ ter in·
rferenc~a_ na apphcação de qualquer regra espeCIal, deVIdamente

~tabeleClda pela autoridade local com respeito a navegação de portos,
nos ou agnas interiores. '
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SlGNAES DE SOCCORRO

Art. 30. Todas as vezes qne algum navio e achar em perigo, e
tiver de pedir auxilio de outros navios ou de terra, fará uso dos seguintes
signaes, junta ou separadameute, a saber:

De dia:
1. Um tiro de peça ou outro signal explosivo, di parado de minuto

em minuto, pouco mais ou menos;
2. O signal de soccorro do Oodigo Iuternacional representado

pelas bandeiras NO ;
3. O signal de soccorro para granue di tancia, formado por nma

bandeira quadrada, tendo por cima ou por baixo uma esphera ou qual·
quer objecto apparentando a fórma de uma esphera;

4. Sons continuados, produzidos por meio de qualquer dos instru·
mentos com que se fazem os signa~s de cerraçã.o.

De noite:
1. Um tiro de peça ou outro signal explosivo, disparado de minuto

em minuto, pouco mai& ou menos;
2. Ohammas a bordo do navio, como as que, por exemplo, podem

ser produzidas por um barril de azeite ou de alcatrão ardendo;
3·. Foguetes ou bombas, lançando lagrimas de qualquer cJr 011

especie, atirados um ou uma de cada vez e com pequenos intervallo ;
4. Sons continuados, produzidos por meio de qualquer dos iustru

mentos com que se fazem os signaes de cerração.

APPENDICE

DEVERES DOS NAVIOS EM CASO DE ABALROAMENTO

Em todos os casos de abalroamento entre dous navios serÍl do
dever do capitão de cada um delles, ou de quem as snas vezes faça,
podendo, e tanto quanto fôr praticavel sem risco sério para seu .pro
prio navio, equipagem e passageiros (si os houver), permanecer Junto
do outro navio até assegurar-se de que elle não carece mais de.socco~rol
e prestar-lhe, bem como ao seu capitão, rquipagem e pa uagelro (SI ~s
houver) todo o auxilio possivel e necessario para salvaI-os ele qUR'

quer pe~'igo proveniente do mesmo abalroamento; e, outrosim, dar ~o
capitão desse outro navio, ou a quem as suas vezes faça, o nome o
seu navio, o do porto do regiíltro, ou do porto ou do lagar a. que per·
tencer e os dos portos ou logares da sua procedencia e dest1D~ t bro

Secretaria de Estado dos Negocias da Marinha, 20 de nn
de 1891.-Fortunato Foster Vidal.



Decreto n. 79 de 26 de Agosto de 1802

Determina que todas as pessoas hahilitadas para a "iela civil pOllem passar procuração
particular de pl'oprio punho.

oVice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
faço saber que o Congre so Nacional decreta e eu sancciollo a se·
guinte Lei:

Al't. 1.0 Todas as pessoas habilitadas para os acto da vida
civil podem passar procuração por instrumento particular de proprio
punho para actos judiciaes e extrajudiciaes, com poderes de repre·
sentação salvo a restricção de que trata a Ordenação, Livro 4°, Ti
tulo 48 in-pt'incipio.

§1.0 O in tl'llmento particular deve ser escripto no idioma do
paiz emencionar o logar, a data, o nome do mandante e do manda·
tario; oobjecto do mandato, natureza e a exten ão dos poderes con·
ferido .

§2.° Este direito é exten ivo:
1.0 Ao cidadão brazileiro que, residindo no e trangeiro, con tituir

proclll'ador para o representar no paiz, comtanto que a firma e a iden·
ti(\arle de pessoa sejam attestados pelos respectivos agentes con u
lare da Republica:

2,· Aos funccionarios competentes para a representação da,
m,unicipa\idade ,conforme sua organização, directore , syndicos, admi
U1stradores de sociedade, congregação, irmandades que estiverem
autorizada a representaI, as na conformidade de seus estatutos e
eompromi os.

§3.· Osubstabelecimento da procuração se fará pelo mesmo modo
que esta.

Art, 2.· As pes oas que podem passar procuração de proprio
puuho e tão igualm'ente habilitadas para contraltirem, por instru
menlo particular, feito e as 'ignado de sen punlJo e com duas teste
muuha I obrigações e compromissos, qualquer que seja o valor da
lrau acção.

Para°Tapho unico. O disposto neste artigo não comprehende os
~sos em que a escriptura publica é da sl1b tancia do contracto.

Art. 3.° Os documentos civis feitos por instrumento particularsõ
va\~m contra terceiro desde a data do reconhecimento da firma, do
regl~tro em notas do tabellião, da apresentação emjuizo ou repartição
publica, ou do fallecimento de alguns dos signatarios.

Art, 4.° Revogam-se as cUsposiçóes em contrario.

05 CODIGO COmIERCUJ.
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Decreto ll. 1039 de 6 de Setembro de 189!

Torna extensiva aos portos do norte' da República, a disposição do art. 7' do
Decr. n. 4955 de 4 de Maio, de 1872.

o Vice·Presidente da Republica dos Estados Unidos do BI'8zil
resolve tornar extensiva aos portos do norte da Republica a. disposi~ão

do art. 70 do Decr. n. 4955 de 4 de Maio de 18'72, que dispensa os
capitães dos vapores das linhas regulai'es de navegação transatlantica
da assignatura do termo de respon abilidade pelas baldeaçõe~ ou reeI·
portaçõ13s de volumes.

O Ministro de Estado dos Jegocios da Fazenda. assim ofaça
P.Xecuta.r .

Oapital Federal, 6 de SEltembro de 1892, 40 da Republica.

Decreto n. 123 de 11 de Novembro de 1892

Hcgula a navegação de cabotagem

O Vice·Presidente da Republica dos Estados Unidos do ~razil.
Faço saber que o Oongi'esso Nacional decreta e eu <;anCClono 8

Lei seguinte:
Art. 1. o A navegação de cabotagem s6 p6de ser feita por navios

nacionaes.
Art. 2.° Entende-se por navegação de cabotagem a que tem por

fim a communicação e o commercio directo entre os portos da Rep~'
blica, dentro das aguas destes e dos rios que percorram oseu tern°
torio.

Art. 3.0 Para um navio ser considerado nacional exige se : n
1) que seja proIlriedade de cidadão brazileiro ou de socie~add ~.os

empreza com séde no Brazil, gerida exclusivamente por Cl a ao
brazileiros ;

2) que seja navegado por capitão ou mesti'e btazile!ro j br8zi.
3) que pelo menos dous terços da equipagem seJam de

leiros. .
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Art. 4.· Aos navios estrangeiros é prohibido o commercio de
cabotagem, sob as penas de contrabando, sendo-lhes entretanto per
míttido :

1) carregar ou descarregar mercadorias e objectos pertencentes
áaumíllístração publica i

2) entrar em um porto por franquia e seguir com sua carga para
ooutro dentro do prazo regulamentar i

3) entrar por inteiro em um porto e seguir para OutTO com a
mesma carga. no todo ou em parte, despacha.da para consumo ou reex·
I,ortação i

4) transportar de uns para_outros purtos da Republica passa·
geiros de ql1alqner cla.se f\ procedencia, suas bagaKcns, alliU1cles 6

liLmbem volumes classificados como encommeudas, ou prodl1ctos agrí
colas e fabri , de facU deterioração e valores amoedados;

5) receber em mais de um porto generos manufacturado~ 011 pro-·
duzidos no paiz., a fim de exportaI-os para fõra da Republica;

6) levar SOCCUITO a qualquer Estado ou ponto da RelJublica, nos
caso ue fome, peste ou outra calamidade i

7) transportar qnaeslIuer cargas de llns portos para outros, nos caBOS
de guerra externa, commoção iuterna, vexames e prejuizos causados
á navegação e commercio nacional por cruzeiros ou forças estran
geira , embora nào hajà declll.l'ação de guerra.

Art. 5." As mercadorias conduzidas por navios estrangeiros de
um porto da Republica podem ser vendidas em outros nos casos de
arribada forçada, varação ou força maior.

Art. 6." Aos navios das nações limitrophes é permittida a na
vegação dos rios e aguas interiores, nos termo.:> das convenções e tra
tados,

, ~rt. 7°. Sobre matricula dos navios e de tripolação, pilotagem e
VIstoria se ob 'ervará o que fôr determinado nos Reg'nlamentos que o
Poder EleCllth'o expedir para execução desta Lei.
. Ar~. 8.° Durante cinco anuos, contados da publicação dest.a Lei
egratluta a Ulatl'iCll1a. de todo o pessoal para a marinha mercante,
salvo o ello do requerimento.

~\'t, 9." Oi! navios nacionaes são obrigados á vi toria de ca co e
machma, de eis em seis mezes, sencio para e::ise fim obrigados a ter
osporões valTidos e as caltleiras ujeitas á pressão de agua, e uma
lezpor a.nuo a essa meSmft vistoda em secco ou no dique.

P~ragl'apho unico. Estas vistorias sel'iío gl'atllitas e deverão ser
requendas á repartição competente, pelos l'espectivos pl'oprietario ,
comantecedencia de dous dias, podendo ser feitas em qualquer dos
rx~s: da Republica, determinado em reglllamento o~portunamente

POlUdo.
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Art. 10. As disposições desta Lei entrarão em vigor da data de

sua publicação a dous annos.
Art. 11. Revogam -se as disposições em contrario.
O Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda assim o faça

executar. .
Capital Federal, 11 de Novembro de 1892, 4° da Republic:J..

Decreto n.l1G7 de 2 de Dezembro de 1802
Regula o processo dos embargos aos Accórdãos da Côrte de Appellação.

.A:rt. 1". Nos embargos aos Accórdãos ela Côrte <le Appellação
serão guardados os termos <lo art. 663 do Decr. n. 737 de 25 de No
vembro de 1850.

Art. 2°. Não são admissiveis segundos embargos, salvo os de
declaração e d~ restituição in integrum.

Al't. 3°. Os AC(lórdãos podem ser embargados dentro do termo de
cinco dias, contados da data da intimação.

Art. 4°. Cada uma das partes terá vista dos autos por dez dias
para hDpllgna~ão e sustentação.

Art. 5°. Os embargos, sendo de nullidade da sentenca, seráo
julgados pelas camal'as reunidas (Decr. n. 1030 de 14 de Novembro
de 1890), art. 148 n. 1.

Art. 6°. Sendo os embargos infringentes elo julgado, ojulgamenw
se fará pelos mesmos juizes que proferirão o Accórdão embargado.

Art. 7°. Si nos embargos se allegar cumulativamente nullidadee
materia infringente da sentenç,a, o julgamento não se scindirá, eserá
nos termos do Itl't. 5° deste Decreto.

Decreto n. 1323 de 21 de Marco ue 1893. .
Divide o coHeO'io commercial da Capital Federal em cinco secções 6 dá outra!

" providencias.

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do BI'azil
~~~: 1

Art. 1.0 E' dividido o 9011egio commercial .da .Capital.F~f:~~e
em cinco secções, competindo a presid~~cia da pnmelra ao plesll
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da Jllllta Commercial, e a de cada uma das outras a um dos quatro de
IlUtados de maior votação.

Art. 2." Compõe-se a primeira secção dos eleitores da lettra J;
a seglulda dos da lettra A; a terceira dos da lettra B, C e F; a
quarta. dos das lettras D, E, G, II, I e M, e a quinta das lettras L,
1\ eOaté Z.

Art. 3.· NenllUm deputado potlel'á eximir-se, sem motivo justi
ficado, da presidencia da secção que 1l1e couber, sob pena de perda da
quelle cargo, mediante processo de responsabilidade, nos termos da
legi lação vigente.

Art. 4." O edihl da convocação dos eleitores designará o logar
da reunião de cada uma das secçõe .

'81.. No dia e logar annunciados reunir- e-ha a ecção, ás 9
hora da manhã, sob a presidencia do presidente da Junta. Commer·
cialou do deputado a quem competir e que a houver con ocado.

§ 2.· Opre idente nomeará dous eleitores para servirem, um de
eerutldor e outro lle em'etario interino, e immediatamente se proce
derá por e cr~ttiJlÍo secreto á eleição de dons escl'utadores e dous
ecretarios e1fectivo , declaranLlo· e eleitos os que obtiverem maioria

de votos, ou em favor de quem o desempatar a sorte, e constituida
as im ame a.

3." A acta da formação da me a será assignada pelo presidente,
eCl'Iltaàor e .ecretario interinos, incumbindo a este escrevel-a e Relia
meucion,Lr a duvida que se levantarem sob ua organização e as de
ei 'õe, proferidas.

'8 {'. Em seguida, declaralltl0 o pre~idente que a mesa e:ifectiva
t~mará conhecimento de qualquer reclamação contra a exactidão da
lrla Jtftixada, OLl denuncia de fraude, serão deci(lidas a duvidas,
ubre materia de direito pela mesa, e sobre materia de facto pela
se~ão eleitOl'al, conforme as qualificar opre idente.

, §5.' Não levantadas ou re olvidllS as duvidas, o primeiro seCl'e
l~I'lO procederá á chamada dos eleitore', por cópia. authentica da
lllta affixada; cada mn dos chamados depositará sua cedula, na urna
collo,cada sobre a mesa e escreverá o seu nome no livro para esse fim
de:hnado, tomando nota o segundo secretario dos que, comparecendo,
deixarem de votar e do motivo deste facto.

Art. 5." Além da lista dos re pectivos eleitores fornecerá a JunLa
~ommel'cial a cada uma das secções uma mna para o recebimento da'
~llulas e um livro, onde os eleitores escreverão os seus nomes, á me
dIda que fÔl'em votando.

Art. 6.· enhum eleitor poderá votar antes da chamada do seu
~Ollle, e os Q.ue comparecerem depois votarão em ultimo logar.

Art. 7.· Os presiden tes das mesas eleitoraes votarão perante estas.
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Art. 8. o As mesas de todas as secções, terminados os trabalbos
remetterão sem demora as sua actas á Junta Oommercial, qne fará~
apuração geral, lavrando a acta re pectiva, da qual enviará uma. cópia
a cada um dos eleitos para servir-lhe de titulo.

Art. 9.° O presidente da Junta Oommercial marcará o segnndo
escrutinio, quando fôr caso deDe, para o dia mais proximo que fôr
possivel.

Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrario.

Decreto n. j 334 de 28 de Março de 1893
Regula a parle ei ii do Doer. n. 1030 de 14 de !'iovcmbro de 1890,

Regulamento alluexo ao Decr. n. t334 desta data

Art. 1. 0 A administração da Justiça civil é incumbida ás seguintes
autoridades no Districto Federal:

1 .° Aos :Pretores j

.2.° ~~o Juiz dos Feitos da Fazenda Municipal j

3.° Ao Tribunal Oivil e Oriminal:
4.° A Oôrte de Appellação.
Art. 2.° Não se incluem no disposto no paragrapho anterior:
1.0 As causas a que se referem oDecr. n. 84:8 de 11 deOntubro

de 1890, salvo as disposições dos arts. 15 §§ 1° e 2", 16, 361 e362
do Decr. TI. 848 de 11 de Outubro de 1890 j ..

2.° As causas que por determinação de Lei federal oumuDlClpal
são julgadas administrativamente por juiz ou Tribuna.].

Art. 3. o E' ntantida a competencia dos con~ules, vice·consnleson
agentes consulares nos termos da legislação em vigor, salvo se outra
cousa fôr determinada em tratado ou convenção.

Art. 4.°0 juizo arbitral é atlmittitlo nos termos do Decr. n.3900
de 26 de JunllO de 1867•

. JURISDICÇÃO DOS PRETORES

Art. 5. o O Districto Federal emquanto outra dilrisão não se fizer,
tem tantas circumscripções quantas as actuaes pretorias. lo

Art. 6." Haverá em cada uma destas cü'cum3cripções um pr~ r
nomeado p€'Jo Presidente da RepubliCta dentre os cidadãoS brazilenos
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qne fôrem graduados em direito e houverem exercido, durante don5
annos, pelo menos, a judicatura, o ministerio publico ou a advocacia,
sendo preferidos os que tiverem titulo de exame ou habilitação.

§I.· Os requerimentos dos pretendentes ao cargo de pretor devem
ser informados, segundo os serviços que allegarem :

a) Se da judicatura, pela Côrte de Appellação ;
b) Se do ministerio publico, pelo procurador geral do districto ;
c) Se da advocacia, pelo Instituto da Ordem dos Advogados, ou 

pelos juizes e Tribunaes.
§2." Opretor que ao tempo da nomeação não fôr magistrado,

exercerá o cargo durante quatro annos e só poderá ser exonerado em
virtude de sentença ou a seu pedi<1o. Findo o quatriennio, poderá ser
reconduzido com titulo de vitaliciedade.

Art. 7.° Além do pretor haverá tres supplentes, nomeados pelo
Mini tro da Justiça, sob proposta do Conselho Municipal, sendo
denominado ub·pretor o que fôr graduado em direito e que preferirá
Di\Snb tituição e no preeuchímento da vaga.

Art. 8.· Cada pretoria terá um escrivã.o e um ou mai escreventes
juramentados. Ao presirlel1te da Côrte de Appellação compete a no
meação daquelle serventuario, mediante proposta. do respectivo pretor
dentre os cidadãos que houverem obtido titulo de habilitação.

. A~t. 9.· Servirão igual mente junto ao pretor mp. ou mais ofticiaes
de JustIça, por elie nomeados e que executarão suas ordens e des
pachos em todo Districto Federal.

Art.lO. Nas diligencias que se effectuarem fóra da circumscripção
d~ pretor, e empre que fOr reclamada a presença de mais de um offi
eIal .de justiça, servirá o da pretoria que houver ordenado a dili
genCIa, juntamente com um ou outro da pretoria, onde tiver de se
efectuar a mesma diligencia.

Ar~. 11. Â. avaliações e arbitramentos se Íil.rão por simples mau
dad~" amda quando os bens, objectos de avaliação ou arbitramento,
estejam fõra da circnmscripção do pretor.

,Art. 12. O disposto no artigo antecedente applica-se á vi toria
ou acto equivalente; pelo que o pretor póde, fora da circum cripção
em qne exerce a jurisdicção assistir ou manda.l· proceder á. vi toria
ou acto equivalente, como ~ depoimento em ca a da testemunha ou da
parte.

Art. 13. As testemunhas e as partes litigantes prestam os depoi
mentos no Juizo da Pretoria, onde corre o feito.

Ar.t. 14 .. ~os pretores compete:
ta 1. ConClhar as partes que perante elIes comparecerem espon·
~n:mente, guardando-se, tanto Quanto possa ser applicavel, o dis
s no Decr. de 20 de Setembro de 1829;
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2. o Processar e julgar em llrimeira e ultima instaucia as causas
de valor inferior a 1 :000$000 ;3" Processar e julgar em primeira instancia as causas de valor
de 1:000 até 5:000~000 ;

4. o Exercêr funcções não contenciosas como juiz (los casamentos
(al'ts. 8 alO, 12, 13, 19, 22 a 35, 41 e 42 do Decl'. n. 181 de 21 de
Janeiro de 1890 e conhecer dos impedimentos (art. 119 do DecreUi
citado), com o recurso de aggravo para o conselho do Tribunal Civil e
Criminal;

5. 0 Exercer os actos dejurisdicção voluntaria, como prote topara
conservação e resalva de direitos, homologação ou confirmaçiiopor
sentença, inclui Ildo-se, até o valor de 5:0001, a homologação de decio
são arbitral e a de partilha amigavel.

6. o Processar sempre que o valor exceder a 5:OOO~, inventarios
ou ex-officio ou a requerimento de parte; conta de tutella; de cura·
tela; de testamentaria e liquidações commerciaes.

§ 1. o Se no inventario houver questão de que se possa tomar
conhecimento, ou por ser de direito ou quando, por ser de facto,
admittir prova in continenti, o pretor mandará que as partes, eDl pre·
juizo da marcha do feito, salvo o disposto no § 5." façam as snas alia
gações, que serão appensas aos autos e decididas em occasião oppor·
tuna pelo juiz competente.

§ 2. o TOS casos de haver notificação para se proceder o ioven·
tario, e o notificado offerecer no prazo de cinco dias allegação ou em·
bargos, o pretor, ou vida a parte contraria por outros cinco dia, con·
cederá para prova uma só dilação de dez dias, que correrá de de.a
publicação do despacho em audiel1cia, e finda a mesma dilação sera,
pelo juiz competente, proferida sentença.

§ 3. o Apartilha se faz por partidores nomeados a aprazimento da!
partes, ou pelo escrivão do feito, se houver annllencia de todo' os
interessados, tomada por termo nos antos. .

§ 4." Os partidores são em numero de dons, e, se não pnderbavar
aceôrdo na nomeação, é velo juiz feita a escolha entre os pro~ostoS'd

§ 5. P O pretor não pMe conhecer da questão de nulhdade e
~estamento, quando mesmo ar~uida em invental:io, enjo pr,eparo

d
e

Julgamento lhe possa competir; e não proseglUl'á nos. t~lmos o
inventario, emquallto não for pelo juiz competente decIdida apre
juclicial.

§ 6.0 Applica-se, tanto quanto possivel, as conta~ de tute.l&, ~
clU'atela, de testamentaria e as liquidações commercIaes o dispos
nos paragraphos anteriores.

Art. 15. Tambem compete aos pl'etores arrecadar e admiuistrar
os bens de ausentes nos termos da legisfação em vigor.
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§ 1.' Feita a arrecadação será o facto levado ao conhecimento
do procurador seccional, que 110derã oEficiar nos autos como represen
tante da Fazenda Federal.

§2.° Do mesmo moclo Ee procederá em relação á. Fazenda Muni·
cipal, que intervirá no processo por iu tennetlio do respectivo Pro
curador dos Feitos.

§ 3.° Julgada vaga a herança, a sentença deve ser ou noti
ficada ao representante que ha.ja intervindo nos termos do § 1°, ou
coDlDluuicada ao juiz seccional.

§4.° O pretor nomeará cur' dor ad Jwc, para tomar conta dos bem;
alê que, sob sua responsabilidade, o curador dos ausentes, a quem se
ofliciará, ou confirme a nomeação feita ou nomeie pes 030, que receba
os ben arrecadado ; podenuo o curador conceder aos seus delegados
os Dle mos pOllere que por Lei lhe. ão outorgado..

~ 5.° A. nomeação on confirmação será junta aos autos, dos
qllaes deverá outrosim constar a resposta do curador, declarando
os podere que confer>. -

6.° O curarlor ad hoc ou pe oa de nomeação do curador dos
ausentes prestará contas peran te estes, como se fora depositario.

Art. 16. Por excederem á alçada, compete só aos pretores o
p~eparo dos processos seguintes: divorcio amigavel, cartas de eman
Cipação e supplem nto de idade, licenças pam a snbrogação de
bens dotaes, ou p,tra. a venda de ben de raiz pelas mulhere me
nores, consentindo os maridos, in inuação de doação, Rupprimento
d.o consentimento do pai ou tutor para o casamento, ou a do ma
ndo para poder a mulher revogar aIíenaç1i.o por elle feita nos termos
da Ord., Liv. 4°, art. 48 S 2<:>

Art. 17. Pardo e po er regula.r, no caso de appelIa~,ão da
~enteJl.ça do pretor, (\ eompetencia da Camarlt Civil ou Commercial
do 'rn~uual Civil e Criminal, devem as parte', na petição inicial
da acçao, declarar qual a natureza da causa. '

. ~al'.agrapho li nico. ã.o llavendo decla.ração, fica prevalecendo
aJunsdicção civiI. •

DO TRIBUNAL CIVIL E CRIMINAL

Ârt. 18, O Tribunal Civil e Crimiual divide·se em tres Ca
~aras: Crimir,lal, Civil e Commercül; e com õe-se de um presi
~e, dou' vIce-presidente, e nove juize -to o magistrados.

Nota i-
Arli " '

reóUlar~~ IÇllO do art., 17 é sómente para
ea COlIIpclcllCla da Camara Civil

ou Comlllcrcial na arpel~ação; a omissão
firma a competen la do JUIZO ad quem e
não a do juiz a qlLo para a acção: Ace.
do Tribunal Civil e Criminal de 30 de
J unho de I 91, Jornal do Comlllercio~d6
31 de Julho de IS!).!.
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Paragrapho unico. Estes magistrados serão nomeados dentre
os cidadãos brazileiros graduados em direito e que se houverem
distinguido durante seis annos, pelo menos, na. judicatura, mini"
teria publico ou advocacia. Terão preferencia :

L Até á metade do numero dos membros do Tribunal os qne
houverem exercido a judicatura, especialmente os pretores com
titulo vitalício ou de habilitação.

II. Até ao terço os que houverem exercicIo o millistetio pn.
blico, especialmente com o titulo de habilitação.

III. Até ao sexto os que houverem exercido a ad\tocacia, espe.
cialmen te com titulo de habilitação e contando dous annos de serviço
como advogado dos pobres.

A disposição do § 10. do art. 60. é applicavel aos candidatos aos
cargos de juizes do Tribunal.

Art. 19. Cada camara compõe-se de tres juizes, além do presi·
dente, funccionando em cada uma tres escrivães, nomeados da mesma
fórma que os das pretorias, e os oEftciaes de justiça necessal'ios, no·
meados pelo presidente da respectiva camara.

Paragrapho unico. O Tribunal terá um porteiro privativo, que
\) presidente nomeará.

An. 20. Todos os annos, no mez de Dezembro, se reunirão
os doze membros do Tribunal para a eleição do presidente e llos
vice-presidentes.

Art. 21. Escolhendo o presidente eleito a camara que (luer pre·
sidir, passará a distrilJui r a presidencia das outras duas peJos rice·
presidentes, sujeitando o acto á approvação da maioria do juize .

Art. 22. O presidente do Tribunal, além de dirigir e regular
os trabalhos da cam ara que preside, exerce a suprema direcção e pre·
side as camara. reunidas.

Art. 23. Os dous vice-presiden tes dirigem e regulam os trabalhos
da suas camaras.

Art. 24. Além das camaras, ha um cunselho, composto do pre3i·
dente e de dous vice-presidentes.

DA OAMARA 01 VIL

Art. 25. A' Camara Civil compete: .
10. 'Processar e julgar em primeira instancia toila~ as .caUS3ll

contenciosas que, sendo de valor superior a 5:000~ nao tlv~rem
juiz privativo; e as de valor inestimavél, como as conte~ClOSIIS
de divorcio, as de nullidade do casamento, as que dizem respeIto t
estado ou capacidade civil' das pessoas, as de nullirlade de t~sta~en o,
as de deshenlação e as de reducção de testameote li publJC9,·fQrnrB,
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2.0 Conhecer em segunda e ultima instancia das appellações das
sentenças proferidas pelos pretores nas causas contenciosas de valor
de 1 a 5:000~OOO j

3.° Conhecer dos embargos ás sentenças proferidas em segunda
instancia, e dos embargos á execução.

CAMARA. COMMERCIAL

Art. 26. A' Oamara Commercial compete:
1.0 Processar e julgar as causas commerciaes de valor superior á

5:000l\l privativas do Juizo do Oommercio) com excepção das indi
cadas no art.15, lettra g do Deci'. n. 848 de 11 de Outubro de 18.90;
eassim tambem as de fallencia ou liquidação forçada, que ficam sendo
equiparadas ás de valor inestimavel ;

2. o Conhecer das appellações das sentenças proferidas pelo
pretor emCll.U'a commel'cial do valor de 1 a 5:000 000 j

3,° Conhecer dos embargos ás sentenças proferidas em segunda
illstancia, e dos embargos á execução.

DISPOSIÇÕES COMMUNS Ás CA.MARA c/-VIL E CRIMINAL

Art. 27. Incluem-se, porque põem termo ao feito na competencia
das camaras, os seguintes despachos, qner delles caiba aggravo, quer
appellação: 2

~.o Oda absol vição da in tancia, se por elle fôr julgada perempta
aacçao j

~.o O da rejeição in limine de embargos do executado ou de
terceiro;

Nota 2
d,~a~co União À"ricola do nrnzil ue Cre·
10 eal. Aggral'anle. Lout' nço da Cruz
~I~~ r' Aggr:lI'adoo Accõrdão em Con lho,
I a: os os au.to, ne:::ar provimenlo ao
a~~\O da dçcl. ào! peJa qual o DI'. Juiz
di~ ~ como JUIZ SlI1gular, indeferio o pe
cU~e oAggravanle, que, Cunelado no do
\ad Dto de Os. 4, requereu contra o a"gra
1l1.0::),odedelloSilo (CodigoCollln1 ~'cial
lersas ' porquaulo, ainda quc pOl' di
CaJUara veze tive se ido julaado p la
Jura CommerClal que, como pretende o
oSlo ~anle, a com pelcucia pa.ra lal t1e
inoul ra-da me ma camal'a e lião do juiz

Cõrie ~'~OUll'lna cou1raria cslabe:e cu a
e ppellaçào u j1dgando nulla a

deci cio pela q'/lal aql~ella, camara julgoU,
da natureza do tittllo exhibido como de
deposito. ei71dc(erio a iniciação da "e pf'C
liua acçao porque, além de ncio estar tal
competellcia compl'ehelldida nos arl • 27
e 28 do liecr, no 1334 de 2 d~ Março de
1 93, a decisiio é imple inlerlocuturia e
da compelencia do Juiz da in lmcção ex-ui
do dispo lo uo art. 91 da Lei n. 1030. e
ar!. 29 do ci tado Decro de 1893. II (Decisào
de aggravo da côrte de Appellaç.ão, nus
aulo de acç.ào de depo ilo, em que são
Aulor o Ban'o de Credilo Predial Urbano
e Héo o Banco de Credito Real do Brazil,
e crivão Domingue l.

E pague o Aggl'avaJ1te as custas.
Hio,30de~faiodel 94.- ilvaA[a(,'a,pre

sidenle,-Costa L1rança,-H, Dodslp rth,
Di?'., vol. 65, pago 69.
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3.· O de recebimento de embargos com contlemnação nas acções
decendiarias, ou nas de seguro terrestre;

4. oO de deserção de appellação ;
5.o O de liquidação de sentença, exl.dbição e habilitação'
6. oO que julga afinal o embargo ou arresto", ea detenção'pessoal'
7. o O de declaração de fallencia ou de liquidação forçada i eo;

preparatorios de coucordata e moratoria, e a rehabilitação.
Art. 28. Sempre que ror possivel proferir-se decisão terminatil'a

do feito e déspacho, ainda que na especie tenha de ser interlocutorio
será dado pela camara.

Ârt. 29. Todos os mais despachos não comprehentlidos nos ar·
tigos antecedentes são proferidos por j lliz singnlar; competindo-lhe,
outrosim, o cumprimento de todas as precaturias ou rogatorias de
dentro e de fóra do paíz dirigic1as ás Ju tíças do Di tricto Federal.

Se as precatorias ou rogatorias fôrem dirigidas ás Justiças em
geral, ou iudicaremalgulll outro juiz que não os da Gamara Civilon
Commercial, seu cumprimento se fará pelo juiz da Gamara Oivila
quem fôr pelo presidente distribuido.

Art. 31. Ojuiz ingular fUllcciona por distribuição feita pelo
presidente da camara re pectiva.

DO CONSELHO

Art. 32. O con elho composto do presidente e do dous Vlce·

presidentes, se reunirá ao menos uma vez por emana esempre queo
presidente o convocar. .

Paragrapho unico. O juizes do conselho, excepção feita uo JU,I.
gamento do aggravo, revêm os feitos em que tenham de proferI!
sentença.

Art. 33. Compete ao conselho:
§ 1.o'Em primeira e ultima iustanciajulgar das suspeiçõe~ ~ostas

aos membros do Tribunal, ao juiz dos Feito da Fazenda MUllIeIpale
aos pretores, guardados os termos da legislação em vigor; .

§ 2. 0 Proferir em primeira instancia sentença nas cal~S~S Dao
contenciosas processadas pelos pretores, e homologar a deCl.ao ar·
bitral ou partilha amigavel, quando exceder a alçada do pretorj d

§ 3." Conhecer em segunda e unica instancia das appellaçoe,s 3S

sentenças do pretor, em causa não contenciosa ; e dos aggravo~(tD~r;
postos dos despachos dos pretores, ou dos juizes das Camaras IV

Commercial. d tes
) § 4. o Mandar proceder em sua presença a exame dos preten eD .

a officio de justiça, servindo de examinadores um advogado e um ~~~
vcntuario do mesmo oflicio e com assistencia do sub-procllrador g
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do districto j e impôr penas disciplinares aos empregados da secre·
taria e escrivães. -

Art. 3-.i. No caso do art. 87 do Decr. n. 181 de 24 de Janeiro
de 1890 haverá appellação ex-officío.

Àappellação voluntaria interpôr-se-ba peraute o juiz relator,
a.quem compete o recebimento nos etreitos de direito, dando aggravo
para aCôrte de Appellação.

Àrt. 35. A suspeição posta a membro do conselbo será julgada.
pela camara que não fôr por ene presidida, guardada a' seguinte
ordem: aCamara ivil preferirá á Criminal, a Commercial á Civil, e a
Criminal á Commercia1. Se, porém, a suspeição fôr po ta a mais de um
dos membros ,cIo conselho, o julgamento se fará pelo conselho da Côrte
de Appellação.

DO JUIZO DOS FEITOS DA FAZENDA MUNICIPAL

Àrt.36. ó poderá "er nomeado Juiz dos Feitos rIa Fazenda Mu·
nicipal o cidadão bl'azileiro que tiver as qualidades exigidas para
membro do rrribunal Civil e Criminal, sendo tambem considerado ma·
gi trado.

Paragrapho unico. Neste jnizo haverá um escrivão, nomeado
pelo presidente da Côrte de Appellação, mediante proposta do juiz}
eos officiaes de justiça que fôrem necessarios, um dos quaes exer
cerá as funcções de porteiro.

Art. 37. E' privativo do Juiz dos Feitos da Fazenda Municipal
oprocesso e julgamento das causas em que fôr a mesma Fazenda Mu
nicipal autora, ré, as ist.ente, oppoente ou chamaua á autoria.

Àrt. 38. Propondo-se acção por outro juizo que não o dos Feitos,
~as acontecendo que nelle venha a ter in.tere se a Fazeuda Muni
cipal, serão os autos remettidos ao Juizo dos Feitos, onde continuará
oprocesso.

~rt: 39. A acção executiva fiscal é a competente para a cobrança
d~ diVIdas activas do Conselho' Municipal, de de que sejam prove
mentes :

l°, de acto ou contracto celebrado com o mesmo conselho;
2°, de alcance dos responsaveis ;

. 3°, do que fôr devido por impostos, contribui<;ões, f6ros, laude-
rolOS emultas' .

4°, do vaior liquido do damno causado aos proprios municipaes
" .Àl't: 40. As dividas são exigiveis, quando liquidas, e a sua
Fq~tIdaçao applica-se o mesmo processo estabelecido no Juizo (los

eI os da Fazenda Federal.
é1Art. 41. A alçada do Juizo dos Feitos da Fazenda Municipal

(e 2:000;;'000.
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Art. 42. Além do escrivão e mais offi ciaes do Juizo, funccionam
junto ao Juizo dos Feitos "da Fazenda Municipal tres procuradores,
a quem incumbe a promoção e defesa das cansas em que intervieron
ror interessada a mesma Fazenda, gua.rdado o Regulamento respectivo,

DA CÔRTE DE APPELLAÇÃO

Art. 43. Os membros da Côrte de Appellação serão nomeal1os
dentre os juizes. do rrribunal Civil e Criminal até dous terços por
antiguidade e um terço por merecimento.
. Art. 44. Â Côrte de Appellação compõe-se de um presidente)
um vice-presidente e mais dez juizes, e é dividida em duas camaras:
Civil e Criminal.

§ 1.0 Servirão em cada camara um escri vão e os officiaes de
justiça necessarios nomeano pelo pre idente da Côrte, semlo oescri·
vã.o mediante proposta do da camara respectiva.

§ 2. o Haverá um porteiro privativo da escolha do presidente da
Côrte de AppelJação.

Art. 45. O presidente e vice-presidente são eleitos annualmente,
presidindo aquelle a camara que escolher. .

Art. 46. Além das camaras ha um Con elho Supremo, composto
do presidente do vice-presidente e do juiz mais ant.igo.

Art. 47. O procurador geral do districto, além das na actnaes
attribnições tem a de officiar nas causas em que por qualquer modo
fôr interessada a Fazenda Municipal.

CAMARA CIVIL

Art. 48. A' Camara Civil da Côrte de Appellação compete
julgar:

1.o Em segunda e ultima instancia as causas de appellação o
aggravos;

2. o Em primeira e ultima instancia :
a) a reforma dos autos perdidos na Côrte de Appellação;
b) as habilitações em autos pendentes.
Art. 49. Os accórdãos proferidos nas causas de appellação pol1em

ser embargados. .
Art. 50. A suspeição posta ao presillente ou :10 vice-p~eSldente,

como membro do conselho, é julgada pela camara qne não for pornID
ou outro presidida j mas se fôr posta aos dous, o será pelaS camaras
reuniilas. é

Art. 51. A suspeição posta ao juiz que faz parte do ~onsel~o
julgada pelo presiclente e vice-presidente com o juiz mal~ antIgo,
immediato ao re..cusauo.
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Árt. 52. Ao conselho da Côrte de Appel1ação, como Tribunal de
primeira e ultima instancia compete:

L' Conceder prorogação até seis mezes para se proceder a
invenbtrio ; .

2.' Julgar os conf1ictos de jurisdicção entre as autoridades jlldi·
CÍaria do districto; e conhecer e julgar as suspeições postas aos
jnizeR da Côrte de Appellação.

Art. 53. Tambem compete-lhe:
L' Nomear todos os annos, ouvido o Tdbnnal Civil e Criminal

eo ln tituto da Ordem dos Advogados, os doze advogados exami
nadores dos candidatos a judicatura e ao mini. terio publico.

2. o Proceder ao exame, df\pois de haver sorteado os dous exami·
nadores e com as i teneia do procurador geral do districto e passar
aos candidatos approvados os titulos de habilitllção, que serão entre
gnes aos interessados.

§ L' Para a admi. ão a esses exames é iudi pensavel a apre
séntação do diploma. de bacharel em direito, que ficará registrado na
secretaria da. Oôrte, e dos documentos comprobatorios dos requisitos
legaes, que se archivarão na mesma ecretaria.

§2: A approvaçã.o com o gráo de distiIlcção, obtida pelo pretor,
servirá de bitSe á proposta para ser reconduzido, se a regularidade de
sen procedimento estiver igualmente comprovada.

Art. 5..1:. O pre'idente é o relator nas causas que compete ao
co~ elho conhecer e julgar, e tambem lhe cumpre ortear os dous exa·
mmadores a que se refere o anterior n. 2, e marcar dia para se pro
ceder a exame.

DAS SUB TlTOrçÕES

Árt. 55. Na. falta. ou impedimento do pretor, a substituição para.
~prepa\'o do proces o far-se-ha de accôrdo com o al't. 7° i e para o
llllg~mento, não havendo sub-pretor, pelo' pretor da pretoria mais
prollma.

A~t. 66. O presidente do Tribunal Civil e Criminal é substituido
pal.os Vlce-presidentes, e estes pelo:! juizes, guardada a ordem de anti
guidade, e se fôr ella igual, preferirá o mais idoso.

Á~t: 57. No Tribunal Civil e Criminal, sendo impedido ou falo
tando JlllZ de uma das camaras, toma o presidente parte no julgamento,
pag~ando a funccionar no preparo o pretor que o mesmo presidente
desIgnar. ..
lu ~rt. ~8. Se o impedimento ou falta estender-se a mais de um,

nCClonarao no preparo tantos pretoi'es quantos os juizes que faltarem.
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Para o julgamento serão chamados os juizes da Oamara Oivil dado o
impedimento ou falta na Oamara Oommercial e vice·versa'· recor.
rendo-se, em ultimo caso, á Oamara Criminal, de modo que fun~cionem
tresjnizes, inclusive o presidente.

Art. 59. Os juizes, que no im pedimento ou falta passarem ajnl.
gar em outra caruara que não a sua, não deixarão o, exercicio nesla,

Art, 60. O juiz preparador é sempre o relator; e o escrivão,
estando a cansa em termos de jlllgamento,dar-Ihe-ha os autos conclnso!,
Se, porém, o preparador fôr juiz de pretorict e não tiver de julgllr
I) ferto, os autos serão conclusos ao presi<lente para indicar relaoor.

Art. 61. Os juizes de pretorias exercerão jurisdicção plena,
sempre que o impedimento ou falta fôr tal que pela substituição doi
juizes das Camaras Civil e Commercial possa esgotar-se a lista Ilos
juizes da Camara Crimina1.
. Art. 62. Da do o caso do artigo antecedente, os pretores substi·

tuem nas respectivas camaras os juize impedidos.
Paragrapho unico. O pretor, jniz preparador na Camara Civilon

Comruercial, considera·se no seu juizo impedido tão sómente pn~ o
preparo.

Art. 63. Na Côrte de Appelhtção o presidente é substituidopelo
vice-presidente, e este pelo juiz mais antigo ou pelo mais idoso, sea
ordem da antiguidade fôr igual.

Art. 64. Os juizes das Camaras Civil e Criminal da mesma Côrte
de Appellação substituem-se reciprocamente, e ÍJ quando não pnder
reunir-se uma das camaras serão chamados os juizes do rfribnnal
Civil e Criminal, preferinclo os da Gamara Commercial aos daCamal'!
Civil, e e tes ao da Camara Criminal.

§ 1.0 O disposto no art. 59 não se applica ao jniz ·da CilIDar3

Civil e Criminal chamado para servir na Côrte de Appellação. 'I
§ 2." O presidente ela Côrte de AppC'llação tomarápartenoJlI'

gamento se, depois de aberta a discussão, um dos juizes da ü<'IllIlra

ficar impedido.
§ 3." O disposto no paragrapho antecedente não se torna exten·

sivo ao julgamento em camaras rennidas, sempre qne estas po ~
contar pelo menos cinco juizes,salvo o caso do art.8ü paragl'aphoUlllCO

'

Art. 65. O Juiz dos Feitos da Fazenda Municipal, quan~o,t:
julgamento, será sub tituitl0 por um dos juizes (la Camal'a. CIVl

toCriminal designado pelo presidente: e quanto ao prep:;l.ro, pelo pre r
da circumscripção.

DOS RECURSOS

Art·. 66. Ca,be recurso de appeUação das sentenças: ciud
a) proferidas pelos pretores nas causas de valor de um a

contos de réis j

I



'DECR'ETO N. 1334 DE 1893 1521

CODIOO COIDlEltCL\L

. b) proferidas em primeira instancia pela Camara Civil e Com
mercial e pelo conselho do Tribunal Civil e Criminal j

c) proferidas pelo juiz dos Feitos da Fazenda Municipal e exce
!lentes á sua alçada.

Art. 67. A appellação das sentenças do pretor será interposta
segundo a natureza da causa para a Camara Civil ou Commercial do
~lribunal Civil e Criminal ou para o conselho; das sentenças da Camara
Civil ou Commercial, das do conselho e das do juiz dos Feitos da Fa
zeuda Municipal para a Côrte de Appellação..

Art. 68. Ha recurso de aggravo dos despachos:
I', do pretor;
2', do juiz preparador do feito da Camara Civil ou Commercial

do Tribunal Civil e Criminal, e do presidente, quando membro do
conselho;

t, da Camara Civil ou Commercial do Tribunal Civil e Criminal;
4', do juiz nos Feitos da Fazenda Municipal.
Art. 69. O aggravo é interposto:
L' Para o conselho do Tribunal Civil e Criminal das decisões

dos pretores, e das dos juizes das Camaras Chil ou Commercial.
2.' Para a Côrte de Appellação da decisão do juiz dos Feitos da

Fazenda Municipal, da do presidente, como membro do conselho do
Tribnnal Civil e Oriminal, e da da Camara Civil ou Commercial, quando
proferem despachos de que caiba aggravo.

Al't. 70. Para a interposição e processo nas appellações e aggra
'?s no juizo a.ppeliado guardar-se-ha o disposto na legislação em
VIgor, observando-se o seguinte:
" a) Na Côrte de Appellação será o aggravo julgado por todos os
JUIzes da Camara Civil; e no conselho do Tribunal Civil e Criminal
será julgado pelos tres membros, sendo, porém, relator o presidente
d& camara d'onde proceder o feito;
. b) .Nas appeliações os juizes devem rever os autos no prazo de

cmco dias, permittindo·se, depois de feito o relatorio, a discussão oral
pelos advogados; quando houver litis-consortes, fanará um procura
dor por todos.

. ;Art. 71. Na Côrte de Appellação e no Oonselho do 'l'ribunal Civil e
CrlIDmal escreverão nos aggravos os respectivos secretario ; cumprindo
ao deste ultimo Tribunal tomar por termo o aggravo a que se refere o
art. 34, 2" parte, e nelie escrever até á remessa á superior in.stancia.

Pó1rRgrapho unico. Subsistem as cartas testemunhaveis.

DAS DISPOSIÇÕES CO~iMUNS AOS TRIllUNAES E JUIZES

d
Art. 72. As sentenças nas causas de alçada só podem ser embar-

ga as na ~xecução. .
06
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Art. 73. Os embargos á sentença exequenda da alçada do pretor
serão julgados pelo pretor que a proferio, como juiz relator e como
revisol'es por dous pretores das pretorias mais proximas; e os OPPOS'

tos â do juiz dOE Feitos da Fazenda Municipal, por este mesmo juiz
como relator e como revisores por dous juizes do rrribunal Civil eCri·
minaI, designados pelo presidente, a quem o juiz dos Feitos, depo~

de haver visto o processo, mandará que sejam os autos conclusos.
Art. 74. O autos serão vistos pelos juizes nos mesmos tempo e

fôrma por que são os que se processam na Côrte de Appellação e no
Tribunal Civil e Criminal, e a decisão será tomada como nestes, por

. maioria de votos.
Art. 75. A causa será julgada na séde do juiz relator, e, mar·

cados por este o dia e hora para o julgamento, o escrivão official'áaos
revisores.

Art. 76. As sentenças proferidas em causas excedentes a alçada
podem ser embargadas ou no juizo ela appellação ou no da execução.

Paragrapho unico. A sentença que não houver sido escripta
conforme o vencido pôde ser corrigida por embargos de declaração.

Art. 77. Os embargos que conchúrem por nullidade da sentença
exequenda ou em que se cumular outra materia com a de nnllidade,
serão julgados pelas camaras reuniuas.

Art. 78. Os embargos, oppostos na execução, serão distrib~idos
a qualquer dos juizes das camaras e julgados em dia em que funcclonar
a camara a que pertencer o juiz relator.

Art. 79. Os. embargos oppostos no juizo da appellação passarão,
depois de vistos pelo juiz relator e pelos revisores, aos mais juizes
na ordem da antiguidade. . .

Art. 80. Os demais embargos serão j lllgados pelos mesmos JUiZes
que proferiram o acc6rdão.

Ârt. 81. No caso de empate, o presidente terá o voto de des·
empate.

Art. 82. A falta ou impedimento de algum dos juizes até ã
decisão sobre os embargos tornará o juiz successor competente para
outra qualquer sentença a-proferir. _

Art. 83. O disposto soure embargos no juizo da ll,ppellaçao ou
para execução é extensivo ao Tribunal Civil e Criminal. .

Art. 84. Todos os jllÍzes devem dar duas aUltiencias P?r S~JllaUa,
salvo no tempo das férias, em que s6 haverá uma audlenCl& 56'

manaI. .
§ 1.· As audiencias começarão ás 10 horas e terminarão ao m610

dia, combinando os jllÍzes entre si as respectivas horas. . . Dl
, § 2.· Se o dia da audiencia. fór feriado, os actos a se pratlOale

no referido dia se guardarão para a audiencia seguinte.
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Art. 85. As camal'as, assim como os juizes, se reunirão duas
vezes na semana.

Paragrapho unico. A reunião das camaras do Tribunal Civil e
Criminal far-se-ha do meio·dia ás 3 horas nos mesmos dias das au
diencias.

Art. 86. Haverá, depois da sessão da camara, uma audiencia
lIada pelo respectivo presidente, e neIla publicar-se-hão sentenças e
se farão intimações sob prég·ão.

§1.0 Os escrivães deverão estar presentes para o recebimento
dos autos, epara os mais actos que na audiellcia se praticarem.

§2. o Publicada a sentença, contiuuará, sem outra formalidade,
afunccionar o juiz preparador, cabendo-lhe, outrosim, os termos
da execução.

§ 3." Sempre que se der impedimento do juiz preparador, pas
sará a funccionar no feito o seu sub tituto ou successor.

Art. 87. As excepções de incompetencia e suspeição devem ser op
po tas, com suspensão do andamento da causa, no prazo de tres dias
depoi do termo assignado para a conte tação ou para os embargos.

Paragrapho unico. Passado o referido termo, só podem ser op
~stas juntamente com a materia de defesa, e sem prejuízo do anda-
mento da cau a. .

Art. 88. Uma e outra excepção podem tambem, dentro do mesmo,
prazo de tres dias, ser oppostas nas causas de alçada, dando-se o re
curso de aggravo.

Paragrapho unico. Nestas causa, passado o prazo referido, a
materia da excepção não póde ter mais logar.

Art. 8fi. Decidida urna vez a excepção de incompetencia ou não
oppost.a a sua materia em occa~ião opportuna, nenhuma allegação
sobre incompetencia póc1e ser attendida.

Al't. 90. O juiz da acção será o da execução.
1 ~rt. 91. Se a appellação fôr recebida tão sómente no effeito de

VOlUtiVO, fica salvo ao appeIlante marcar, com informação do escrivão,
prazo ao appellado para fazer extrahir a respectiva carta .

.Paragrapho lmico. Fica entendido qlle o prazo mencionado se
coo ldera como embaraço do juizo, devendo ser assim descontado no
tempo que tem o appellante para fazer seguir o recurso.:I

Art. 92. Tem sempre ps dou efi'eitos a appellação interposta da
seotenç3. proferida ainda em acção sUlUmaria, desde que só houver
eu tas aexecutar ...

Nota 3 r Not.a 4
\Or~dep~d~ Novembro de 189il.-Dir., Av. de 24 de Novembro de 18!l3-Dir.,

. g. 7. I vaI. 64, pago 97.



1524 ÁPPENDICE

Art. 93. As 8enten~as estrangeiras serão executadas, guardando.se
os termos do Decr. n. 6982 de 27 de Julho de 1878, determinada a
competencia pelo disposto no presente Regulamento. G

Art. 94. Os embargos oppostos nos dias da penhora, ou nos lO
para a eutrega da cousa, e a que se refere o citado Decr, n.6982,
art. 8°, julgam-se pela mesma fôrma que os embargos de executado on
ue terceiro.

Art. 95. Se a entença estrangeira tiver de ser executada pclo
Tribunal Civil e Criminal, compete á Camara Civil o conhecer della,
se pela executoria nada se puder determinar sobre competencia,

.Árt. 96. Para haver reciprocidaue, basta que a nação a que per·
tence o juiz ou o Tribunal que proferio a sentença dê execução ás en·
tenças brazileiras; pouco importando que a fôrma alli adoptada sej&
diversa da que é aqui observada.

Art. 97. Podem ser tratados durante as férias, ou não se sus·
pendem pela superveniencia dellas :

1." Os actos da jurisdicção voluntana ;
2." O embargo ou arresto, e a detenção pessoal;
3. o Os actos de execnção, incluida a acção executiva, até 8

penhora inclusive ;
4'" As causas de divorcio e de nullidade de casamento j

5." As causas possessorias summarias;

DA POSSE E EXERClCIO

Art. 98. Todos os funcciouarios devem tirar seu titulo de no
meação e tomal' posse no prazo de 30 dias, contados da re pectiv&
publicação, sob pena de considerar-se renunciado o logar,

Por motivo justificado poderá ser concedida prorogação até me·
tade do tempo.

Art. 99. Precede a posse a publica e solemne promessa de bem
e fielmente cnmprir o dever. .

Art. 100. A posse dos presidentes da Côrte e do Tnbunal ~ d~
Procurador Geral será dada pelo Ministro da Justiça; a de todo.~ 115

outros funccionarios da ordem judiciaria pelo presidente .da Corte,
Tribunal, ou juiz perante quem servem ou a que são iID~edlatamenl:
subordinados, e as dos funccionarios do ministerio publico pelo Pro
curador Geral.
---_._-------:---------~----

'. A C do 'l'rib CII.
Nota 5 1autor decalie da acçao:d CIS'9~ JornàldD

. e Crim. de 30 de Junbo e ,-
-E' nos elJeltos regulares a appellação Commercio de 31 de Jlllllo de 1891,

iuterposta em acção summaria quando o
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Art. 101. O pretor e seus officiaes devem residir na circum·

scripção. N h f . . d d . di" d' .Art. 102. en um unCClOnano a 01' em JU Clllna ou o mlJl1s·
terio publico poderá ausentar-se do Distrir,to Federal sem licença.

DAS INC01lIPATIBILIDADES E EXEMPÇÕES DO SERVIÇO

Art. 103. Os cargos judiciarios e os do ministerio publico são
incompativeis entre si e com quaesquel' outras funcções publicas.
Esta disposição não se applica aos deputados da Junta Commerê.ial
que forem chamados a funccionar junto ao Tribunal Civil e Criminal.

Art. 104. Não podem servir conjunctamente no mesmo Tribunal
ou Juizo os magistrados e serventuarios que fôrem entre si ascenden
tes edescendentes em qualquer gráu, ou collateraes dentro do segundo.

Art. 105. Os juizes e escrivães são exemptos de todo o serviço
publico que não possam desempenhar sem interrupção de sua funcções.

Capital Federal, 28 de Março de 1893.-Femando Lobo.

Decreto n. 1359 de 20 de Abril de 1893

Manda observar o Hegulamenlo para as [uncl/ões dos corretores de Cundos publicas
e operações da Bolsa.

Regulamento para os Corretores de Fundos Publicas da Praça da
Capital Federal

TITULO I
Da organização

CAPITULO I

Condições de habilitação, investidura, suspensão e lJerda do OO1'gO

Art.1.° Ocargo de corretor de fundos constitue um ofticio publico.
Art. 2: Para ser corretor de fundos publicos é essencial:
a) Ser cidadão brazileiro .,
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b) maior de 25 annos ;
c) estar no goso pleno dos direitos civis e politicas.
Art. 3. o Não podem ser corretores :
Ct) os que não podem ser commerciantes ;
b) ~s mulheres; .
c) os corretores destituidos nos termos do art. 14 de .e Decreto'
d) Os fallidos não rehabilitados e os reha1?ilitados, quando aquebr~

llOuver sido qualificada culposa ou fraudulenta.
Art. 4. 0 Os corretores de fundos publico são de nomeação do

Presidente da Republica, por Decreto expedido e referendado pelo Mi·
uistro da Fazenda.

Art. 5." Antecedem á nomeação:
a.) proposta pela Camara Syndical ;
b) prestação da caução.
Art. 6. o A proposta da Camara Syndical deve ser instruida;
a) com a certidão de idade do pretendente;
b) com attestado da autoridade policial da circumscripção (lo do·

micilio do candidato, de ter este residencia por mais de um anuo na
Capital Federal;

c) com certificado, devidamente authenticado pelo reconhecimento
da firma, de haver- o pretendente praticado, por tempo nunca menor
de dous annos, em escriptorio de corretor de fundos publicos, ou fune·
cionado em casa bancaria, ou commercial de grosso trato, na qualidade
de guarda-livros ou sacio gerente;

d) com folha corrida.
Art. 7. o A caução que deve prestar o candidato antes de obter

a nomeação e de 11le ser passada a patente de corretor GODsiste e~:
a) deposito da quantia de cincoenta contos no Thesouro NaciO'

nal, a titulo de fiança;
b) prestação de vinte contos de réis, para o cofre que fica espe·

cialmente creado para garantir a responsétbilidade dos corre~ore5
entre si, e que será administrado e fiscalisado pela Camara S~lldir:aJ.

Art. 8." A fiança do corretor só pôde consistir em dJ1lheJro,
apolices da divida publica da União, letras do Thesouro, letra
hypothecarias, bem cotadas, de bancos de credito real com séde
no Districto Federal. .

Art. 9. o A prestação para o cofre de fundo de garantia devera
ser feita em moeila corrente.

Art. 10. Antes de entrár em exercicio deve o corretor:
a) fazer-se inscrever na repartição competente para paga·

mento do imposto de sua profissão; . as
b) tomar perante o syndico compromisso de desemp?uha.l sn

funcções com probidade e de accôrdo com as Leis em vIgor,
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r) exhibir, para serem paginados e l'Uoricados pelo synàico e
registrados na Gamara Syndical, o caderno manual e o protocollo j

Art. 11. O corretor póde ser suspenso:
a) pela Gamara Syndical, com recurso para o Ministro da "Fa·

zenda, por tempo lião excedente de um mez j

b) pelo Ministro da Fazenda, sem recurso, até tres mezes.
Art. 12. A Gamara Syndical impõe a suspensão ex-oflicia ou

mediante queixa, devidamente instruida com documentos ou justi
ficação, que demonstrem falta ou erro do ofticio commettidos pelo
corretor.

Art. 13. A suspensão p6de ser imposta ex-officio:
a) si o corretor não tiver em estado de integridade a fiança

depositaila no Thesouro;
b) si der·se reducção na importancia recolhida ao cofre (lo

fundo de garantia j

c) si o corretor constituir-se em móra na liquidação de nego·
ciações a prazo em que haja figurado como intermediario ;

d) si achar-se em atrazo do pagamento do imposto de indu 
trias e profis ões.

Paragrapho unico. Reputa-se constituido em m6ra o corretor
que não liquidar qualquer negociação a prazo, no dia seguinte ao do
vencimento deste, fixado de accôrdo com o Regimento dos corretores.

Art. 14. Incorre o corretor na perda do cargo, com inhabili·
fação para nova nomeação:

. (t) si fôr condemnado, por sentença passada em julgado, em
c~lme de fal idade, estellionato, furto e roubo, a.inda quando agra
mallo com perdão j

b) si fizer reverter em proveito proprio a transacção em que
figural' como intermediario.

Art. 15. Incorre na perda do cargo, podendo ser readmittido
no quadro, por nova nomeação, o corretor que não integrar a fiança
eo fnndo de gara.ntia dentro de tres mezes da data da snspensão a
qne se refere a lettra a do art. 13.

Verificado o lapso do tempo pela Gamara yndical, levará esta
ofact~ a? conhecimento do Ministro da Fazenda, de quem solicitará
a destitUIÇão do corretor.

Art. 16. A fiança responde:
a) pela execução e liquidação das operações em qne o corretor

fôr Illtermediario, para entrega e pagamento do que houver vendido
ecomprado;

b) pelas J.l1ultas em que incorrer o corretor;
t de} pelas indemnizações que fôr condemnado a prestar, em vir
ne de sentença do Poder Judiciario.
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Art. 17. O fundo-de garantia responde precipuamente, para com
os outros corretores, e subsidiariamente para com os committentes
11ela liquida.ção das negociações effectuadas.

Art. 18. Sómente depois de liquidada pela fiança toda a respon.
sabilidade do corretoT, poderá o restante da importaucia da me ma
fiança ser objecto de acções, sequestros e arrestos para solução e
garantia de dividas particulares do corretor.

Art. 19. A fiança não poderá ser levantada antes de decorridos
seis mezes da exoneração do corretor ou do seu fa.llecimento.

Findo este p.razo, se considerará prescripta a responsabilidade
do corretor, salvo"s os casos em os quaes, segundo direito, não correo
tempo para a prescripção.

Art. 20. ACamara Syndical, quando occorrer o fallecimento
ou exoneração de qualquer corretor, mandará publicar a vaga, duo
rante trinta dias, nos boletins commerciae.s e affixar editaes no
recinto da Bolsa, chamando os interessados em transacções em que

. houvesse intervindo o corretor a virem liquidaI-as no prazo de seis
mezes.

Findo o prazo, aCamara Syndical expedirá em favor dos heI"
deiros e seus representantes, ou dos interessados, requisitoria ao
Ministro da Fazenda para levantamento da fiança depositada no,
rrhesouro.

Art. 21. Em igual prazo pôde a Cà.mara Syndical fazer resti
tuir aos herdeiros, no 'laso de fallecimento do corretor, ou ao pro·
prio corretor, no de exoneração deste, a importancia da prestação
recolhida ao fundo de garantia, na hypothese de achar-se o~esmo

fundo re-integra, ou o que restar delle, no caso de haver tido a
applicação prevista no art, 17.

Art. 22. Occorrendo vaga de of:ficio de corretor, o syndico 'proce.
derá immediatamente á arrecadação -de todos os livros e papel per·
tencentes ao mesmo e ao exame do estado em que se acllal'em, ~a

presença das partes. interessadas e de duas testemunhas, e levarao
facto ao conhecimento do Ministro da Fazenda.

Att. 23: Os livros e papeis arrecadados pelo syndico, na hrpo,
these doartigo antecedente; serão examinados pela Camara SYl1dl~'
na sua primeira reunião; do exame se fará declaração na acta .a
sessão e bem assim de se haver resolvido guardar os livros e papeis
no archivo, para serem entregues ao corretor que fõr promovido no
of:ficio vago.

Art. 24. A vaga do of:ficio de corretor será preenc~ida te~~~
rariamente, para os effeitos de fazer operações e expedIr Cel'tl~~
das escripturadas pelo corretor demissionario, suspenso ou fall~cI o,
por um dos membros da corporação que aCamara Syndical deSignar.
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Art. 25. Si a vaga occorrer por molestia incuravel ou por falIe
cimento do corretor, será permittido á Camara Syndical propôr, de
preferencia a outrem, um filho do corretor para substituto no officio,
dada a igualdade de circumstancias, quanto á idoneidade.

Al't. 26. Em tal caso, a. Camara exigirá a apresentação dos
documentos a que se refere o art. 6° e julgando idoneo o substituto,
faráao Ministro da Fazenda proposta para a nomeação, preenchidas
a condições exigidas no al't. 5°

CAPITULO II

Competenr;ia, exercicio e responsabiliclade

Art. 27. São da competencia exclusiva dos corretores de fundos
publicos :

a) a. compra, a venda e a transferencia de quaesquer fundos
publicos nacionaes ou estrangeiros i

b) a negociação de let.ras de cambio e de emprestimos com
~rciaes j

c) a de titulas susceptiveis de cotação na Bolsa, segundo o
ooletim da Camara Syndical;

d) a compra e venda de metaes preciosos amoedados, ou em
barra.

Al't. 28. São nullas, de pleno direito, as negociações dos titulas
&que se refere o artigo antecedente, feitas por pessoas estranhas á
corporação dos corretores.
, Paragrapho unico. Esta disposição não comprehende as nego
~Iações r~al~zadas entre o comprador e o vendedor directamente, sem
mtermedlano, e fóra da Bolsa.

Art. 29. As pessoas que exercitarem, sem a itivestiduTa do
r:\rgo de corretor, as funcções mencionadas no art. 26, incorrerão no
&ri. 224: do Codigo Penal, soflrerão multa igual ao triplo da
wrretagem recebida, e ficarão inhabilitadas para o cargo de cor·
reror.
d tArt . 3~. O corretor de fundos publicos, que assignar notas
e ransacçoes que não haja etfectuado, incorrerá na multa de

Ilnadous contos de réis, em suspensão pelo tempo de seis mezes e
~:~~~derá pela negociação, como se a houvesse pessoalmente reali·

~t. 31. O corretor que reincidir n'o facto de que trata o artigo
ente será destituido, mediante representação da Camara
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Syndical, ou queixa, devidamente instruida, de qualquer corretor
de fundos.

Art. 32. O corretor não poderá encarregar·se de opera~Q

alguma, sem ordem escripta dos committentes.
A ordem dada ao corretor não o autoriza a operar, em Domedo

committente, além do dia em que foi dada, salvo declaração expre:
em contrario.

Art. 33. O corretor fica definitivamente autorizado a operarem
nome e por conta do committente, desde que receber do me mo ordem
escripta acompanhada dos fundos destinados a satisfazerem a impor·
tancia da negocia.ção, ou dos titulas a negociar.

Art. 34. Opéra o eifeito do art. 33 a. prestação por parte do com·
mittente de quantia dada em segurança da negociação, ou a de titl~'

em caução, sendo neste ultimo caso a entrega dos titulos acompanhada
de au torização para- transferencia á ordem do corretor.

Art. 35. O corretor que deixar de dar cumprimento á ordem de
compra e venda, devidamente transmittida e aceita, respondera
perante o committente pelos prejuizos resultantes da não execução da
operação, salvo prova de força maior.

Art. 36. Occorrendo o caso do artigo antecedente, ocommitlente
levará o facto ao conhecimento da Camara Syndical; esta, examinan~,
a reclamação, executará a ordem não cumprida e cobrará, para aparte.
do corretor omisso, a diifere~a da cotação dos titulas entre adata
da ordem e a da sua execuçao.

Art. 37. O corretor que ror omisso em dar execução a uma or~em
devidamente transmittida, nos termos 'do art. 33, e por elIe aceda.
re3ponderá perante o committente pelos lucros cessantes e damn:
emergentes e incorrerá em suspensão pelo tempo de tres mezes, feno
ficando-se que a omissão foi devida á má fé.

Art. 38. Reputar-se-ha originada de má fé a omis .ã~ a qne
se referem os arts. 33, 34 e 35, sempre que com eBa aufemo Cill'
retor provento de qualquer especie. .

Art. 39. O committente que retirar a ordem dada e aceitA,
antes do prazo convencionado para a operação, pagará integralmente
a corretagem, como si a ordem houvesse sido executada.

Art. 40. O committente que já tendo recebido do corretor en~l'
regado da operação, a nota de haver sido a mesma executada, deixar
de fazer boa a transacção e a fizer por intermedio de outro corretol:
será obrigado á pagar a corretagem ao primeiro corretor, e respoo
derá por perdas e damnos perante a parte com quem o mesmo corretor
houver tràtado. ado

A requerimen to do corret.or poderá affixar-se na Bolsa oDOm
c·ommittente remisso com um resumo da operação.



DECRETO N. 13!í9 DE 1893 1531

Paragrapho unico. Provando-se que houve dóIo para fraudar o
corretor, será o committente obrigado a pagar o decuplo da corre
tagem devida pela operação.

Art. 41. Ocommittente que deixar de cumprir um contracto de
corretor, sem aviso prévio, responderá integralmente pela transacção,
qne em virtude ele sna ordem escripta e de conformidacle com ena
honver realizado o corretor.

Este, em tal caso, revenderá os titulos, que houver adquirido
para ocommittente e que este não tiver pago, ou restituirá o preço da
venda dos que não houverem sido fornecidos pelo committente.

Em todo o caso, responderá este pelos prejuizos que da sua falta
resultarem.

Art. 42. Nas negociações de letras e papeis endossaveis é o cor
retor obrigado a entregar ao tomador os titulos e ao cedente a impor·
laneia ajustada dos mesmos.

Art. 43. O corretor que realizar operações de cambiaes e des
contos, sobre metaes preciosos e emprestimos commerciaes, deverá
oxhibir, no mesmo dia e até á hora de encerrar-se a Bolsa, as suas
notas para a cotação, sob pena de incorrer na multa de um a cinco
contos de réis.

Art. 44. O corretor que negociar letras, titulas e quaesquer va·
lore pertencentes a pessoas cujo estado de fallencia, ulteriormente
declarada, seja notaria, incorrerá em:ibuspensão por trinta dias e em
multa de um couto de réis.

Art. 45. Si, na hypothese do artigo antecedente, provar-se que o
corretor procedeu com má fé, sendo connivente com o committente,
n.ointni~o de angariar lucros para este, ou de auferir proventos para
Si propno, será destituido e indemnizará, pela fiança e pelo patri
monio particular, na insufficiencia daquelia, as perdas e damnos que
resnltarem da operação para os adquirentes dos titulos e possuidores
das letras não pagas.

A~t. 46. O corretor que houver entregado, em liquidação ele
:raçao, ~m titulo irregular, amortizado, embargado, perdido ou
~do eIncluido no boletim official dos titulos cuja transferencia

f.ltI.ver suspensa ou impedida, por qualquer fundamento legal, será
obngado a fornecer outro titulo uentro de tres dias a contar da re·
clamação, e responderá pelas perdas e damnos resultantes do facto..

Ar!. 47. Sempre que este Decreto declara o corretor""respon avel
~rperdas e damnos, não póde o mesmo ser obrigado a elies sinão em
Virtnde de sentença condemnatoria obtida pelos maios ordinarios.

~rt. 48. O corretor deve guardar segredo sobre os nomes dos
:mttentes: para mencionaI-os faz-se preci a autorização destes por

pto ou que a natureza da operação o exija.
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Art. 49. A Gamara Syndical, sempre que instituir exame sobre o
caderno manual, o protocollo e demais livros do corretor, é obrigada
debaixo de segredo profissional, a guardar sigillo sobre os nomes do;
committentes de operações correntes nenes inscriptas.

Art. 50. As negociaçõe.s da Bolsa não assentam sinão sobre
quantidades, sem especificação dos numeros dos titulos, salvo ahypo.
these do art. 56.

Art. 51. E' vedado aos corretores, sob pena de destituição do
cargo, além das mais em que possam incorrer:

a) formarem entre si associação particular para operações de
sua profissão;

b) fazerem toda a especie de negociação e trafico directo 00

indirecto, debaixo do seu ou de alheio nome e contrahirem sociedade
de qualquer denominação ou classe que seja;

c) adquirirem para si, ou para pessoa de sua família, couso
cuja venda lhes houver sido incumbida, e venderem as que lhe per·
tencerem, quando teuham ordem de comprar da mesma especiej

d) encarregal'em-se de cobranças ou pagamentos por conta
alheia, salvo no caso de liquidação de seus contractos i

e) exercerem cargos de administração ou fiscalisação de sacie·
dades anonymas.

Art. 52. Os corretores são obrigados a dar aos eommittentes
recibos dos fundos e dos valorQs que lhe fôrem confiados.

Art. 53. Todo o corretor deve ter os spguintes livros:
a) um caderno man,ual aberto, numerado, encerrado e rubricado,

pela Gamara Syndical ; .
b) um protocollo aberto, numerado, encerrado e rubricado pela

Junta Gommercial.
Art. 54. No caderno manual deverão ser lançadas, apenas con·

cluidas, as transacções realizadas pelo corretor ou por seu .'preposto,
com toda a clareza e individuação, afim de proporcionar noçao exacta
da operação realizada.

Art. 55. No protocollo deverão ser diariamente lançados asas
sentos do caderno manual, por cópia litteral, p~r extenso e sem emendas,
rasuras, entrelinhas, trauS{losições e abreviaturas, guar~ada aordem
de numeração sob a qual estiverem as operações escrIPturadasd~o
caderno manual e mencionando·se os nomes do comprador, do vende o,
a natureza, o preço, o prazo e todas as condições das ope~açrs~

Art. 56. Nos assentos das negociações de letras de cambl? evroso corretor mencionar as datas os termos das mesmas, os venclmen !, d s saca·as praças onde e sobre as quaes !orem sacadas, os U?illeS o bio
dores, endossantes e pagadores e as estipulações relatIvas ao cam ,
si as fizer.
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Nas negociações de titulos ao portador deverá declarar não'
sómente a natureza do titulo, mas ainda a série e os numeros si os
committentes o exigirem e indemnizarem o trabalho.

Art. 57. O protocollo terá as formalidades exigidas para os
livros dos commerciantes no art. 13 do Codigo do Commercio, sob
pena de não terem fé os assentos nelle lançados.

Art. 58. Os livros dos corretores, que se acharem escripturados
nll fôrma dos arts. 54, 55, 56 e 57 supra, sem vicio nem defeito,
lerão fé publica.

Art. 59. O corretor, cujos livros fôrem achados sem as formali
dlldes do art. 53 e sem as declarações mencionadas nos arts. 54 a 57,
será. obrigado a indemnizar as partes dos prejuízos, que dahi lhes
resnltarem, multado em quantia correspondente á quarta parte da
fillnça e suspenso por tempá de tres mezes.

No caso de reincidencia, ser-Ihe-ha imposta multa na Importan
cill da metade da fiança e perderá o officio.

Provada a fraude, perderá toda a fiança.
Presume-se a fraude sempre que nas operações de cambio não

fôrem mencionados nos livros os nomes dos committelltes de reco
nhecida idoneidade ou quando taes operações não estiverem escriptu
radas no protocol1o.

Â.rt. 60. Os livros não escripturados em f6rma regular e não
revestidos das formalidades legaes não fazem prova em juizo em
favor do corretor.

Â.rt. 61. O exame parcial dos livros do corretor terá logar, por
ordem da Camara Syndical, sempre que se originarem duvidas ou
ventilar questão sobre opera'ções de Bolsa em que o mesmo corretor
houver funccionado .

.Oexame geral s6mente poderá ter iogar nos casos do art. 19 do
Codl~o doCommercio, do art. 23 deste Decreto e sempre que aCamara
8yudlcal julgar necessario tal exame para apurar os casos regidos
pelosarts. 30, 35 a 38. -

Art. 62. A recusa de exhibição dos livros, ordenada por autori·
dad~ competente e nos casos do art. 61, sujeitará o corretor á appli~
caçao do disposto no art. 20 do Codigo do Commercio.
~. 63. Os livros do corretor, quando arrecadados pela Camara

YUdICM, serão, na hypothese do art. 26 deste Decreto, entregues ao
!1ICc~s"or no ofticio; fóra deste caso, serão guardados pela Camara
yndical em seu archivo.
I Â.l't. 64:. As certidões extrahidas dos livros com referencia á
tolha em qu~ os actos se. acharem escripturados,. sendo pelos con:e·
ores snuscrlptadas e asslgnadas, terão força de lllstrumento publIco
parllllrova dos contractos respectivos.
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Art. 65. O corretor, que passar certidão contra o que constAr
dos seus livros, incorrerá nas penas do crime de falsidade, perderia
fiança por inteiro e será destituido.

Art. 66. O corretor é pessoalmente responsavel para com o
olltro corretor com quem operar, e para com o seu committente, pela
eutrega dos titulos vendidos e pelo pagamento do que houver com·
prado, nas negociações á vista.

Não subsistirá a responsabilidade do corretor S10 committenlAl
consentir em dec1arar o seu nome, quando der a ordem par:t a ne
gociação.

Art. 67. A responsabilidade do corretor é restricta á execn~

da negociação e não ás consequencias desta, desde que os titulos estio
verem em fórma regular, quer quanto ao direito do transferento,
quer quanto ás qualidades substanciaes e intrínsecas dos referidos
titulos.

Art. 68. A-. responsabilidade do corretor é inteira e completa
pela liquidação das operações feitas a prazo sempre que no acto da
transacção não fôr revelado, de modo regular (arts. 48 e 66), onorne
do committente.

Art. 69. Nas hypotheses dos arts. 66 e 67 a fiança do corretor
responde pela liquidação das operações, a qual será feita pela Camara
Syndical, pela maneira que fôr estabelecida no Regimento Interno dOi
Corretores.

Art. 70. Nas operações sobre tit.ulos nominativos, que não seiam
apolices da divida publica federal, a transferencia se poderá realizar
para o corretor, no caso de não querer o committente revelar seu
nome, sendo tal transferencia a titulo provisorio, devendo ocorreror
transferir, por sua vez, dentro de oito dias, ao corretor ~om qnem
houver negociado ou ao proprio committente deste, os tItulas por
termo nos livros das respectivas sociedades anonymas. . .

Art. 71. Os çorretores são responsaveis pela aut~entlcldadeda
ultima assignatura das letras e outros titulos que negocIarem..tul

Art. 72. Na falta de aceitação ou de pagamento dos ti os
pelo corretor comprador e da eutrega pelo corretor vende~or, a~
venda e a compra dos valores negociados póde ser, a reqller~mento o
corretor com o qual houver sido feita a negociação, reahzada po:
intermedio do syndico, correndo todos os riscos por conta do cor
retor omisso. . lar'

.Paragrapho unico. Na revenda e na compra o syndlcO regn

se-ha pelo Regimento Interno dos Corretores. . onde
Art. 73. O corretor, salvo convenção em contrano, respcon.

peraute seu committente pelo outro corretor com o qual houver
tractado, quanto á liquidação da negociação.
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Art. 74. Si, nãó havendo embaraço judicial opposto á execução
da negociação feita por interniedio do corretor, este não fizer ao com·
mittante entrega dos titulos adquiridos, ou do preço dos vendidos,
dentro do prazo fixado neste Decreto e no Regimento Interno dos Cor
retores para a liquidação das negociações, o committente poderá
pedir á' Camara Syndical a p,rompta liquidação da operação.

Art. 75. ACamara Syndical, tomando conhecimento da opera
çáo e do fundamentp qne assistir á reclamação, liquidará a operação,
no mais breve prazo possivel e expedirá ao Ministro da Fazenda
requisiLoria para levautamento, por conta da fiança do corretor, da
quantia precisa para a acquisição dos titulos, ou entrega do preço dos
,endidos, segundo o caso. .

Art. 76. A requisição será acompanhada do processo que a
Camara Syndical houver organizado para apurar a legalidade do fun-
damento da reclamação. _

Art. 77. Quando chegar ao conhecimento da Camara Syndical
facto de omissão de corretor em desempenho de obrigações contra
bida para com outros corretores em negociações da Bolsa, a referida
Cama"a chamará a si a liquidação das operações, pelo fLllldo de ga
rantia e de accordo com o Regimento Interno, tomando por base o
t1lfSO medio do dia em o qual se der a verificação.

Paragl'apho unico. Os creditos que poi' essa liquidação se apu
rarem em favor do corretor omisso não serão exigiveis sinão no ven·
eimento primitivo de cada uma da.s operações liquidadas.

CAPITULO III

NlllllerO dos corretotes, assemblêa e eleição da Camara 8yndical

Art: 78. E' fixado em quarenta o numero dos corretores de fun
dospubhcos da Capital Federal sem prejuizo dos actuaes, fazendo-se
&reducção á medida que vagar~m os logares.

(
Art. 79. Os corretores matriculados na Junta Commercial

art.12 § l° do Decr. n. 596 de 19 de Julho de 1890) J;eunir-se-hão
~osos a~nos e elegerão dentre &i, por escrutinio e maioria absoluta

UbffraglOS, uma Camara Syndical composta de um syndico e cinco
lem ros.

Art: 80. Da eleição lavrar-se-ha uma acta em livro para esse
iJn .drtmado e della se extral1irão cópias authenticadas, que serão
tnna as ao Ministro da Fazenda e á Junta Commercia1.
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Art. 81. Os corretores ~ã;o se poderão reunir extraordinaria.
mente a. não ser por convocação da Camara Syndica!.

Art. 82. Os corretores poderão solicitar a convocação de uma
assembléa geral para deliberar sobre caso urgente e de justificada
gravidade occorrente no funccionamento da Bolsa e com referenciai
cotação dos cursos dos titulas, das especies e dos cambios.

O pedido de convocação deve ser formulado por escripto e~.
gnado por dous corretores em exercicio activo da profissão.

Art. 83. A assembléa geral constituir-se-ha com a maioria
absoluta dos corretores e será presidida pelo syndico; as suas delibe·
rações constarão de actas lavradas em livro proprio confiado á guarda
da Camar31 Syndical ; servirá de secretario da reunião o corretor que
o syndico designar. As actas serão assiglladas por todos os corretores e
presentes, não sendo permissivel delegação para esse fim.

Art. 84. ACamara Syndical servirá por nm anno, mas os seus
membros poderão ser reeleitos. Será presidida pelo syndico quedesi·
gnará o secretario, dentre os membros da Camara.

Art. 85. .A nenhum corretor é licito eximir-se de ser membro Ib
Camara Syndical, salvo por molestia- grave e continuada, provada
perante o Ministro da Fazenda e, no caso de reeleição, antes de decoro
rido um anno entre a ante.cedente e a nova nomeação.

O corretor que recusar o cargo de membro da Camara Syndieal,
fóra dos dous casos acima referidos, pagará uma multa de um couto
de réis, e si, notificado para que sirva. o cargo por portaria llo Miuistro
da Fazenda, con,tinuar a recusar-se, será destitnido do officio.

Art. 86. ACamara Syndical p,oderá l1eliberar, sempl'? que ~
achar presente meta.de e mais um dos seus membros; os negocrosserao
decididos por maioria absoluta de votos presentes; no caso de empate
o presidente terá o voto de qualidade.

Das deliberações deverão ser lavradas actas em livro abe~
numerado e rubricado pelo presidente da Junta Commercial e deVIda·
mente sellado. .As actas serão assignadas por todos os membros da
Camara Syndical, .que houverem tomado parte na sessão .

.Art. 87. São attribuições da Camara Svndical :
a) velar para que os corretores se contenham nos. limites ~

suas funcções legaes, podendo ordenar-lhes a apresentaçao dos. seRi
livros e prescrever·lhes todas as medidas de precaução que Julgar
necessarias ; .

b) infligir censura aos ·l;!.ctos dos corretores, quando irl'egu~~~
e, segundo a gravidade ào caso, interdizer·lhes a entrada na. I
durante um prazo não excedente de trinta dias, suspendeI-os por.l~
tempo e representar ao Ministro da Fazenda sobre a convemeD.
da destituição;
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c) 'fisc~lisar que nenhum mdividqo, sem titulo leg'al, exerça as
funcções de corretor, promovendo contra os 'infractores, pelos meios
competentes, a applicação das penas do ar~. 28 deste Decreto;

d) decidir as contestações que se suscItarem entre os corretores
relativamente ao exercicio de suas funcções, com recurso para o
Ministro da Fazenda;

e) propôr ao Ministro da Fazenda as medidas, que julgar conve
nientes para regularisação das funcções. dos corretores, da marcha
d&s operações da Bolsa e da fixação das cotações dos titulos e dos
~mbios; .

ncotar ou fixar diariamente, ainda quando se não tenha reunido
ametade e mais um de seus membros, e, á vista dos votos de todos
os corretores, o preço dos cambios, fundos publicos e metaes pre·
ciosos.

Art. 88. As penas disciplinares serão impostas por deliberação
ua maioria da Camara Syndical e ouvido préviamente o corretor
lIOOusado.

Art. 89. Ao syndico compete:
a) representar aCamara Syndical e a corporação dos corretores

perante oGoverno, as autoridades constituidas e em juizo;
b) presidu' aR reuniões da Camara Syndical, dirigir a discussão,

apurar as deliberações e votar em ultimo logar e para desempate no
C&8O de ser necessario ;

c) executar as deliberações da Camara Syndical ;
d) promover reuniões diarias da Camara Syndical para verifi·

e&ção do resultado das operações, determinação do curso do cambio e
cotação dos fundoJ) e valores nogociados pelos corretores;

e) fiscalisar a escripturação do livro dos preços correntes em que
'~everão ser registrados os boletins apresentados pelos corretores, nos
qO&~.s estiverem mencionadas as propostas e transacções que se hou·
Ter~m realizado e tiverem sido inscriptas nas notas affixadas no
recInto da Bolsa .

f) assignar ~ remetter ao Ministro da Fazenda e á Junta Com
mereial oboletim da cotação cambial.

CAPITULO IV

Auxiliares dos COt'retores, c01n'lnissão e imposição de multas

ii Art. 90. A.os corretores de tundos é pel'mittido terem com.o auxi·
..ias prepostos seus, nomeados, sob indicação dos mesmos corretores,
/'Ia Camara Syndical. .

97
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Taes prepostos devem reunir o requisitos e~~51CI.o

deste Decreto para o officio de corretor. (*)
Art. 91. Os auxiliares ou prepostos dos corretores são collli.

derados mandatarios legaes dos mesmos para os efi'eitos :
a,) de praticarem todos os actos de que fôrem encarregados pelos

corretores e attinentes ao officio, menos os de negociações da com
petencia dos corretores, lançamento desses acto no caderno manllil
e no protocollo e expedição de certidão dos assentos lavrados nOl
mesmos livros, estando o corretor em exercicio ;

b) substituir o corretor nos seus impedimentos por molestia,
salvo a disposição do art. 26 ; neste caso tem o preposto competencia
para praticar todos os actos do officio de corretor.

Art. 92. Os corretores respondem solidariamente por seus pre·
postos.

Para sua segurança poderão exigir, no acto da proposta paraa
non;wp.ção, que o auxiliar entre para o fundo de garantia de que trata
o art.' 7° deste Decreto com quantia igual á metade da' prest,ar'JdOl
corretores.

Áít. 93. Os prepostos dos corretores podem ser suspenso.' e
.estituidos ad nutum pela Oamara Syndical.

Art. 94. Os corretores, nas neg'ocia'Ções que realizare~, per·
ceberão como remuneração, a commissão que fôr estabeleClll~ em
decreto referendado pelo Ministro da Fazenda, expedido sob meor·
mação da Oamara Syndical.

Emquanto não fôr promulgado o Decreto, regularão para &

percepção da corretagem o art. 30 do DecI'. n. 806 de 26 de Jn1r
de 1851 e o art. 1", parte final, do Decr. u. 2800 de 5 de Junho e
1861.

Art. 95. As multas estabelecidas neste Decreto serão imp~s~
administrativamente pela Oamara Syudical, com recurso para oMiIllS'
tro da Fazenda.

Paragrapho unico. O recurso terá efieito suspensivo, deverá,ser
interposto dentro de cinco dias, a contar da, notificação pelo syndlCJI
e será decidido dentro de quinze dias.

Art. 96. O producto das multas será recolhido ao Tltesouro co~
renda da União. '. I

Art. 97. Estas multas serão cobradas executIvamente, pt~
mesmo modo estabelecido para a cobrança da divida activa da fazea
publica. ___

'•• ,.!vde14de
(~) Regimento dos aux.iliares de corretores da Camara syndi\i<ll' .

Fevereiro de 189-1, Di1'., vaI. 61, pag, 114.
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A Bolsa, negociações de f~tnaos publ'tcos: 1° a vista ; }20 a prazo; a)
com transferencia real; b) liq~bidadas por prestação de diffe}'ençc~

das cotações; c) a premio; d) fi1'mes, liquidação geral das opera·
ções. Operações por Q1'dem judicial.

,Art. 98. A Bolsa é o logar, no salão da Praça do COL Jlcrcio,
des~;úado as operações de compra e venda de títulos publicos, de
acções de bancos e companhias, de valores commerciaes e re metaes
"reciosos.

Art. 99. S6 aos C(\lTetores de fundos é permittido o accesso
dentro da balaustrada lia Bolsa.

Art. 100. ACamara Syndical compete tornar eífectiva a dispo
sição do artigo antecedente, vedando as pessoas estranhas a classe
dos corretores de fnndos o ingresso no logar reservado á Bolsa,
emquanto esta fnnccionar .

.Art. 101. F6ra do logar especial e das horas designadas no
RegImento Intel'no dos Corretores é prohibida qualquer reunião quer
COn:,posta de corretores de fundos, quer de pessoas estranhas á DO 
fissao, para effectnar operações de Bolsa.

Art. 102. A violação desta disposição sujeitará os corretores á
mnlta de 500$ a 1:000~ imposta pela Camara Syndical e á suspensão
por trinta dias, na reincidencia.

Os estranhos á profissão incorrerão na disposição do art. 224 do
Codigo Penal.

Art. 103. Os corretores de fundos publicos reunir-se-hão na
BoI~a á hora marcada no Regimento Interno e immediatamente comer o ~ propôr em alta voz as transacções que desejarem eífectuar,
etermmando as condições em que devam ser baseadas.

~~t. 104. Logo qne qualquer corretor aceitar a proposta e as
~ndiço~sda negociação reputar-se-ha fechada a transacção. Os corre
~sa Inscreverão em seus cadernos manuaes e, acto continuo, tro:0entre si um memorandwn assignado em que estejam consignadas

sas condições da operação que acabaram de eífectuar.
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Art. 105. A operação ultimatla será immediatamente inscripta.em
uma taboa collocada proxima á Bolsa e em logar visivel par", todaa.

. Art. 106. O corretor, comquanto não obrigado a declarar a
quantidade total dos titulos e valores que tenhà de negociar, deverá
qeterminar o numero, que se proponha o. comprar e vernt6r.

Art. 107. Encerrados os trabalhos da Bolsa reunir-se·l\· a
Oamara Syntlical e os corretores em logar designado no Regimento,
para procederem á fixação do clirsr '" cambi9, e da cotação dos
fundos e valores negociados, taxando- IJ .,~ maximo e minimo.

Art. 108. Para determinação do curso de cambio e dos valores,
a que se refere o artigo antecedente, apresentarão os corretom ~

Qamara Syndical boletins por elles assignados contendo as notas
correspondentes as transacções eifectuadas nesse lUa cQm menção dos
ljmites maximo e minimo das cotações.

Art. 109. Oom os elementos fornecidos pelos boletins dos corre
tores, que sel'ão registrados em livro proprio, verificará a Camara o
resultado das operações do dia e fixará, de modo definitivo, ocurso
do cambio e da cotação dos titulos e valores negoci.ados.

Art. 110. Em livro proprio se lavrará, em fárma de termo, 8
,·deliberação da Oamara Syndical e se expedirá de conformidade com

elIa, o boletim da cotação ofticial e do curso do cambio
Deste boletim serão enviadas cópias, authenticadas pe10 ~yndico,

ao 1rIinistro da Fazenda e aos presidentes da Associação e da JunÚl
OommerciaeR .

Art. 111. Os. titulos de emprestimos estrangeiros só poderão
ser cotados na Bolsa mediante autorização do Ministro da Fazenda,
concedida sob informação da Oamara Syndical. ,

Art. 112. Os titulos de emprezas nacionaes e estrangeIras
sel·o-ltão sámeute com consentimento da Camara Synclical

Esta responderá civilmente pelos prejuizos resultantes da
admissão á cotação de titulos e acções de associações ilJegalmenl~
constituidas, ou que não tenliam realizado o capital exigido na ~el
reguladora do anonymato para que as suas acções sejam negociaVels,
e de sociedades sem existencia real e'actividade eifectiva, mas apen1aB
organizadas no intuito de tentar a negociação de titulas e a expo,
ração de operação sobre os. mesmos. ,

Art. 113. ACamara Syndical fará Inserir no boletlDl de que
trata o art. lOS os valores admittidos até então á cotação eos que
o fôrem desse dia em diante. .

~s apolices da divida publica federal figurarão sempre no b,olet!Ill'
Art. 114. A venda de titulos ao portador reputa·se perfeIla com

a tradição dos titulos pelo corretor vendedor ao corretor compra'lor,
ou pela escripturação dos valores nos livros daquelle em nome deste.
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irt. )1 'í. A dos titulos nominativos não se opér8J pelo só facto
da transfereucia real (ao comprador) ou á. ordem (ao corr-etor do com
pradOl) nos livros da sociedade emissora das acçõe , mas dependem
do pagamento do preço e da effectiva tradição dos titulos.

Paragrapho unico. A transferencia de titulos nominativos poderá
er feita noS escriptorios dos corretores em termo avulso, conforme

modelo que expedirá aCamara Syndical. A transferencia terá logar
avista de certificado fornecido p3la sociedade emissora dos titulos,
no qual se declare qUf\ a pe.c- : legitima possuidora dos mesmos.

A' vista do term\.· .:','ador mandará averbar em seu nome
os titulas nos livros da companhia.

Art. 116. O tempo em que devem ser liquidadas as operações á
vi ta dos titulos ao portador e dos nominativos-será fixado uo Regi-
mento lnterno. .

Al't. 117. Ocorretor tem o direito de exigir, antes de executar
atransacção, que o committente lhe forneça os titulos a negociar ou
os fundos preci os para a operação.

Art. 118. Si o committente não fornecer os titulos ou os fundos,
para er ultimada a operação já. pactuada pelo corretor, deverá este
notificaI-o, por carta registrada, para fazeI-o dentro de 48 horas, '
que decorrerão da expedição da carta, verificada pelo conhecimento
do registro, avisaudo o committente de que no caso de omissão, se
executará a operação por sua couta e r' coo

Art. 119. Deixando o committente de proporcionar ao corretor
os meios de fazer effectiva a operação, no prazo fixado, passará o
corretor a vender os titulos que houver adquirido e pagará, com o
producto, o preço da compra, ou adquirirá os titulos cuja compra
houver convencionado.

Paragrapho unico. Em qualquer destas hypotheses responderá
ocommittente pela differença que, com a demora da opera~ão haja
oCcorrido na cotação dos titulos. A acção executiva é o meio judicial
d~apu.ração dos direitos e da responsabilidade provenientes destas
di po lções.
. Art. 120. As operações da Bolsa serão liquidaveis em tempo

diver odaquelle em que fõrem coútractadas.
1rt. 121. As liquidações poderão, na hypothese do artigo ante

cedente, ser realizadas pela effectiva entrega dos titulas e paga
mentos dos preços, ou pela prestação da differença entre a cotação
dadata. do contracto e a da época da liquidação. São exceptlladas
de~~a d~ posição as operações sobre letras de cambio, que s6mente
\el'ao hql1idaveis pela entrega effectiva dos titulas.

M. 122. O tempo para a líquidação das negociações a prazo,
será fixado no Regimento Interno, não podendo exceder do fim do mez
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seguinte áquelle em que hOuverem sido ajustadas. raz"o paru)f:
quidação das operações do cambio não poder' exceder de 15 dias.

Art. 123. Nas negociações a prazo liquidaveis por prestllçãoda
differença, tem o corretor, conforme O'{I 'eceito do art. 68 dei:lte Decret~
inteira responsabilidade pela effectiva execução da peração. I

Paragrapho uníco. Perante o committente responde com a sua
fiança, para com o outro corretor, com o fundo da garantia.

A liquidação, em um e outro caso, é feita pela Camara SyndicaI.
Art. 124. O corretor tem o direito de' exigir do. committente, nas

negociações a prazo, uma garantia destinada a pôl-o a abrigo, da imo
pontualidade, ou da insolvabilidade do mesmo committente.

Art. 125. A garantia pôde consistir em valores ou em dinheiro;
deve constar de documento escripto pelo punho do committente, ~n.

tendo declaração de que o dinheiro ou os valores são consignados a
porem o corretor acoberto dos riscos da operação das diffcrenças daco·
tação dos titulos, e autorizando o corretor a vender estes para Iiqui·
dação da operação, no caso de emissão por parte do committente.

Art. 126. As diversas operaç.ões efI"ectuadas pelo corretor, por
ordem de um mesmo committente, são liquidaveis por eompensaçãoem
dinheiro ou em titulos da mesma· especie, conforme hou ver sido accor·
dado.

Art. 127. As operações realizadas por mais de um corretor epor
ordem e conta de um ou mais committentes, podem ser, do mesmo
modo do artigo antecedente, liquidadas por compensação, si os inte·
ressados nisso convierem.

Art. 128. A' Camara Syndical compete dar instrucções paraas
liquidações de que tratam os artigos antecedentes-de accôrdo ~m

os cursos cotados. .
Estes servirão de base para estabelecer- se o curso uniforme para

taes liquidações.
Art. 129. A operação a prazo póde ser feita com a faculdade de

desistencia por parte do committente, mediante o abandono de uma
quantia convencionada e paga como premio de indemnização da re·
siliação do contracto.

Art. 130. O premio é estipulado sobre o valor de cada titul~ e
não impede que o corretor exija a prestação da garantia da operaçao,
a que se refere oart. 122 na hypothese de consolidação. .

Art. 131. O Regimento Interno fixará a época em que de~er&o
ser feitas as declarações de abandono do premio e de confirlllaçao da
operação. . ' . '0

'A falta de declaração na época precisa importará a .con. Oli~8~~
da operação e a responsabilidade do committente pela liqUldaçao
mesma, a qual ficará sujeita a todas as regras das negociações firmes.



DECRETO N. 1359 DE 1893 1543

Art. 13-2. Em todas as operações a pra~o o comprador. te~ o
direito de exigir a entrega dos valores negocIados, por anteClpaçao,
isto é, antes da época fixada para a execução da transacção.

Art. 133. Os descontos podem ter logar quer nos contractos
firmes, quer nos feitos a premio e dão logar a liquidações antecipadas
das operações. _

Taes liquidações serão regulaúas no Regimento Interno dos
Corretores . .---

Arfo 134. jIT" prohibido o desconto nas operações do reporto
Art~ 135. Nas negociações a prazo a liquidação das operações

aifecta a refs)lfllsabilidade dos corretores entre si e para com seus
clientes, nos termos do art. 68.

Art. 136. A' Gamara Syndical compete provêr á liquidação
central das operações dos corretores de conformidade com os preceitos
do Regimento Interno, fazendo apurar em dinheiro ou em titulos os
.aldos, que serão pagos por seu intermedio.

Àrt. 137. Quando algum corretor houver sido encarregado de
proceder á venda de valores negociaveis na Bolsa, por ordem de juiz
competente e para execução de sentença proferida em juizo contra
dictorio, ou de acto de jurisdição voluntaria, será a negociação
annuuciada por meio de aviso ou edital aftixado no recinto da
Bolsa.

Àl't. 138. Neste aviso far·se·ha menção dos titulos a neg'odar e
de sua quantidade, da decisão do juiz que houver ordenado a nego
ciação e do nome do corretor della incumbido.

Art. 139. Os valores que não tiverem sido admittidos á cotação,
nos termos do art. 111, serão vendidos em leilão sob a responsabilidade
do corretor e mediante as formalidades estabelecidas no Regimento In-
terno. .

Art. 140. A Gamara Syndical pôde resolver que se faça em
leilão a venda de titulas admittidos á cotação, sempre que esta não se
der, por falta de negociações de taes valores, eu pela occorrencia de
qualquer circumstancia que torne prejudicial aquelle meio de trans
ferencia.

Art. 141. A venda dos titulos, que se acharem no caso do art. 33,
do Decr. n. 434 de 4 de J\llho de 1891, será levada a efi'eito pelo
modo estabelecido nos artigos !tntecedentes.

M. 142. A Gamara Syndical organizarã, dentro de dous mezes
da pu~licaÇão deste Decreto, um Regimento Interno, que ficará endo
p~rte llltegrante deste acto e no qual serão regulados, de modo pl'e·
CISO, todos os factos referentes á organização' e ao funccionamento da
cm-
da

poração dos corretores e da Gamara Syndical e todas as operações
Bolsa.
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CAPITULO II

l\T,'gocirrçôes de letras de cambio e ae eSJ!ecies metrEUic.1S. Cotação rio.
. respectivos cursos .

. - -' :-

A t 143 A . - b J, ., Tle 8 ãiira1"b.... dr . . s negoClaçoeS so re lt. ~'. . . :tan O8

prazo, n~o produzirão e.ffeito. pa:,ra o :fim de .;uI apu omm~~t'j ju.i~r, e
serem objecto de cotaçao, SI nao puderem l>er provao ~blJV. certb30
extrahida dos livros dos corretores e que faça menção Ct ~ J.eclaraçóes
a que se refere art. 56 deste Decreto.

Art. 144. As negociações de especies metallicas provar·se·hM
por meio de certidões extrahidas dos livros dos corretores-quB, dêm
indicação da quantidade, natureza e preço das especies.

Art. 145. Os estabelecimentos bancarias, que negociarem sobre
cambio, são obrigados a remetter diariamente ao syndico o resultado
das operações de balcão sobre letras de cambio, com declarações das·
taxas a que tiverem operado.

Art. 146. A falta de cumprimento desta obrigação sujeitará os
bancos nacionaes a multa de 5 a 10 contos de réis e os estrangeiros
a ser·lhes cassada a autoriza~ão para funccionarem em qualqner praça
da Republica.

Art. 147. As operações realizadas pelos bancos e pelos corre·
tores servirão de elemento para a :fixação do curso official do cambio
pela Camara Syndical.

Art. 148. A cotação á vista, quando não se derem trausacções
nesta conformidade, será a fixada para as operações a 90 dias, com de·
dllCção de 1/4. . .

Art. U~. ACamara Syndical, além dos boletins dIarlOs do
cnrso official do cambio, fundos publicas e espedes metallicas, :emelr
terá mensalmente ao Ministro da Fazenda um quadro do mOVImento
da Bolsa, com fixação da média dos cursos cotados. '"

Art. 150. ACamara Syndical é respons!1Vel pelo exactJdao 110'
preços cotados no mercado de cambio e de fundos publicos.

A falta de exacção na cotação acarreta para os membros ~8
referida Camara a incursão no crime de falsidade, a perda da totali·
dade ua fiança e a de títllição. . . ,

Art. 151. Si o erro da Camara Syndical fõr devido á lllexactídao
das notas dos corretores ou dos bancos - inconerão os cOJ'retor~l
nas referidas penas- e os bancos na multa ou cessação da aut~~l'
zação para funccionarem de que trata o arte 146 seg·undo fôrem n8C!O'
naes ou estrangeiros.
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An. "'. R receIto tem applicação a cotação do preço das
e peeie cta.l1ica .

Art. 156. Depoi da fixação do boletim da c.ctação, nenhuma
alteração pMe' nene feita-ainda que no intuito de· r~ctificar a
cotação.

E' licit porém, rectific&.r o boletim para o effeito unico ue
completaI-o, incluindo flludos, cuja cotação não tiver siuo mencio-
nada, por '" - - -ia.

A'. 134.:r: ,,' . ofticial do cambio determinará o curso
a,·thent. 135. '.esmo; \, Jrá fixada de accôrdo com as instrucções
do'-Regim 'SPQ' Interno dos Corretores; della será expedido boletim
pela Camara Syndical, o qual será registrado no livro competente
pelo secretario da mesma Camara.

Art. 155. ACamara Sy.ndical da Capital Federal serão enviadas
de todas as praças commerciaes da Republica communicações tele·
graphicas das taxas cambiaes do dia. ACamara Syndical organizará
com estes dados um boletim central da cotação cambial da Republica
no referido dia e com os limites maximo e miuimo de cada praça.

Art. 156. O presente Decreto será submettido á approvação do
Congresso Nacional, em sua primeira sessão, na parte que excede as
faculdades do Poder Executivo.

Art. 157. Ficam revogadas as dispOSições em contrano.

Decrete ll. 149 B de 20 de Julho de 18!J3

Dispõe sobre os titulos ao portador

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
~aço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a

segumte resolução:
Art. 1. o O proprietario de titulo ao portador que delles fôr des

11lossado por motivo estranho a sua vontade em disposição da Lei,
pod~rá obter novos titulos e impedir que a outrem sejam pagos o
capItal e os rendimentos.

~t. 2. 0 Perante o Juiz ou Tribunal do domicilio do devedor, o
propl'letario allegará em petição as circumstancias em que foi des·
apo_ ado, declarando a quantidade, natureza, valor nominal e nume·
raçao dos titulos, e série, .se houver, e, quanto passiveI, a época e

dio.g~r em que os adquirira e em que recebera os ultimas juros ou
vldendos.
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Àrt. 3. U Concluirá pedindo a intimação:
Do devedor ou seu representante, para que não pague o capital

l1em o.s Juros ou dividendo.
Do Presidente da Junta dos Corretores, para que não sejam

admittidos os titulos em negociação na praça.
Do dettlntor dos titulos, ou de quem interessado fôr, para allegar

o que lheconvier.
Art. 4. 0 O Juiz mandará immediatamente fazer as intimações e

expedir edital, marcando aos terceiros interessados o prazo de um
anno para dizerem o seu direito.

Art. 5.0 Decorrido o prazo de um anno sem opposição, e se
houverem sido distribuidos dous Jividendos, poderá o requerente ser
autorizado a perceber os juros e dividendos vencidos e que se fôrem
vencendo e o capital que se tornar exigivel, mediante caução.

Art. 6.0 A caução comprehenderá o capital exigivel e a impor.
tancia das annuidades vencidas, sendo a do ultimo anno computada
em dobro. Não será julgada sem audiencia do ministerio publico, ou
dê 11m curador a lide.

Art. 7. u Dous annos depois da autorização pôde ser levantadaa
caução relativa aos juros e dividendos, permanecendo quanto ao ca·
pital, por mais dous annos. Para apolices da divida publica oprazo
será de nove annos, contados da autorização, salvo a dispo ição do
art. 16, lettra d.

Art. 8.0 Si o requerente não puder ou não quizer prestar caução
serão depositados o capital e rendimentos exigiveis, os quaes só pode.
rão ser levantados depois de decorridos os prazos do arLigo antece·
dente.

Art. 9.0 Si se tratar sómente de coupons destacados dos titulo I

o prazo será o mesmo marcado para juros e dividendos no art. 7'.
Art. la. Os pagamentos feitos de accôrdo com esta Lei i.mpor·

tam quitação ao devedor, e os terceiros que se julgarem prejudIcados
só terão acção contra aquelles que, sem justa causa, se tiver apre·
sentado como proprietario desapossado.

Art. 11. O devedor, a quem fôrem apresentados os titulos d~nuu·
ciados, é obrigado a apprehendel-os e communicar a occorrencJa ao
Juiz.

Art. 12. Si um terceiro se apresentar portador dos titulos denu~'
ciados, terá vista para contestar, ficando suspensa qualquer auton·
zação concedida ao recebimento do capital e juros ou dividendo". .

Art. 13. E' nul1a a negociação de titulos furtados ou extravJ~'
dos, feita depois da intimação á Junta dos Corretores ou da publI·
cação do edital e o adquirente só terá acção contra o vendedor eo
corretor que tiver intervindo na operação.
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nwstação no prazo de tres annos conta
~thlerá o Juiz ordenar que ao proprie·
;a.das duplicatas aos titulos reclamados.

Art. 1 I (l - de despacho, poderá o proprio interes-
sado, por si -Jl r a1 de justiça, fazer ao devedor e á Junta dos
Corretores a ini,ímação do art. 3° por meio de notas em duplicata,
em um de cujos exemplar~ será lançado o sciente dos intimattos ou
certidão Ofllctal. T1ii6S ,; ttii1ações, porém, deverão ser judicialmente
rectificadas dentro de seis dias, sob pena de nullidade.

Art. 16. As disposições desta Lei se applicam aos seguiutes
titulos, sempre que fôrem ao portador:

a) recibos e cheques on mandatos passados para serem. pagos
na mesma praça em vÍ1;çude de conta corrente;

b) acções e obrigações de companhias, observadas as disposições
das leis soure sociedades anonymas ; .

c) letras hypothecarias emittidas por sociedades de credito real,
nos termos da Lei :

d) apoUces da divida publica, quando não regidas por leis
especiaes i

Art. 17. Ficam revogadas as disposições em contrario .
O Ministro de Estado dos Negocios da Fazenua assim o faça

executar.
Capital Federal, 20 de Julho de 1893, 5° de Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Felisbello Freire.

Decreto n. 173 B de 10 de Setembro de 1893

Amplia a organização da Procuradoria da RepUblica e Fazenda Federal

oVice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
!aço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a

8eglllDte resolução:
. Art. 1.0 São creados no Districto Federal os logares de 1° e 2·

adjuntos do procurador da Republica e de solicitador da Fazenda. (1)-
da B~pl~~rova as instrucções regulando as attribuições e funcções da procuradoria

ca FederaI.-Decr. n. 1562 de 1893.-Vid.Decr. n. 221 de 1894, arts. 4,5 eill.
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Art. 2. o Servirão perante o . tiin·· ... secção o 10 adjunto cumu.
lativamente com o procurador da I '1~8 q osolicitador daF~zenda,

Art.. 3.' O 20 adjunto represelJ .:.1 '?;enda Federal perante a
J usLiça local. "e ,

Art. 4. o A cobrança da divida activa 8erá. 'a Directoria do Con.
tencioso distribuida igualmente ao procurador <lá Republica e ao l'
adjunto. Os demais serviços serão commettidos ao procurador, que
pederá divid~l-os com o 10 adjunto.

Art. 5.° O solicitador exercerá os actos de seu officio sob a direc·
ção do procurador e do 1° adjunto.

Art. 6.° Os adjuntos serão nomeados pelo Presidente da Repu·
blica, por intermedio do Ministerio da Fazenda, dentre os doutore!
e bachareis em direito, com pratica de tres annos pelo menos.

O solicitador será nomeado pelo Ministerio da Fazenda, medi·
ante proposta do procurador da Republica.

E:stes funccionarios serão conservados emquanto bem servirem.
Art. 7.° O procurador e os adjuntos se substituirão recipro·

cameute.
Nas faltas e Impedimentos do sOlicitador, o procurador provera

a sua substituição constituindo solicitador interino ad hoc.
O substituto perceberá a porcentagem e custas corresponde~t~

ao serviço e, si a substituição fõr de exercicio, tambem a gratifi·
cação do substituido (um terço dos vencimentos). .

Art. 8.° Além do vencimento de 3:600@ annuaes, o loadJunro
perceberá a commissão de 2 % sohre as sommas por elIe arrecadadas
e as custas dos actos que praticam como curador e advogado n~s
causas em que a Fazenda. ror vencedora, repartidamente com o soli·
citador nos executivos fiscaes.

Art. 9.° O 2° adjunto, além do vencimento indicado para opn·
meiro e dar as custas consignadas no respectivo Regimen.to . para
advogados e curadores, .conforme o caso, perceberá a comilllssao de
1 °10 sobre os bens que fôrem arrecadados nos processo~ em que func·
cionar, nos termos do Regulamento n. 2433 de 1l:?57.

Art. 10.° O solicitador terá o vencimento annual de 1:200~, a
commissão de 1% das sornrnas que fõrem arrecadadas por via exe
cutiva fiscal e custas, nos termos do art. 8° in fine. (2)

Art. 11. Para as outras secções em que fõr mister, o poder
Executivo proporá a creação do lagar de solicitador, media~te.repJ:~
sentação do respectivo procurador, acompanhada da. estatlstlca
trabalhos da procuradoria e informações do jui~o seCCIOnal. L.

Art. 12. Esses solicitadores serão nomeados na fôrma desta el,
terão o vencimento de 600~ annuaes e a commissão do art. 10.
-------------------------

(2) A commi são é de 1 1;2 010: Uecr. n. 1692 de 189.1.
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Art. 13. () procuradores nt ;"publica em todas as secções terã.o

igualmente direito á commissã ~ tas nos termos do art. 80

Art: 14. Para a cobrança (Lv.divida activa fed~ral se observará
oRegulam~nt{\ annexo ao Decr. n. 9885 de 29 de Fevereiro de 1888,
em tudo o que não estiver revogado pelo Decr. n. 848 de 11 dE
Outubro de 1 . O.

Art. 15. FIca revogado. 1\ paragrapho unico do art 4° do Decr.
n. 1166 de 17 de Dezembro de 1892 e autorizado o Poder Executive
a8Kpedir as instrucções necessarias para a regular e immediata exe·
cnção desta Lei.

Art. 16. Para as primeiras nomeações serão preferidos os func·
ciouarios nomeados ex-vi do Decr. n. 1166 de 17 de Dezembrc
de 1892, na ordem de maior tempo de serviço do cargo.

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 10 de Setembro de 1893, 5° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Felisbello F1reire.

Decreto n. 177 A de 15 de Setembro de 1893

Dtinslrucções para emissão de emprestimo em obrigações ao portador (debent1Lres
das companhias ou sociedades anonymas

oVice·Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
~aço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a

seguinte resolução:
Art: 1.0 As companhias ou sociedades anonymas poderão emittir

empres~lmos em obrigações ao portador (debentures) de conformidade
com odisposto nesta Lei.

o § 1." As obrigações que as sOCIedades anonymas emittirem
terao por fiança todo o activo e bens de cada companhia, preferindo a
ontros quaesquer titulos de divida.

( .1. ~iq~idando-se a sociedade, os portadores de sas obrigações
obT1ga~lOllIstas) serão pagos antes <.1e quaesquer outros credores, os
~~a; ~ao s.erão admittidossinão depois de recolhidas todas elias,

e eposltado o seu valor.
~ II. A prefereucia assegurada aos obrigacionistas não prejudica

r,redores hypothecarios, antichresistas e pignoraticios, quanto
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",
ás hypothecas, ás antichréses e a( J penhores anterior e regulll.
mente inscriptos.

§ 2.° As sociedades anonymas qt contrahirem taes emprestÍDlol
poderão abonaI-os especialmente cúm hypothecas, antichréses!
penhores, ficando fóra do commel'cio, nesse caso, e só nelie, os benl
especificados em garantia dessas operações.

Na inscripção e transcripção i'espectiva se observará o disposli
no Decr. n. 370 de 2 de Maio de 1890, sem prejuizo do estabele·
cido nesta Lei, art. 4°.

§ 3. ° O valor total das emissões de uma companhia não em·
derá ao do capital estipulado nos seus estatutos.

§ 4.° Exceptuam-se desta regra:
lO, as associações de credito hypothecario ;
2°, as associações de estradas de ferro, navegação, colonisação e

mineração;
3°, as que segurarem· o excesso, mediante titulos de divida da

União, dos Estados ou das municipalida(les, cujo vencimento coincida
com o das obrigações, depositando-se estas no Thesouro, ou nas
l'epartições federaes de Fazenda, nos Estados, até á slta re
missão.

§ 5.° Não se fará emissão de obrigações, sem prévia delibers~
da assembléa geral dos accionistas, adoptada por tantos sociosqnsntos
representem, pelo menos, metade do capital social, em reunião aque
assista numero de accionistas correspondente 8, tres quartos deDe,
pelo menos.

A acta dessa assembléa será publicada na folha officis! eem
uma das de maior circulação do logar. .

§ 6." Na acta da assembléa geral serão exaradas as condl~el
essenciaes da emissão que se resolver.

§ 7.° A inobservancia de qualquer destes preceitos (§§ 5° e6°)
envolve nullidade, em proveito dos obrigacionistas. ,

Art. 2.° Autorizada assim a emissão, antes de leval·a.s effelt~
os administrado:'es d.a sociedade publicarão na f?lh.a OfilClS!, e~m
uma das de malDI' CIrculação do I )gal' onde a emIssao se houver e
fazer, um manifesto annunciando :

1°, o nome, objecto e a séde da sociedade; bli
2°, a data da publicação na folha official, de seus estatutos, e

como das alterações por que tiverem passado; , ue
3°, a data da publjcação offjcial da acta da assemblea ger~! qe;

resolveu a emissão e lhe fixou as condições, precisando·se os Joma,
oD,de essa publicação se fez (art. 1° §§ 3° e 4°); .' ms

4", o importe dos emprestimos apteriormente emIttldos P
sociedade;
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50 oIlumero (3 o valor nominal das obrigações, cuja emissão se
pretende, com o Juro corrpi!( ondente a cada uma, assim como a
~ e as conr' Õe.s da am..rt· lção ou do resgate e do pagamento
do juro ;

6°, o actú e'Ú' pas.ci-Y0 ac.tual da soeiedade ;
7°, hav,mIo bens hYlJothecaveis, a individuação dos que a

JOOieda(le mIl' ce á hyp.o.tl1Ma em garantia do emprestimo, com a
'.", dainscripção provisoria, a que se refere o art. 3° §2°.

~

§ l°. Estas enunciações, salvo as dos ns. 6 e7, serão reprodu-
zidas nas listas de subscripção, bem como nas obrigações (debentttres).

§ 2°. Os titulos de obrigação (debentures): além das especifi
cações expressas neste artigo, ns. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, terão estampados
ii margem, numeradamente, os coupons correspondentes ao paga
mento periodico dos juros, accrescendo a esses requisitos:

l°, a designação lia série a que a obrigação pertencer;
2°, o seu numero de ordem;
3°, a data da inscripção do emprestimo no registro geral (art. 4°):
4°, a a signatura de um administrador, pelo memlS.
§ 3.° O typo das obrigações será uniforme em cada série.
§ 4.° Não é licito abrir emissão de série nova, antes de sub

scripta e realizada a anterior.
§ó.O Em caso de iuobservancia das formalidades estatuidas

neste artigo até ao § 3°, inclusivamente, o Tribunal poderá, conforme
as circumstancias, pronunciar a nullidade da emissão em beneficio
dos obrigacionistas.

§6.0 Nos casos de venda publica de obrigações, os cartazes,
prospectos, annuncios e circulares, bem como as notas de compra,
conterão as declarações exigidas para a emissão neste artigo,
ns.la5.

Pela violação desse artigo, ficarão solidariamente sujeitos a perdas
etlamnos aquelles a quem ella fôr imputave!.
~ § 7.° Aos mutuantes, par~ sua garantia, emquanto lhes não
l~rem eutregues as debentu1'es, poderá dar a sociedade mutuaria
~lnlos provisorios, os quaes terão os mesmos requisitos deste artigo,

2°, menos os coupons, e que serão equiparados ás debentures para
todos O" effeitos. .

§ 8.° As sociedades anonymas que emittirem obrigações ao
~~ador, publicarão, na primeira quinzena de cada semestre, o
\\llllnço do seu estado no ultimo dia do anterior.

nh
Art. 3.° Nenhuma sociedade ou empreza de qualquer natureza,

ne ~mcom.rnerciante ou individuo de qualquer condição, poderá
t~thr, sem autorização do Poder Legislativo, notas, bilhetes, fichas,

es, papel, ou titulo, contendo promessa de pagamento em dinheiro
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ao portador, ou com o nome deste em branco sob pena de mUlta do
quadruplo de seu valor e de prisão simples por qualiro a oito mezes.

A pena de prisão só recahe sobre o emissor, e a de multa, tanto
sobre este, como sobre o portador.

§ 1.° Incorrem na mesma penalidade os administradores das soo
ciedades que emittirem titulos de obrigação (debentu7'es) ao portador
sem os requisitos da presente Lei. • •

§ 2. ° O disposto neste artigo não comprehende os recibos e mau
datos ao portador, passados para serem pagos na mesma praça, em
virtude de contas correntes. comtanto que sejam de quantia superior
a 100~OOO. .

Taes recibos e mandatos deverão, todavia, ser apresentados no
prazo de tres dias, contados das respectivas datas, sob pena de perder
o portador o direito regressivo contra o passador.

Art. 4 ." No registro geral das hypothecas haverá nm livro espe·
cial, destinado á inscripção dos emprestimos em obrigações ao por·
tador, contrahidos pelas sociedades anonymas.

Cad~ inscripção neste livro conterá, além das averbações neces·
sarias, as fixadas por esta Lei, art. 2°, ns. 1 a 5.

§ 1. ° A propriedade entre as series de obrigações emlttidas por llma
companhia se firma pela ordem da inscripção, nos termos deste artigo.

A inscripção é essencial para esse fim, assim como para a preie.
rencia contra terceiros.

§ 2. ° Aberta a subscripção de um emprestlmo em obrigações ao
portador debenttt1'es sobre garantia hypothecaria, os directores da
sociedade requererão immediatamente inscripção eventual dos ben°
ofl'erecidos em hypotheca a beneficio da communhão dos futuros porIa·
dores desseS" titulos; pena de responderem por perdas e damnos para
com os prejudicados pela demora.

I. A bypotheca ulteriormente constituida decorrerá da data de"
inscripção. .

II. A inscripção tornar-se-ha definitiva no prazo de seIS mezes,
sob pena de perempção, pela menção, á margem, da data do acto de·
finiti vo da hypotheca; ficando solidariamente responsaveis para com
os credores prej udicados os administradores da sociedade. .

§ 3. ° Qualquer obrigacionista poderá promover a i~SC!IPçaod:
emprestimo, sanar as lacunas, irregularidades ou inexactldoes occor
ridas na inscripção feita pelos directores. to

Neste caso o official do registro notificará á administração d~sOCl.
dade, para que lhe ministre as indicações e documentos convemenW.

Art. 5.° No caso de insolvencia ou liquidação de sociedadean~
nyma é tratando-se do resgate das obrigações emittidas (~ebel~tl/rt~
é \'alida a proposta de accôrdo que a respeito fôr aceita e a slgna
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por obrigacionistas, representando mais de dous terços do debito
total emittido. (*) .

Art. 6.°As sociedades anonymas não poderão emittir obrigações
reembolsaveis mediante sorteio a preço superior ao da emissão, sem
que sujeitos fiquem taes titulos ao juro annual de 3 0/0' pelo menos, e
ejam todos resgataveis pela mesma som ma, de modo que o importe

di annuidade, comprehendendo a amortização e os juros, se mantenha
igual em toda a duração do emprestimo; tudo sob pena de nullidade
da emissão.

Paragrapho unico: Em caso de liquidação força.da, as obrigações
desta especie não serão admittidas ao passivo senão pelo valor corres
pondente ao capital qne se perfizer, reduzidas ao seu valor actual, á
laxa de 5 %

, anuuidades do juro e da amortização por vencer. Cada
obrigação representará importancia igual ao quociente desse capital,
dividido pelo numero de obrigações ~inda não extinctas.

Art. 7.° E' marcado o prazo de seis mezes da promulgação da
presente Lei, afim de que os administradores das sociedades anonymas
re,gatem os seus titulos ao portador (debent'lb?'es) , que não estiverem
nos termos dos arts. 1° e 2°, sob as penas comminadas no art. 3° § I".

Art. 8." O Governo da Republica emittirá notas de 500, ]~,

~ e 5'#J no valor de 5.000:000~, fazendo recolher igual somma
em nota de 50· para cima.

Art. 9." Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 15 de Setembro de 1893, 5° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Felisbello FreÍ?'e.

Decrelo n. 1562 de 10 de Outubro de 1893

Approva as in lrucções reguJando as attribuiçõe e fuucções da Procuradoria da
Repnblica e Fazenda Federal

Instrucções para a execução do Decr. n. i 73 B de iD de Setembro
de i893, a que se refere o'art. i5 do mesmo Decreto .

. Art. 1.0 Representam a Fazenda Nacional perante os juizes e
~bunaes do Districto Federal, por força de suas proprías nomeações,
IUdependente de .instrumento de mandato:

r. O procurador seccional da Republica;·
-:-::-:------------------------

:'j Vid. Dil'., vol. 65, pags. 201 e 210.
98 '
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, II. Os 10 e 20 adjuntos do procurador;
III. O solicitador da Fazenda.
Paragrapho unico. O procurador e o 1.0 adjunto, bem como o

solicitador, servirão perante a Justiça Federal ; o 2.0 adjunto func
cionará perante a Justiça local.

Art. 2.0 As funcções perante a Justiça Federal serão assim dis.
tribuidas :

1. A cobrança da divida activa da União será igualmente reparo
tida ao procurador elO adjunto.

II. Os demais pleitos que a Fazenda houver de intentar, bem
como os processos criminaes, serão directamente cómmettidus ao pro·
curador, que poderá passaI·os em qualquer termo do processo ao
10 adjunto, conforme a aff1uencia do serviço.

Paragrapho unico. O procurador passará o serviço ao 10 ajn·
dante por meio de uma portaria, que deverá ser junta aos autos, fa
zendo disso communicação ao ministerio respectivo, podendo aWdo
o tempo reassumir o serviço.

III. O procurador é a pessoa competente pal'a receber intimações
iniciaes de quaesquer feitos ou processos que se promovam contra a
Fazenda Nacional, podendo, depois de remetter a contra·fé ao minis·
terio respectivo, passar o serviço ao 10 adjunto, nos termos da alines
II deste artigo e seu paragrapho.

IV, As intimações qne houverem de ser feitas no correr ~o
processo serão recebidas pelo procurador ou 10 adjunto, conforme seja
este ou aquelle que tenha a seu cargo a questão;

V. O serviço do jury federal será feito privativamente pelo pro
curador, salvo o caso de substituição por falta ou impedimento.

Art. 3.0 O procurador e os adjuntos, nas respectivas faltas e
impedimentos, se substituirão reciprocamente na ordem segninte:
ao procurador substitue o lo adjunto; ao 10 adjunto substitue 02'j

ao 20 substitue o procurador. .
§ 10. Nos casos de licença ou eífectivo impedimento, osubsti·

tuto assumirá o exercicio pleno das funcções do substituido, dOr&n~e
o tempo da licença ou nos pleitos em que o impedimento se maOl'
festar.

§ 2. 0 Nos impedimentos e faltas occasionaes ou incideDle.~
a substituição será para o acto a que o substituido não possa cO.lIlparelllr
e se dará, independentemente de qualquer documento escl'lpto, pela
simples presença do substituto.

Â.rt. 4.0 Nas faltas e impedimentos do solicitador daFaze.nd~
o procurador proverá' a· sua substituição, constituindo solicitador.lnle
rino para o exercicio pleno ou ad hoc para a substituição de um lDIpt
dimento dado. .
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§ 1.0 o caso de co~stituição do solicitador interino, o instru-
mento de nomeação, depoIs de pago o sello que fôr devido, serã
snbmettido ao visto do juiz federal, funccionando assim o substituto,
no caso de constituição de solicitador ad hoc, o instrumento de no
meação será junto aos autos respectivos.

§ 2.° O substituto, quer nos casos deste artigo, como nos do
artigo ant.erior, perceberá os proventos correspondentes ao serviço que
houver feito, e, si a substituição fôr de pleno exercicio, tambem a
gratificação do substituido (um terço dos vencimento ).

Art. 5.° Ai'> custas dos actos praticados pelo procurador, 1°
adjunto e solicitador, nas causas em que a Fazenda fôr vencedora, se
arrecadarão para a receita geral, nos termos do art. 4° § 1°, do Decr.
no 4356 de 24 de Abril de 1869, e serão mensalmente abonadas
lquel1es funcclOnarios, sendo: dous terços ao procurador ou 1° adjunto,
respectivamente aos processos em que funccionou um ou outro, e um
terço ao solicitador.

§ 1.0 Para o fim índicado neste artigo, os escrivães do JUIzO
seccional, quando expedirém as guias de pagamentos, contarão, .ob a
denominaçã.o de procnratorio, a importancia que fôr devida pelos actos
praticados no processo pelo procUJ ador, 1° adjunto e solicitador, de
accôrdo com o Decr. n. 5737 de 2 de Setembro de 1874, na parte
referente aos advogados e solicitadores.

§ 2.° As porcentagens a que têm direito o procurador, 1° ad~
junto esolicitador serão apuradas na directoria geral do contencioso e
mensalmente pagas aos fnnccioriarios a quem couberem de direito.

Art.6.0 As porcentagens a que tem direito o 2.° adjunto, sobre
os bens que fôrem arrecadados nos processos em que funccionarem,
nos termos do Regulamento n. 2433 de] 859, ser-lhe-hão pagas, finda
a arrecadação, depois de feita no juizo respectivo a necessaria
conta.

~t. 7.° As quotas de quaesquer porcentagens e do procu
~torlo, quando no mesmo processo tiver servido mais de um func
~o~a~io, procurador ou adjuntos ou mais de um solicitador, serão
dlvuhdas entre elles em partes iguaes.

Paragrapho unico. Esta disposição não se applica quando um
ou mais de um funccionario houver servido em substituição incidente
ouaccidental do effectivo.

Arto 8:° Todas as vezes que o procurador ou adjuntos funcci~.
Darem on tiverem que fallar nos autos como curadores, perceberao
ude° acto o emolumento respectivamente taxado no Regimento citado

1874. .
Arto 9.° O attestado de exercicio par~ recebimento dos yenci.

1lentos no Thesouro são passados: pelo juiz seccional, o relatIVO ao
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procnrador da Republica, e por este, os relativos aos adjuutos esoli.
citador.

Art. 10. 05 funccionarios que deixarem definitivamente oexer.
cicio das funcções terão direito ás custas dos actos praticados por elles
e á metade das porcentagens vencidas nas causas em que tiverem
ofilciado. .

Paragrapho unico. Este direito prescreverá em favor do
cofres da União decorridos cinco annos depois que o fUllccionario
houver deixado o exercicio.

Art. 11. As disp0.:iições das presentes instrncções se appli·
carão em tudo que fôI' pertinente aos procuradores da Republica no'
Estados'e aos solicitadores quando fôrem providos nos termos da Lei.

Capital Federal, 10 de Outubro de 1893. -Felisbello Freire.

Aviso de 14 de Fevereiro de 18~)4

Gabinete do Ministro -N. 30-J'líinisterio dos Negocios da. Fa·
zenda-Rio de Janeiro, 14 ele Fevereiro de 1894.

Sr. presidente da Camara Syndical.-Em resposta ao vos o offi·
cio de lOdo corrente, que acompanhou o exemplar junto do RegimeDt~

interno dessa camaTa, na parte relativa á nomeação de prepostos e
adjuntos de corretores de fuudoll publicos, declaro-vos que appro\'o o
referido Regimento que está de accordo com o art. n. 90 do Regnla·
mento n. 1359 de 20 de Abril de 1893; ponderando-vos, porém, qne
eleve haver por parte dessa camara a mais severa fiscalísação, no en·
tido ele evitar abuso possivel na constituição do mandato a que alinde
o art. 40 do mesmo Regimento. J~sse mandato tem os seus limitr
naquelle citado Regulamento e o seu excesso provoca a sancção penal
para aquelles qne houvet:em abusado.

Outrosim designo o dia 16 do corrente para começar a vigorar o
referido Regimento.

Saude e fraternidade.-Felisbello FreÍ1·e.

REGIMENTO DOS AUXILIARES DE CORRETORES

Art. 1.0 Em relação ás operações que se efi'ectuam na Bol~
cada corretor po~erá constitnir, como seu·mandatario, par~ actos8~'
nentes a sen OffiClO, menos os de negociações da competenclJl, daqD e
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eosactosconnexos de lançamentos, certificados e assignatui'ae cOlitas,
um preposto, o qual s6 no caso de impedimento do corretor, por mo
lestia, pode~'á exercer as respectivas funcções como substituto, com
prévia approvação da Oamara Syndical.

Art. 2,° No caso de substituição acima previsto, todos os (lscri
ptos que deveriam ser assignados pelo corretol:, sel-o-hão pelo pre
po. to, que fará preceder á sua assignatura ela declaração que assim
pr~cede em virtude de impedimento legal elo corretor.

Art. 3.° Só poderão exercer as funcções de prepostos as pes oas
que renDam as condições necessarias para o officio publico da corre
tagem, de conformidade com o art. 2° do Decr. n. 1359 de 20 de
Abril de 1893.

Art. 4.° Em relação ás operações que pela legislação em vigor se
po sam effectuar f6ra da Bolsa, cada corretor poderá nomear até
qnatro allXiliares, que sob a denominação de s.djuntos, e dentro dos
limites do seu mandato, contractem e liqnidem operações.

Art. 5.° Esses auxililtres poderão tambem agenciar, propôr e con
tractar a' operações que são sujeitas á concurrencia da Bolsa, mas
neste, como no caso do artigo antecedente, é essencial nos contractos
aassignatnra do conetor, que terminará a operação cotando·a na
Bolsa. 'roda e qualquer operação por sua propria conta é interdicta
a esse~ mandatarios. Oontractada uma operação pelo preposto ou
adjunto de corretor, dentro dos limites em que a possam fazer, são
obrigados a dar a cada llma das partes contractantes um memomnd~~m,

de qne conste a quantidade, a natureza, o preço e o vencimento da
operação.

Al't. 6.' Para exercicio dos actos auxiliares de adjunto, requer-se
apenas a idade de 21 annos e certificados de honestidade e aptidão.

Art. 7.' O corretor proporá a nomeação do preposto e adjuntos
aCamara Syndical, que m::tndará logo affixar nos salões da Bolsa,
onde se conservarão durante oito dias, boletins, com os nomes, cogno
mes eappellidos dos candidatos; e decorrido esse prazo, resolverá
sobre a admissão ou rejeição das propostas .
. Art. 8.° Resolv,illa pela Oamara Syndical a aceitação dos can

didatos, fará recolher a caução de que adeante se trata, e realizado
fSte acto, prestarão os candidatos, perante a mesma call1;ara reunida,
apromessa formal de respeitar e bem cumprir todos os regulamentos
da corporação, observando fielmente os mandatos que lhes fôrem
tonferidos.

Art. 9.° O preposto e os adjuntos do corretor possuirão um ca
~enho em que registrem, a: lapis-tinta, na falta desta as operações
ogo que os contractar, devendo apresental-o na hora. ofticial ~a Bolsa,
P&ra serem transcriptas na caderneta do corretor e deVIdamente
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cotadas, podendo ser a communicação das operações em cambiaes feIta
até a hora do encerramento do cambio, devendo em todo o caso en.
cerrar declaração explicita das quantidades de taxa a que operarem.
Esse canhenho, fornecido pela Gamara Syndical, será aberto, encero
rado e rubricado em (',ada uma de suas paginas pelo presidente dessa
camara.

Ârt. 10. Nos salões da bolsa e da corporação serão affixados
em quadros, os nomes, cognomes e appellidos de todos os prepostos
e adjuntos em exercicio, com indicação dos corretores com que tra·
balhem.

Ârt. 11. Os prepostos e adjuntos de corretores estão sUjeitos á
a acção disciplinar da Gamara Syndical, podendo por isso, a requeri·
mento do corretor, ou ex-officio, serem suspensos, o mesmo ser·lhes
cassado o mandato.

Ârt. 12. Â nomeação e suspensão do preposto e adJunto, Dem
como a revogação do respectivo mandato, desde que sejam resolvidas
pela Gamara Syndical, levados ao conhecimento de toda a corpo·
ração.

Ârt. 13. O corretol' poderá exigir de seu preposto, e de cada
um de seus ajudantes urna fiança equivalente a 1/5 da fiança dos
corretores, isto é 10:000~, fiança que será recolhida a um banco de
deposito, com' approvação da Gamara Syndical, ernquanto esta não
houver estabelecido a sua caixa.

Ârt. 14. Essa quantia será depositada em nome do prepostooo
adjunto; servirá para occorrer a indemnização, compensações emuI·
tas, e só poderá ser levantada pelo. preposto ou adjunto, com pré·
via antorisação da Gamara Syndical, mostrando-se isento de qualquer
responsabilidade pecuniaria, em referencia a operações em q~e tenha
intervindo, e nunca antes de haverem decorrido ao dias depols de ter
cessado seu mandato.

Art 15. Se a fiança tiver diminUldo, ou SI nouver esgotado, e~
consequencia de indemnizações, compensações e multas a que esteja
sujeita, será () preposto ou adjunto obrigado a completaI-a, ou reno
vaI-a, ficando suspenso até que c faça.

Ârt. 16. A Gamara Syndical terá um livro especialmente.de tI'
nado ao lançamento dos termos de admissão de prepostos e adjuntos
de corretores.



Lei ll. 221 de 20 de Novembro de 1894
Completa a organizaçãQ da Jusliça Federal da Republica.

ManoeI Victorino Pereira, Presidente do Senado.
Faço saber aos que a presente virem que o Congresso Nacional

decreta e promulga a seguinte Lei:
O CQngresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O Decr. n. 848 de 11 de Outubro de 1890 continuará

aregel' a organização e processo da Justiça Federal em tudo que não
fór alterado pela presente Lei.

TITULO I
Dos fUDCcional'ios

!rt. 2.
0

Além dos Tribunaes, juizes e mais funccionarios creados
pelosDecrs. ns. 848 de 1890, e n. 173 B de 1893, são creados
para aJustiça Federal:

a) supplentes do substituto do juiz seccional i
b) ajudantes do procurador da Republica. --
Art. 3. o Na séde do juiz seccional terá o seu substituto tres

supplentes, e poderão ser Cl'eados outros tantos nas circumscripções
em que convier.

§ 1.0 Fóra da séde, os lagares de supplente do substituto serão
creados por Decreto do Governo Federal, em vista da representação
do respectivo juiz seccional qne demonstre a necessidade da creação
edesigne os limites das circumscripções, podendo cada uma destas
comprehender mais de dous termos ou comarca.

§2. o Os supplentes do substituto serão nomeados pelo Governo
Fe~eral sob proposta do juiz seccional dentre os bons cidadãos que
estlv~r~m no goso dos direitos politicos, com preferencia os graduados
em direIto, para servirem durante quatro annos.

§3. o A portaria de nomeação designará a ordem em que os
snpplentes devem exercer a substituição.

§4;" No exercicio de sub,stituição plena o supplente perceberá
~VenCImentos que deixar de perceber o substituto. Pelos actos que

Nota i
Consto Fed., art. 34 n. 26; Decr. n. 848 de 1890, art. 18.
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praticar fóra do exercicio da substituição plena, perceberá os emolu.
mentos taxados no Regimento de custas para os juizes de 1& instau
cia, segundo a natureza dos autos.

§ 5.° Antes· de findo o quatriennio, os supplentes só perderão o
logar por sentença, demissão a pedido, ausencia por mai de seis
mezes sem licença, ou incompatibilidade declarada por Lei.

Art. 4.° O procurador da Republica, em cada uma das cirCUID'
scripções em que !orem creados os logares de supplentes do substituto
do j:uiz 3eccional, terá um ajudante que perceberá pelos actos que
praticar os emolumentos e porcentagens estabelecidos para o procu·
rador tIa 'Republica, pelo Decr. n. 173.B de 1893.

Paragrapho unico~ Os ajudantes do procurador da Republica,
como os adjuntos no Districto Federal, serão !lomeados pelo Presidente
da Republica, por intermedio do Minist.erip da Justiça, dentre dou
tores e bachareis em direito, sempre que fõr possivel, aquelles medi·
ante proposta do Procurador Geral da Republica ou, em sua falta, do
Presidente do Supremo Tribunal Federal.

A' proposta de ajudante deverá preceder indicação do procurador
da Republica da respectiva secção.

Art. 5.° Nas circumscripções em que fõr creado o logar de aju·
dante, poderá ser creado um logar·de solicitador, que será provido e
terá os emolumentos e porcentagens, como dispõe o Decr. n. 173 D
de 1893.

Art. 6." Junto do procurador da Republica no Districto Federal
haverá um escrevente que será nomeado por portaria do mesmo
procurador, e terá o vencimento mensal de 100~OOO.

Art. 7.° A preferf\ncia dada aos antigos juizes para o preenchi
mento das vagas de juiz seccional subsistirá em quanto houver magis·
tl'Rdos_em disponibilidade, por não haverem sido aproveitados na
organização judiciaria dos Estados e do pistricto Federal.

A antiguidade entre juizes seccionaes se regulará: 1°, pel,)
tempo de exercicio nesse cargo; 2°, pela data da posse j 3°, pela data
da nomeação j 4°, por antiguidade conta.da em outra judicatllraj 5',
pela idade.

Paragrapho unico. Para a nOlJleação dos juizes seccionae.s é
mister, no minimo, o tirocinio de dous annos de advocacia, judlca·
tura ou ministerio publico. lO -

Nota 2

Não obstante a expressa disposiCão deste
artigo que interpreta o a.rt. 6 das Disp.

Transitorias da Consto Fed., foram apOsen·
tados ex-oflicio todos os magistrados elO
disponibilidade contfll a promessa do GIO
vemo Provisorio e do congresso ()Jos.l;
tuinte. Desgraçada magistratura que n~
regimen bem pouco vale J
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Art. 8.° No impedimento do procurador da Republica nos Esta
dos ou caso de licença ou de vaga., antes de tomar posse o novo
procurador nomeado etrectivamente ou nos termos do art. 26 do
Decr. n. 848 de 1890, o juiz seccional respectivo nomeará quem o
substitua interinamente ou ad hoe, confol'me a hypothese, dentre
cidadãos habilitados em direito.

Art. 9." Desele que forem empossados os supplentes elo sub tituto
em qUtl.IlJ.uer citcu1I!scripção, cessariÍ ahi a competencia provisoria
mente dada ás justiças lo~aes para os actos de que 'trata o art. 2° do
Decl'. n. 1420 A de 21 de Fevereiro de 1891, pertencentes á
Justiça Federal.

Art.10. A prorogação dajluisdicção local em relação ás cau
sas federaes só tem logar nos litigios sobre que é licita a transacção
da partes, e sendo estas habeis para transigir. a

Art. 1:1. A lista dos jurados' de cada uma das capitaes servirá
de base para a composiçí1o do jury federal, deven lo ser remettida
uma cópia authentica ao juiz seccional pelo presidente do j ury
local.

Poderá, porém, o procurador da Republica ou qualquer cidadão
residente no logar, reclamar perante o juiz seccional contra a indevida
inclusão ou exclusão dentro de 15 dias, contados do edital, que o
me mojuiz mandará affixar, ao receber a lista.

Do despacho do juiz que attender ou não a reclamação, haverá
recurso no feito dev..olutivo para' o Supremo Tribunal Federal, que
delle tomará conhecimento na fórma determinada no seu Regimento
para o aggravos.
. Paragrapho unico. Logo que fôr publicada esta Lei, será remet

tida ao juiz seccional uma cópia authentica da lista dos jurado apu
rados nas capitaes dos Estados e Districto Federal, e annualmente
uma outra das alterações occorridas em virtude da revi ão ; devendo
estas cópias ser archivadas no cartorio do me mo juizo, com todos os
documentos relativos as reclamações, decisões e recursos a que se
refere este artigo.
" Em livro proprio, aberto, rubricado, numerado e encerrado pelo
JUIZ, o escrivão tra.nscreverá a relação dos jurados com alterações
resultantes dos despachos e sentenças que fõrem proferidos sobre as
rela.mações.

Nota 3

I Decr. n. 8!8 cit., art. 16.-Lei Fed. Arg. de 14 'de Setembro de 1863 arts. 12
i l.
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TITULO II

CAPITULO I

Da competencUl dos j'lúzes seccionaes, substitutos e sUtP1Jlentes

Art. 12. Além das caUEas mencionadas no art. 15 do Decr.
n.848 de 11 de Outubro de 1890, e no art. 60 da Constituição, com.
pete mais aos juizes seccionaes processar ejulgar em primeira instan·
cia as que versarem sobre marcas de fabrica, privilegios de invenção
e propriedade litteraria.

'A competencia destes juizes será regulada do modo segumte:
§ 1. o Em materia criminal, salvo processos por crime de respon·

sabilidade dos procuradores seccionaes, adjuntos, ajudantes, solicita·
dores e escrivães, não proferem sentença condemnatoria ou abso!n·
toria sinão de conformidade com as decisões do jury a que presidirem.

§ 2. o Em materia civil julgam as causas de natureza federal,
entre as quaes se comprehendem as que corriam pelo extincto Juizo
dos Feitos da Fazenda Nacional, assim contenciosas, como administra·
tivas, as que dellas fõrem dependentes ou constituirem medidas pre·
ventivas e assecuratorias dos direitos da mesma Fazenda."

§ 3. o Excedem sempre a alçada destes juizes as questões de
direito criminal, as de direito internaciõnal publico ou privado, as
que se fundarem em convenções ou tratados da União com outras
nações, as que derivarem de actos administrativos do Governo Fede·
ral, e todas em que fõr parte a União ou o Estado. li

§ 4~ As rogatorias emanadas de autoridades estrangeiras serão
cumpridas s6mente depois que obtiverem o exeq~tatutO do Governo
Federal, sendo exclusivamente competente ojuiz seccional do Estado,
onde tiverem de ser executadas as diligencias deprecadas. As ~r~
de sentença, porém dos tribunaes estrangeiros, não serão exeq~lve~

sem prévia homologação do Supremo Tribunal Federal com Rudlencla
das partes e do Procurador Geral da Republica, salvo si outra consa
estiver estipulada em tratado."

Nota 4
Consto Fed., arts 60 A e 70 § 26.

Nota 5
Já era assim pela Ord Liv,B, til. 70 § 6.

Nota 6
Cod. Cív. Porto, arts. 1087 a 1091. Esta

competencia do Supo Tribo não é originaria,

seglllldo alguns entendem, mas appell~a,
como se deprehende das palavra Don/,r·
'1'Ilada a sentença que se emprega na letlra
Do E' um poéler. embora ]jmit~do, de re
visão ürual sel'vatis servanàts, ao que
exerce a"queue Trib. nos recw'sos cxlraor·
dinarios. d' lo nO

- Tem merecido reparo ° IS~S ao
2' periodo deste pa.ragrapl!0' confenD~~ de
Sup oTrib o a homologaç~o das ear I67 .
sentenças estrangeiras.-Vide DI" 'Ivo, ,
pagso 271, 274 e 520.
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No processo de homologação observar·se-ba o seguinte:
a) distribuida a sentença estrangeira, o relator mandará citar o

executado, para em oito dias, contados da citação, deduzir por embargos
asua opposição, podendo o exequente em igual prazo contestaI-os i

b) póde servir de fundamento para a opposição :
1°, qualquer duvida sobre a authenticidade do documento ou

sobre a intelligencia da sentença;
2°, não ter a sentença passado em julgado;
3°, ser a sentença proferida por juiz ou Tribunal incompetente'
40, não terem sido devidamente citadas as partes ou nâo se te~'

legalme~te verificado a sua revelia, quando deixarem de comparecer;
50, conter a sentença disposição contraria á ordem publica ou ao

direito publico interno da União.
Em caso algum é admissivel producção de provas sobre o fundo

da questão julgada.
c) em seguida á contestação, ou findo o prazo para ella desti·

nado, terá vista o Procurador Geral da Republica, e com oparecer
deste irá o processo ao relator e successivamente aos dous revisores,
na fórma estabelecida para as appellações no Regimento interno do
Tribunal;

d) confirmada ar sentença extrahir-se-ha a competente carta, a
que se addicionará ar sentença homologada, para ser executada no
juizo seccional a que pertencer; .

e) si a execução da sentença estrangeira fôr requisitada por via
diplomatica, sem que compareça o exequente, o Tribunal nomeará
rx·officio um curador, que represente a este e promova em seu nome
todos os termos do processo i

Igual procedimento guardar-se·ba, em relação ao 'executado, si
não comparecer, ausente, menor ou interdicto.

. § 5.· Si algumas das causas a que se refere este artigo fôr
agitada entre a União e os Estados ou entre estes, uns com os outros,
ou entre nação estrangeira e a União ou os Estados, deve er respei
tada acompetencia privativa, estabelecida pelo art. 59 da Constituição
Federal .
. §6.0 Nos crimes de responsabilidade, de que ao Senado da Repu

blica compete conhecer, te'nham ou não caracter politico, o proces o
~a competencia do juiz seccional e o julgamento da competencia do
)ury federal para imposição de outra pena, que não seja a perda
do cargo e a incapacidade de exercer qualquer outro, não serão inicia
dos antes da condemnação do criminoso a. uma destas penas, nos
termos do art. 53 da Constituição Federa.l.

§ 7.° Nos casos em que o Supremo Tribunal Federal per
tence conhecer originaria e privativamente de crime commum ou de
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,
responsabilidade, são tambem de sua exclusivà competencia o processo
ejulgamento dos crime~ politico~ que. tenham commettido as mesmas
pessoas durante o exercicio de suas funcçõe8 publicas, salvo as attri.
buiçõJ3s conferidas á Camara d08 Deputado~ e ao Senado da Republica.

§ 8. 0 O crime commum ou de responsabilidade connexo com o
crime politico será processado e julgado pelas autoridade8 iudiciarias
competentes para conhecer do crime politico, sem pre.iuizo'dás attri.
buiçõe de outro pouer con tit-uido para préviamente julgar da capaci
dade politica do responsavel para exercer o mesmo ou qualquer outro
cargo llUblico ....

. Art. 13. Os juizes e Tribunaes Federaes processarão e julgarão
as causas que se fundarem na lesão de direitos individuaes por actos
ou decisão das autoridades administrativa8 da União. 8

§ 1.0 As acçõe8 desta natureza s6mente poderão ser propostas
pelas pessoas ojfendidas em seU8 direitos ou por seus representantes
ou successores.

§ 2. 0 A autoridade administrativa, de quem emanou a medida
impugnada, será representada no processo pelo ministel'io publico.

Poderão tomar parte no pleito os terceiros que tiverem um inter·
esse juridico na decisão da causa.

§ 3. 0 A petição inicial conterá, além dos nomes das partes, a
exposição circumstanciada dos factos e as indicações das normas
legaes ou principios juridicos, d6 onde o autor conclua que um seu
direito subjectivo foi violado por acto, mediclaou deci ão da autoridade
administrativa. D

§ 4.° A petição inicial indicará tambem as testemunhas e as
demais provas em que a autor se baseia e deverá ser desde logo
instruida com a prova documental, salvo. demora imputavel ás partes
interessacias.

Nota 7
Decr. n. 27 de 1 92, arl. 32.

Nota 8
aonst. Fed.; 3rt. 60 D j Const. Delg., <'lrts.

92 e 93; Lei Arg. cit., art. 20 j teL ltal.
de ;/0 de Março de 1865, art. l.

- Abolido o contencioso administrativo,
passou para a justiças ordinal'iaS o conhe
cimento das questões, que o constituíam.
Entretanto a creação do Tribunal de Contas,
iA ahrio uma excepção á este principio e a
Lei de ua organização esqueceu- e de con·
ceder recurso das ll'!Ci5ões proferidas por

e !! Tribunal quando seria [a ii fazel·o
para o up. Trib. Fed., como praticara.m a
França, Belgíca e llaJia para seus Tnbu·
nae, de- cassação.

Nota 9
ActCl, '1nedtda 01. decisão puramente ado

mini trativa, e não governamental; aelo
de gestão e nãc. de poder. .

Dos actos politicos ou governamenlae I

que envolvem o exercicio de soberallla, o
poder judiciario nãc. póde tomar conhl~i
mento, menos annuUar, porque: noac~.
regimen, sóment€ o povo é o .J~I7. d~"e'
actos, e se manifesta nos comlClOS eleito
rae .-Pomeroy. Di'/'. Consto § 636;Estrasdt,
Dir.Fed. cap. 12; Lti Arg. Cll. arl.2. o
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§ 5. 0 A acçâo poderá ser desprezada in limine se fôr manifes
tamente infundada, se nâo est.iver devidamente instruida, se a parte
101' iIlegitima, ou ~e houver decorrido um anno da data da intimação
ou publicação da medida que Ior objecto do pleito.

Desta decisão caberá o recurso de aggravo.
§ 6." Admittida a acção, serão citados o competente represen

ta.nte elo ministerio publico e mai~ partes interessadas, assig'nanclo
se·lh~B o prazo de dez dias para contestação.

Este prazo poderá ser prorogado até ao uobro, a requerimento de
qualquer dos interessados.

§ 7." A -requerimento do aut.or, a autoridade admini trativa que
expedio o acto ou medida em questão suspenderá a sua execução, se a
is o não se oppuzerem razões de ordem publica.

§ 8. 0 Findo o prazo, de que trata o § 6", observar-se-ha o pro
cesso descripto nos arts. 183 a 188 do Decr. n. 848 de 11 de Olltubro
de 1890.

§ 9." Verificando a autoridade judiciaria que o acto ou resolução
em qnestão é iIlegal, o annullará no todo ou em parte, para o fim de
a~segurar o direito do autol:'

a) Consideram-se illegaes os actos ou deciRões administrativas
em razão da não applicação ou indevida applícação do direito vigente.
A. autoridade judiciaria fundar· se-ha em razões juridicas, ab. tendo-se
de apreciar o merecimento de actos administrativos, sob o ponto de
'lista de sua conveniencia ou opportunidade;

b) A medida administl'ativa tomada em virtude de uma faculdade
Oll poder discricionario s6mente será havida por iUegal em razão da
incompetencia da autoridade respectiva ou do excesso de poder. t) ..

§ 10. Os juizes e Tribunaes apreciarão a validade das leis e
regulamentos e deixarão de applicar aos casos occorrentes as leis
~anifestamente inconstitucionaes e os regulamentos manifestamente
IUcompativeis oom as leis ou com a Constituição.

§ 11. As sen tenças judiciaes passarão em julgado e obrigarão as
partes e a administração em relação ao caso concreto que fez olJjecto
da discussão .

.§ 12. A violação do julgado por parte de autoridade adminis
trativa indnz em responsabilidade civil e criminal.

§ 13. Decahindo o autor da acção e verificando-se ter sido esta
malício amente intentada, poderá ser condemnado nas cu tas em
dobro ou.tresdobro a arbitrio da autoridade judiciaria.

§ 14. A Fazenda Nacional terá direito regres i1'o contra o func
cionario publico para haver as custas que pagar.

Nota 9 A
Lei lia\. eit., art. 4. Yid BerLeJli-i1eonteuzio o amminislralil'o, pago J91.
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§ 15. Nas causas tie qne trata a presente Lei, bem como em todas
aqueDas em que fôrem decididas questões constitucionaes, não haverá
alçada. • 0

§ 16. As disposições da presente Lei não alteram o direito vigente
quanto:

a) ao habeas·corpus ;
b) ás acções possessorias ;
c) ás cansas fiscaes. u ~

. Art. 14. E' mantida a jurisdicção da autoridade B,dministrativa
(Decr. n. 657 de 5 de Dezembro de 1849) para ordenar a prisão de
todo e qualquer responsavel pelos dinheiros e valores pertencentes li
Fazenda Federal ou que, por qualquer titulo, se acharem sob agnarda
da mesma-nos casos de alcance ou de remissão ou omissão em fazer
as entTadas nos devidos prazos, não sendo admissivel a concessão de
habeas-C01'1JUS por autoridade judiciaria, salvo se a petição do impe·
trante vier instruida com documento de quitação ou deposito do alcance
verificado.

São competentes para ordenar a prisão de que trata este artigo,
no Districto Federal-o ministro e secretario dos negocios da fazenda,
e nos Estados-os inspectores das alfandegas e os chefes ou directores
das delegacias fiscaes, relativamente aos individuas que funccional'em
ou se acharem no referido Estado.

Art. 15. Além da competencia para conher,er das reclamações
sobre inclusão na lista dos jurados federaes, ou exclusão della em
conformidade desta Lei, e para a formação da culpa e acto prepara·
torio do julgamento dos crimes sujeitos á jurisdicção do jury federal,
tem o juiz seccional em relação a este Tribunal as attribuiçõesexpl'e sas
no Decr_ n.848 de 1890' e as seguintes:

r. ConvocaI-o ao menos duas vezes no anno, havendo processu~

preparados e procedendo préviamente ao sorteio dos 48 iurad.os q~le
devem servir em cada sessão judiciaria, de accôrdo com a leglsla~aj)
geral em vigor;. .

II. Conhecer das excusas dos jurailos e da~ testemu nhas, e IID'

por·lhes a multa ou pena em que incorrerem, conforme as leis vigell.te !
TIL Presidir o jury e manter a ordem e policia das se. oe I

IV. Proceder ao sorteio dos 12 juizes de facto para cada Julga·
menta, interrogar os accusados, regular a marcha do processo, debate
e a inquirição de testemunhas;

V. Decidir as questões incidentes que fôrem de direito e de que
dependerem as deliberações finaes do jury ;

Nota lO
Ord. Liv. 3, tit. 70 § 6. I Nota ii .

Decr. n. 703 de 1890, art. 1 § uno
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VI. Submetter aos juizes de facto todas as questões occorrentes
que fôrem de sua competencia ;

VII. Formular os quesitos a que devem responder os jurados;
VIII. Proferir a sentença de conformidade com a Lei e as decisões

dos juizes de facto; devendo, si fôr absolutoria, pôr immediatamente
em liberdade o réo preso, e si fôr condemnatoria, proporcional' a pena
ao crime, conforme as regras estabelecidas no Codigo Penal;

IX. Mandar tomar por termo as appellações interpostas para o Su
premo Tribunal Federal.

Art. 16. Fica pertencendo ao juiz seccional do Districto Federal
a competencia conferida pelo art. 5° § 3° da Lei n. 3129 ele 14 de
Outubro de 1882, ao Juizo Commercial do mesmo Districto para o pro
cesso e julgamento da~ nullidades de patente de invenção, ou certidão
de melhoramento, passadas pelo Governo Federal. ""

Art. 17. Os juizes seccionaes são competentes para a execução de
todas as sentenças e ordens do Supremo Tribunal Federal que não ti·
verem sido attribuidas privativamente a outros juizes, mas na!> das
sentenças proferidas em gráo de recurso ext.raordinario das decisões
dos juizes e Tribunaes dos Estados ou do Districto Federal, nos ca os
expressos nos arts. 59 § l° e 61 da Constituição sómente intervirão,
si ojuiz ou Tribunal recorrido recusar cumprir a sentenç'a superior la

Art. 18. Aos substitutos dos juizes seccionaes, além das attri
b!lições expressas no Decr. n. 848 de 11 de Outubro de 1890, COlll

pete auxiliaI-os nos actos preparatorios dos processos crimes, civi.s e
fiscaes de sua jurisdicção, não podendo, porém, proferir sentença defi·
nitiva ou interlocutoria, com a força de definitiva, nem o despacho
de pronuncia ou não pronuncia, salvo o caso de substituição plena em
um ou mais feitos. I~ .

Art. 19. Os snpplentes na séde do juizo seccional só funccionarão
na falta ou impedimento do juiz substituto.
. Nas outras circumscripções, os supplentes, além de procederem
as diligencias que lhes fôrem commettidas pelo juiz seccional ou
seu substituto, devem nos casos urgentes, não estando presente nenhum
destes, tomar e autorizar as medidas assecuratorias de direitos ou pre
ventivas de damno ou perigo immineute, como inventario e arreca
dação de salvados, ratificação de protesto de arribada, de processos

Nota i2
Este arti~o apenas derime o conl1icto de

~mpelencla en tre o jujz seccional do Di 
lrIC!O ~ederal e o do commercio: mas não
preJ~dlca a competencia-dos outros juizes
!eCCeo lonaes dos Estados ex-vi do arl. 60 da

nsl. Federal.

Nota 13
Reg. n. 737 de 1850, art. 490 i Lei n. 2033

de 1871, art. 22 § 3; Ord., Liv., 1 til. óS§ 29;
Liv.3 til. 86 pT.

Nota i4
Dccr. n. 763 ue 1890, art. 1 § unico.
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testemunhaveis de sinistros, avarias e quaesquer perdas, embargos ou
arrestos, justificações e outras; bem assim proceder ás diligencias
criminaes a bem da Justiça Federal, participando-o immediatamente ao
juiz seccional.

CAPITULO II

Do JU'ry Fedeml

Art. 20. Compete ao Jury Federal o julgamento:
L Dos crimes definidos pelo Codigo Penal, no Liv. 2°, Tit. 1 e

seus Capitulas, e Tit. II, Cap. I i u.

II. De sedição contra-funccionario federal ou contra a execuçiio
de actos e ordens emanadas de legitima au toridade federal conforme a
definição do art. 118 do Cad. Penal; t ..

III ::pe resistencia, desacato e- desobp,cliencia á autoridade fe·
deral, e tira1a de 'presos do poder da Justiça Federal, segundo as
definições dos Cap. 3° a 5° do Tit. II do citado Li.vro do Cad. Penal; ..

IV. Dos crimes de responsabilidade dos funccionarios federaes quo
nã.o tiverem fôro privilegiado (Tit. V do citado Livro) ; 18

V. Dos crimes contra a Fazenda e propriedade nacional, comprr·
hen,didos no capitulo unico do Tit. VII e no Cap. lOdo Tito xn llo
mesmo Livro; 19 o

VI. Dos crimes de moeda falsa definitlos no Cap. lOdo 'l'it.
VI do mesmo Livro; ,..

VII. De falsificação de actos das autoridades federaes, de titulos
ela divida nacional, de papeis de creclito e valores da nação ou de
banco autorizado pelo Governo Federal; ,..

VIII. Interceptação ou s!1btracção de correspondencia postal ou
telegraphica do Governo Federal (Cal>. IV do Tit. IV do mesmo
Livro) ; ,.,.

Nota f5
Con t. Fed. art. 60 i; Decl'. n. 848 cito

art. 52; Lei Al'g. cit., arts. 1 esego '

Nota i6
Lei Arg. cit., al'ls. 1 e sego

Nota i 7
Lei Arg. cit., art. 30.

Nota i8
Lei Arg. clt., ad. 75 e sego

Nota i9 '
Lei Argo cito, arl . 57 e ego, 75 anoo

Nota 20
Lei Argo cit., arls. 60 a 62.

Nota 2i
Lei Argo cit., art. 62

Nota 22
Lei Arg. cit., al'ts. 48 a 53.
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IX. Dos crimes contra o livre exercicio dos direitos politicos nas
eleições federaes ou por occasião de actos a ellas relativos (Cap. I
do Tit. IV do mesmo Livro) ;"3

X. De falsidade de depoimento ou de outro genero de prova em
juizo federal (Secção IV do Cap. II do Tit. VI do mesmo Livro) j

XI. De contrabando definido no art. 265 do Codigo Penal;
XII. Os crimes definidos no Tit. III, P parte da Lei n. 35 ele 26

de Janeiro de 1892.
Art. 21. O Jury Federal, quando convocado, celebrará em dias

suecessivos, com excepção dos domingos, as sessões necessarias para
julgar os processos preparados.

CAPITULO III

Do Sup1-emo Tribunctl Fede1"al

Art. 22. Ao Supremo Tribunal Federal, além das attl'ibuições
expressas na Constituição e no Decr. n. 848 de 1890, compete:

a) Processar e julgar originaria e privativamente:
r. Os membros do Tribunal nos crimes communs;
II. Os juizes federaes inferiores nos crimes de responsabilidaue

inclusive os substitutos e supplentesj
III. As reclamações de antiguidaue dos juizes federaes.
b) Julgar em ultima instancia:
1. Os recursos de qualificação dos jurados federaes, interpostos

dos despachos dos juizes seccionaes sobre reclamações de inclusão
ou exeIusão ;

.II. Os recurso~ e appellações dos despachos e sentenças do juiz
Be~ClonaI nos processos de responsabilidade dos procuradores ua Repu
blica, dos ajudantes e solicitadores.

c) Exercer as seguintes attribuições :
I. Proceder á revisão annual da lista de antiguidade dos juizes

federaes·,
II. Censurar ou advirtir nas sentenças os juizes inferiores, e

m.nItaI·os ou condemnaI-ús nas custas, segunuo as disposições
vIgente ;"4

III. Advirtir os advogados e solicitadores, multaI-os nas taxas
leg~es, esuspendeI-os do exercicio de suas fllllcções, por espaço nUllca
maIOr de trinta dias.-

Nota 23 . I . Nota 24
d!1i Álrg. cit., art. 3 § 3-da Competencia Cod. do Proc. Civ. Port., art. 39; Decr.

U Iça Fedem!. II. 5737 de 187,j, art. 10.
99 CODTG o COIDn::RClAL



1570 APPENDICJll

IV: Proceder na fórma do art. 157 do lJodígo do Processo Cd.
mi:nal, quando em autos ou papeis de que hou\7er de conhecer descobrir
crime de responsabilidade ou commum, em que tenha logar a acção
publica federal, devendo nos casos de sua competeucia ordenar que
se dê communicação ao Procurador Geral da RepubliGa para promover
o respectivo processo;

V. Mandar proceder ex-officío, ou a requerimento do Procurador
Geral da Repnblica a exame de sanidade dos juizes federaes que por
enfermidade se mostrarem inhabilitados para o serviço da judíca·
tura e propôr ao Presidente da Republica que sejam aposentados os
que excederem da idade de 75 annos, nos termos do Decr. n. 3309
de 9 de Outubro de 1886.

A incapacidade do juiz ou o limite da idade serão em todo caso
julgados por sentença do Tribunal com citação do interes ado e au·
diencia do Procurador Geral da Republica.

Art. 23. O Supremo Tribunal Federal, no exercicio da attribui·
ção que lhe é conferida pelo art. 47 do Decr, n. 848, é compe.tente
para conceder originariamente a ordem de habeas-corpus quando o
constrangimento ou a ameaça deste proceder de autoridade, cujos
actos estejam sujeitos á jurisdicção do Tribunal, ou ror exercido con·
tra juiz ou funccionario federal, ou quando tratar-se de crime~

sujeitos á jurisdicção federal, ou ainda no caso de imminente .p~

rigo de consummar-se a violencia, antes de outro Tribunal ou JUIZ
poder tomar conhecimento da especie em primeira instancia.

Aos juizes seccionaes, dentro da sua jurisdicção, compete igual·
mente conhecer da petição de habeas-corp't~s ainda que a prisão ou
ameaça de t.a seja feita por autoridade estadoal, desde que se tr~te
de crimes da' jurisdicção federal, ou o acto se dê contra fUllCCIO

narios da União.
Paragrapho unico. O recurso permittido pelo art. 49 do citado

Decr. n. 848 póde ser interposto directamente para o Supremo
Tribunal Federal, da decisão do juiz de primeira instancia que hou.v~r
denegado a ordem de habeas-corpus, independente de decisões do JUIZ
ou Tribunaes de segunda instancia.

a) O mesmo recurso tambem cabe, quando o juiz ou ~ribunal se
declarar incompetente, ou por qualquer motivo se abstIver de co°
nhecer da petição; .

b) O recorrente deve instruir o recurso no prazo do art. 49 c.Itado!
devendo ser o mesmo respondido em 48 horas pelo j~iz ou Tnbunr,
a quo, que ofará expedir sem demora para o Supremo TrIbunal Feder~~

. c) Concedi(la a ordem de habeas-corpns ao recorre~te, que .
achar solto ou ausente, só será dispensado o comparecImento p~.
soaI do mesmo, provado impedimento ou justa causa da ansenCla,
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d) No julgamento do recurso facultado pelo art. 49 supraditu

oSupremo Tribunal Federal tambem poderá, desde logo, resolver
definitivamente sobre a materia do mesmo, si, em vista dos autos
fôrem dispensaveis novos esclarecimentos e o comparecimento ulte·
rior do recorrente;

e) Si a justiça local negar os recursos de sua decisão sobre o
habeas-corpus ou de qualquer modo obstar ao seu seguimento, tem
applicação as disposições dos §§ 1° a 4° do art. 58 desta Lei.

Ârt. 24. O Supremo Tribunal Federal julgará os recursos ex
traordinarios das sentenças dos Tribunaes dos Estados ou do Distri
cto Federal nos casos expressos nos arts. 59 § l° e 61 da Con titlúção
eno art. 9° paragrapho unico, lettra c do Decr. n. 848 de 1890,
pelo modo estabelecido nos arts. 99 a 102 do seu Regimento in
terno, mas em todo caso a sentença do 'l'ribunal, quer confirme,
quer reforme a deeisão recorridlJ., será restricta á questão feueral
controvertida no recurso sem estender-se a qualquer outra, por
ventura, comprebendida no julgado.

Â simples interpretação ou applicação do direito civil, com
marcial ou penal, embora obrigue em toda a Republica como leis
geraes do Congresso Nacional, não basta para legitimar a. inter
posição do recurso, que é limitado aos casos taxativamente de
terminados no art. 9° paragrapbo unico, lettra c do citado
Decr. n. 848. 2 ..

Ârt. 25. Na falta e nos impedimentos do presidente e vice-pre
sidente do Supremo Tribunal Federal, servirá o mais idoso dos Mi
nistros (exceptuando o que exercer na occasião o logar de Procurador
Gera.l da Republica).

Ârt. 26. O compromisso formal no acto da posse (Constituição,
art. 82) terá logar perante o Tribunal reunido com qualquer numero
de AIinistros, si se tratar do presidente ou vice-presidente delle, e
perante qnem na occasião presidir o Tribunal, si se tratar de quaes
qUer outros de seus membros. .

Âl't. 27. No exercicio da attribuição que ao Supremo Tribunal
Federa.l compete (Constituição, art. 48 n. 11) de apresentar pro
post~ para a nomeação de magistrados federaes, serão observadas as
segullltes disposições:

§. 1.0 Communicada officia1mente a vaga de algum dos logares
de.Jll.Iz de secção, o presidente do Tribunal fará communicar pelo
Diano Officíal e pelos jornaes de maior circulação desta capital, e,
por despachos telegraphicos, aos governadores e presidentes dos-

Nota 25
Lei A"". cit., al·ts. IA 15 Y'd D' 1 67 P ao"'6 .. e .-1.1r.,vo. ,ag..
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Estados, que se acha marcado o prazo de 30 dias para serem apresen.
tadas na secretaria as petições dos candidatos, devidamente instruidas
com documentos que comprovem os seus serviços e habilitações e
nomeadamente as condições de idoneidade exigidas no art. 14 do
Decr. n. 848 de 11 de Outubro de 1890.

§ 2.° Terminado esse prazo! o presidente lerá em mesa as peti·
ções e os documentos que as instruem, juntará as informações que
houver colhido e consultará o Tribunal se deve passar a colher os votos
ou si a votação deve ser adiada para a sessão seguinte.

§ 3.° A proposta ao Poder Executivo não poderá conter mais de
tres nomes para ca.da uma das vagas, sendo os propostos classificado
em 1°, 2° e 3° logar.

Si houver duas vagas, a proposta comprehenderá quatro nome J

e a mesma proporção se guardará havendo mais de dous.
§ 4.° Dentre os candidatos em igualdade de condições, pela 1'0'

tação obtida, ,será preferido na classificação:
1", o que fôr ou houver sido, ao tempo da publicação do Decl'.

n. 848 de 11 de Outubro de 1890, art. 14, magistrado em effectivo
exercicio por mais de dous annos ;

2°, o mais antigo no serviço da magistratura;
3°, o cidadão habilitado em direito que, com pratica de advocacia

em dous annos, pelo menos, melhores serviços houver prestado ao Estado
e melhores habilitações comprovar com documentos juntos á sua petiçãO.

§ 5. ° Si no primeiro escrutinio para cada log'ar na lista nenhum
candidato obtiver maioria de votos, proceder-se.ha a segundo e aiod$
a terceiro escrutinio entre os tres mais votados.

§ 6.° Não sendo approvado nenhum dos canrlidatos que tenham
requerid'o, o presidente submetterá na seguinte sessão á considel:a~o
do Tribunal uma list.a contendo os nomes que indicar ou forem 1D~I'
cados por iniciativa de qualquer dos Ministros, de accôrdo com o dIS

posto no paragrapho antecedente.
§ 7.° A proposta ao Poder Executivo será acompanhada das

cópias dos documentos que abonem a idoneidade dos pretendentes
contemplados na mesma proposta.

CAPITULO IV
Do ministerio pttulico

SECÇÃO PRIMEIRA

Do procurador da Republica, seus adjuntos, ajud~ntes e solicitadores

Art. 28. O procurador da Republica auxiliado pelos adjuntos,
ajudantes e solicitadores, em sua respeCtiva secção, representa os

•
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interesses e direitos da União, quer no juizo seccIonaI e no jury
federal, em todas as causas da sua privativa competencia, quer pe
rante as justiças locaes, no que interessar á Fazenda Nacional e á
guarda e conservação daquelles direitos e interesses.

Art. 29. Nas attribuições enumeradas no art. 24 de Decr. n. 848
de 1890 incluem·se as seguintes perante o juizo seccional:

1.0 Allegar e defender os direitos da Fazenda Nacional em todas
a~ causas civeis, ordinarias ou summarias, em que fôr elIa A. ou R.
ou por qualquer maneira interessada.

2." Promover:
a) os processos executivos para cobrança da divida activa, pro

veniente de impostos. taxas, multas e outras fontes de receita
federal;

b) os de desapropriação por necessidade ou utilidade nacional;
c) os de incorporação de bens nos proprios nacionaes ;
d) os de arrematação dos objectos depositados nos cofres nacio

naes, quando não sejam levantados dentro do prazo de cinco armos, e
aisso não se opponham as partes interessadas.

3." Requerer as providencias legaes assecuratorias dos. direitos
da União e as avocatorias garantidoras da jurisdicção do juizo. '-

4.° Officiar nas habilitações e justificações que perante o mesmo
juizo, devem ser processadas, devendo sempre ser onvido depois de
prodnzida a prova testemunhal.

5." Interpôr os recursos legaes das deCisões e sentenças profe
ridas nos processos crimes, civeis uu administrativos, em que lhe
compete funccionar.
. 6.° Promover a execução das sentenças em favor dos direitos e
mteresses da União.

Art. 30. O procurador da Republicá, seus adjuntos e ajudantes,
sempre que iuterpuzerem um recurso para o Supremo Tribunal Fe
~eral, salvo o de aggravo, terão vista dos autos para fundamental·o
no prazo de 10 dias.

Art. 31. A ordem da substituição e a distribuição das funcções
entre o procurador da Republica no Districto Federal e seus adjuntos
será a estatuida no Decr. n. 173 B de 1893J devendo, porém, o pro
cnrador funccionar perante o Tribunal Civil e Criminal e Côrte de
Appellação, salvo o direito de passar ao 2° adjunto o serviço, por
aftluencia de trabalho.

à.rt. 32. Perante as justiças locaes compete-lhes:
L Omciar e assistir nas arrecadações de bens vagos, de defuntoe

e 3.usentes, assim como em todas as acções, justifica~ões e reclamações
~ue a. respeito desses bens se levantarem em juizo, requerer que sejam
unmediatamente recolhidos aos cofres nacionaes o ouro,· prata,



1574 '\PPENDICE

pedras preciosas, titulos da divida nacional e qualquer dinheiro quese
arrecadar ou fôr apurado; e promover o processo da vacancia e devo.
lução, desde que houver deco rido um anno contado do auto de
arrecadação, si dentro delle não apparecerem interessados a habi.
litar-se como legitimos donos ou successores.

II. Officiar nas reducções de testamento, nas contas de testa·
mentarias e de capellas, em que fôr interessada a Fazenda Nacional,
promover a al'recadação dos impostos que lhe fôrem devidos, e o
que fôr a bem de seus direitos aos residuos e aos vinculos que
vagarem.

III. Officiar no juizo das fallencias, quando a Fazenda Nacional
fôr nellas interessada como credora de dividas de impostos ou de
letras e titulos mercantis.

IV. Promover a execução das sentenças proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, em gráo de recurso das decisões das justiças
locaes; e requerer certidão de todas as peças necessarias do processo
para promovel-a perante o juizo seccional, no caso de se recusarem as
justiças locaes á devida execução.

Art. 33. Em materia criminal, além das attribuições expressas no
Decr. n. 848, incumbe aos procuradores da Republica requerer no
juizo criminal competente a commutação da multa ou da indemni'
zação do damno causado á Fazenda Nacional em prisão.

Art. 34. Ao procurador d~ Republica na secção do Districw
Federal compete promover, nos casos legaes, a ac.ção de nullidade
das patentes de invenção e certidão do melhoramento, passada pelo
Governo Federal, e a~sistir ao processo por parte da Fazenda Nacional,
quando promovido pelos interessados.

Art. 35. Tambem pertencem aos procuradores seccionaes as
seguintes attribuições:

1.0 Interpôr, nos casos em que lhes compete funccionar"ri"os juizos
locaes de 1& instancia, os recursos legaes para as justiças de 23 ius'
tancia dos Estados ou do Districto Federal, e perante ellas defender
os direitos e intei'esses da União.

2. o Interpôr, nos casos do art. 59 § Ioda Constituição Federal
e art. 90

, paragrapho unico do Decr. n. 848 os recursos legaes para
o Supremo Tribunal Federal.

3.° Representar ás competentes autoridades superiores do
Estado ou do Districto Federal coutra os actos das inferiores, que
importarem violaçã,o da Coustituição, Lei ou Tratado ,Fed:-ral, op'
posição ás sentenças federaes ou denegação de sua devIda exe·
cução.

4.° Participar ,ao Procurador Geral da Republica todos os acoo!
dessa natureza, de que tiver conhecimento, e as providencias tomadas i
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representar-lhe os confiictos de jl1risdicção que se derem entre os
juizes federaes de la instancia, ou entre estes e os locaes, e os de
a.ttribuição entre aquellas e outras autoridades federaes ou locaes da
secção, especificando os actos que os constituem e remettendo os docu-
mentos comprobatorios. .

5.° Distribuir os serviços entre os ajudantes, solicitadores e
escreventes, devendo funccionar exclusivamente como procurador em
todas o.s causas não executivas que se houverem de processar no juizo
seccional, sem prejuizo do direito de exercer pessoalmente qualquer
das outras attribuições.

6.° Dar instrucções aos seus ajudantes, e tl'ansmittir-Ihes as que
receber do Procurador Geral da Republica.

Art. 36. Os ajudantes do procurador exercerão todas as funcções
deste perante os respectivos jnizes supplentes e receberão instrucções
do procurador seccional ou directamente do Procurador Geral da
Republica.

Art. 37. Aos solicitadores compete:
1. Accusar as citações, notificações e diligencias nas causas ordi

narias e summarias, e nos processos em que ror interessada a União.
II. Fiscali~ar a execução dos mandados entregues aos officiaes

dejustiça, exigindo delles semanalm'ente uma relação escripta do
serviço desempenhado.

III. Organizar um mappa geral do movimento dos ditos man
da.dos para no principio de cada mez apresentaI-o ao procurador ou ao
seu ajudante.

IV. Participar ao procurador ou ao seu ajudante as faltas em
que incorrerem os ofíiciaes de justiça.

V. Rubricar as guias expedidas pelo juiz seccional para solução
dos impostos, tomando apontamento em um livro proprio afim de leva
rem ao conhecimento do procurador sil findo o prazo legal l não hou
ver sido realizado o pagamento.

SECÇãO SEGUNDA.

Do Proourador Geral da Republic~

Art. 38. Ao Procurador Geral da Republica, além das mair.
attribuições que lhe confere o Decr. n. 848, compete:

1." Suscitar perante o Supremo Tribunal Federal os conflicto&
entre o Governo dO.Estado e o da União, nos casos que pertençam ao
conhecimento do referido Tribunal.



1576 APPENDIOF:

2.0 Prover as causas que a União houver de propôr contra o
Governo ou a Fazenda publica de qualquer dos Estados ou do Distriuto
Federal e defender os direitos da União nas que lhe mover qualquer
de seus mp.mbros ou nação estrangeira. -

,3.0 Representar aos poderes publicos o que entender a. bem da
fiel observancia da ConstituiçãO, Lei e Tratados federaes.

4.0 Consultar as secretarias de Estado, especialmente sobre 05
seguintes assumptos :

a) a extradicção;_
b) expulsão de estrangeiros;
c) execução de sentença de tribunaes estrangeiros;
d) autorização ás companhias estrangeiras para .funccionarem Da

Republica;
e) concessão e caducidade de privilegios, patentes de invenção,

contractos de serviços publicos e quaesquer outros em que fôr inte·
ressada a Fazenda Nacional;

f) alienação, aforamento, locação ou arrendamento de bens na·
cionaes;

g) aposentadorias, reformas, jubilações, pensões, montepio dos
funccionarios pnblicos federaes.

5. o Apresentar ao Presidente da Republica, annualmente, ore·
latorio dos trabalhos do ministerio publico- em geral com as infor·
mações recebidas sobre os serviços executados, duvidas e -difficuldades
occorridas na execução das leis e indicação das providencias neces·
sarias para o regular exerCicio de suas funcções e administração da
Justiça.

6. o Todas as outras attribuições expressas no arte 20 do Regi·
mento do Supremo Tribunal Federal.

Art. 39. As -secretarias de Estado facultarão ao Procurador
Geral da Republica o exame de todos os papeis e documentos que possam
esclarecer o assumpto sobre o qual seja ouvido, e designarão um dos
seus empregados para auxilial·o no serviço de escripturação de que
carecer, e registrar os seus pareceres.

Art. 40. O Governo de cada Estado providenciará para que seja
remettido ao Procurador Geral da Republica e ao respectivo procurador
seccional um exem,Iar da Constituição, Leis e Decretos do mesmo
Estado, immediatamente depois de publicados.

Art. 41. No impedimento do Procurador Geral da Republica bem
como em sua falta, emquanto não tiver sido nomeado e emposs~do
quem, a titulo de effectivo, lhe súcceda no exercicio do cargo, servir,A
o Ministro que fôr para isso designado pelo Presidente do Trl'
bunal.
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TITULO 111
Do Processo

CAPITULO I

Dasacçães
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Art. 42. No processo do julgamento dos crimes sujeitos á juris
dicção federal se observarão as seguintes disposições:

I. Salvo os erimes de responsabilidade dos procuradores, adjuntos,
ajudantes, solicitadores e escrivães, todos os crimes snjeitos ao jury
federal sel'ão processados e julgados na fórma determinada no Cap.
XI do Decr. n. 848 de 1890, guardado na formação da culpa dos de
responsabilidade o disposto no art. 96 ;

II. Nos de responsabilidade dos juizes federaes, substitutos ou
snpplentes, todas as diligencias ordenadas pelo Supremo Tribunal Fe
deralou pelo Ministro relator, assim para a audiencia do denunciado
ou querellado, como para inquirição de testemunhas, poderão ser feitas
pelo jlúz seccional respectivo e, quando este fór impedido, pelo seu
substituto legal;

III. Nos de responsabilidade dos procuradores, adjuntos, aju
dantes, solicitadores e escrivães, o juiz observará, na formação da
culpa, o disposto nos arts. 53 a 62 do Decr. n. 848 de 1890, depois
de ouvir o funccionario na fórma do art. 96 do mesmo Decreto e no
julgamento guardará as disposições dos arts. 401 a 404 do Reg.
n. 120 de 1842, ofticiando como promotor da accusação em caso
do impedimento do proQul'ador, cidadão ad hoc nomeado pelo juiz sec
cional;

IV. b juiz s.eccional é competente para conceder fiança provisoria
ou ~efinitiva aos réos sujeitos á sua jurisdicção ou á do jury federal,
assIm como para proceder por si, seu substituto ou supplentes em
exercicio, ao corpo de delicto em todos os casos da competencia da
JU~~ça Federal, observando em relação a esses actos, assim como á
pn ~o, buscas, apprehensão e outros não previstos no Decr. n. 848,
as disposições da legislação geral;

. V. No julgamento dos recursos e appellações criminaes e bem
a sim no processo e julgamento dos crimes sujeitos á privativa com
pete?cia do Supremo Tribunal Federal, se guardará o disposto no seu
Regimento.
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_ Art. 43. As disposições sobre o habeas-corpus contidas no Cap. I,
Tit. III do Regimento do Supremo Tribunal Federal serão obser.
v,adas nos juizos inferiores em tudo que lhes fôr applicaveI.
. Art. 44. O processo estabelecido no Decr. n. 848 de 1890, para

as causas oriundas de obrigações pessoaes de natureza civel ou com·
mercial não exclue os processos especiaes da legislação anterior insti·
tuida pelo paragrapho unico do art. lU do Decr. n. 763 de 19 de SP,·
tembro de 18\:10. -

Paragrapho UlUCO. R' applicavel na Justiça Federal a disposição
do Reg. n. 737 de 25 de Novembro de 1850 relativa á detenção peso
w~. .

A.rt. 45. Continuam a subsistir no juizo secc.....'Jal os processos
administrativos que pela legislação vigente corriam no extincto Juizo
dos Feitos da Fazenda Nacional, na parte que aiuda interessem áme ma
Fazenda.

Art. 46. E' permittido cumular entre as mesmas pessoas e na
mesma acção diversos pedidos, quando a. fórma do processo para elIas
estabelecida fôr a mesma.

:assim tambem, póde o réo ser demandado por differentes autores
e o autor demandar differentes réos eonjunctamente e no mesmo pro
cesso, sempre que os direitos e obrigações tiverem a mesma origem. 18

Art. 47. Com excepção das nullidades substanciaes, todas a
mais reputar-se-hão suppridas, si as partes não as arguirem no mo·
mento em que occorrerem, ou quando lhes competir contestar, allegar
afinal ou embargar a sentença.

§ 1.. A Lei s6 considera insuppriveis as nullidades seguintes:
1.. Falta de primeira citação; mas depois da sen tença final, esta

falta s6 constituirá nullidade sendo invoca.da pela pessoa contra quem
foi proferida a sentença no todo ou em parte, sem ter sido citada, ou
pelos seus representantes;

2.· Falta de intervenção do ministerio publico nos processos em
que fôr eXIgida por lei ou em que não intervir como parte meramente
accessoria ; _

.3.· Falta de competencia do juiz, que houver Julgado a acçaO,
se a jurisdicção não fôr susceptivel de prorogação. .

4." Emprego do processo especial para o caso em que a Lei
não o admitta.

Nota 26
Cod. do Proc. Civ. Port., arts. 5 e 6.
- E' nulla a acção proposta sem e pe

cificada menção do contracto, tranoacção

ou facto de que resulta o direito e obri'
gação c.:orreJata. ,

O réo póde ser demandado /lO mllS~~
processo por differentes autores, quan
os direitos e ilbtigações tl,ve{amda :64 ~:origem: Acc. do Sup. Tnlh ~e . e
Setembro de I895-Dir., vol. 08, pago 102.
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§ 2°. A substituição do processo ordinario ao summario, não
sendo impugnada na contestação, em caso algum se considerará nul.
lidade, que possa ser invocada pela parte. 27

Art. 48. A penhora e a avaliação devem ser noticiadas por edi.
taes no jorna.l offi.cial e no de maior circulação na séde do juizo.

Art. 49. No processo das appellações e recursos civeis inter·
postos para o Supremo Trib~nal.Federal, assiJ? como no pro?esso e
julgamento das causas de prIVatIva competenCla do mesmo TrIbunal,
se observará o seu Regimento.

Pal'agrapho unico. E' applicavel aos conflictos entre a União e os
Estados, ou destes entre si, o processo estabelecido para os conflictos
dejllrisdicção entre os Tribunaes.

Art. 50. As desapropriações por utilidade publica geral serão
processadas na fórma do Regulamento que baixou com o Decr.
n.1664 de 27 de Outubro de 1855, com a seguinte modificação:

O quinto arbitro, a que se refere o art. 4' do mesmo Regula·
mento, será nomeado pelo juiz do processo e não pelo Governo.

Art. 51. Nas causas que se moverem contra a Fazenda aciona"1
ou contra a União os pra.zos e dilações concedidas ao procurador da
Republica para responder, arrazoar ou dar provas serão o triplo dos:
determinados na Lei.

Art. 52. Toda a materia ou correspondencia relativa aos exe·
cutivos fiscaes será remettida directamente pela Directoria Geral d()
Contencioso ao procurador da Republica.

CAPITULO II

Dos recursos

Â.rt. 53. Além dos embargos, que nas causas summarias servem
~e contestação e dos especificados no Decr. n. 848 e no Regimento
lUtemo do Supremo Tribunal Federal, nenhuns mais serão admittidos
na .Tustiça Federal.

Os de nullidade da sentença ou infringentes do julgado oppostos
n~ .execução serão julgados pelo juiz ou Tribunal, que proferia a de·
Clsao embargada. 28 .

~ota 27 Nota 28
PrReg. ~. '137 de 1850, arts, 675 j Cod, do Reg. n. 737 de 1850, art. 583
vof6s

C1V, Porl., arts. 128 e seg.-Di1'.,
. ,pag. 87.
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Art. 54. Além dos embargos, s6 tem logar na Justiça Federal
os seguintes recursos:

L O das decisões dos juizes seccionaes e justiças dos Estados ou
do Districto Federal que negarem a ordem de habeas-corpus ou a sol
tura do paciente.

II. Os recursos criminaes interpostos das decisões dos juizes
seccionaes que:

a) declararem improcedente o corpo de delicto ;
71) não aceitarem a queixa ou denuncia;
c) pronunciarem ou não pronunciarem;
d) concederem ou denegarem fiança, ou a arbitrarem;
e) julgarem perdida a quantia afiançada;
1) fôrem proferidas contra a prescrípção allagada.
g) ou commutarem a multa.
III. As appeliações criminaes das sentenças proferidas pelos

iuizes seccionaes ou pelo jnry federal.
IV. As appellações interpostas das sentenças das justiças dos

Estados ou do Districto Federal, em ultima instancia, nos casos de·
finidos nos arts. 59 § 1° 61 § 2° da Oonstituiçd.o, e art. 9° paragrapho
nnico do Decr. n. 848 de 1890. ,.9

V. As appellações civeis das sentenças definitivas e interlocu·
todas com força de definitivas, proferidas pelos juizes seccionaes, e
da que julga a snspeição a elie opposta ; 3.

VI. Os aggravos dos seguintes despachos e sentenças do juiz
seccional, além dos demais casos da legislação processual vigente: 8t

a) do que rejeita ou julga a excepção de incompetencia j

b) de absolvição da instancia;
c) de não admissão do terceiro qne vem oppor-se á causa ou á

execução ou que appella da sentença que o prejudica;
d) das sentenças nas causas de assignação de dez dias, ou de se·

guro, quando por eBas o juiz não condemna o réo porque provou os
seus embargos, ou lhe recebe os embargos e o condemna, por lhe
parecer que não provou;

e) do despacho que concede ou denega carta de ínquidção, ou
que concede grande ou pequena dilação para dentro ou fóra do ter'
ritorio da Republica;

f) do que ordena a prisão do executado no art. 299 do Decr.
n. 848 de 1890;

Nota 29
Recurso extraordinario.

Nota 30
Decr. n. t!411 Clt., al't. 19 a..

Nota 3i
Vid. Dir., volo 68, pago 43.
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g) do que concede ou denega appellação ou a re('.ebe em ambos
os feitos ou no devolutivo s6mente ;

h) da sentença que releva, ou não, da deserção, o appellante
ou julga deserta e não seguida a appellação ;

i) das decisões sobre erros de contas ou custas,
j) da ab~olvição ou condemnação dos advogados nos casos em que

as leis do processo lhes comminam multa, suspensão ou prisão;
k) dos despachos pelos quaes: 1.0, se concede ou denega ao

eIecutado vista para embargos nos autos ou em separado; 2°, se
manda que os embargos corram nos autos ou em separado j 3°, si são
recebidos ou rejeitados in limine os embargos oppostos pelo execu
tado ou pelo terceiro embargante; 32

l) das sentenças que julgam ou não reformados os autos perdi
dos ou queimados em que ainda não havia sentença definitiva;

m) das sentenças: 1, de liquidação; 2, de exhibição; 3, de
habilitação;

n) dos despachos interlocutorios que contém damno irrepara
vel, segnndo a definição da Ord. Liv. 3, Tit. 69 pr. § 1°;

o) do despacho pelo qual não se manda proceder a sequestro
nos casos determinados ero Lei;

p) do despacho pelo qual se concede ou denega a detenção pes
soal ou o embarg-o ;

q) da sentença que julga procedente ou improcedente o em
bargo;

r) dos proferidos pelo substituto do juiz seccional e seus sup
plentes, como auxiliares do juiz, nos autos preparatorios ou preven
tivos e nas diligencias que lhes competem ou fõrem commettitlas ;

s) do despacho que indefere a petição inicial.
VII. Os aggravos dos despachos dos juizes relatores ou instru

ctores do Supremo Tribunal Federal de que tratam os arts. 39 e 60
do seu Regimento. .

VIII. A revisão dos processos criminaes, nos termos do art. 81
da Uon tituição e do art. 9. 0, III do Decr. n. 848 de 1890.

Art. 55. Na interposição e seguimento dos recursos das decio
sões sobre o habeas-corplts, se guardará o di po to nos arts. 49 do
Decr. n. 848 e 67 do Regimento do Supremo Tribunal Federal.

. An. 56. Os recursos criminaes serão interpostos, proce sados
e apre~entados nos termos dos arts. 73 a 77 da Lei n. 261 de 3 de
Dezembro de 1841, salvo o disposto no art. 65 do Decr. n. 84~ e
no art. 77 do Regimento do Supremo Tribunal Federal, a quem

Nota 32 . Itação á acçào exec1?lilra: ACC. do Sup.
Trib. de 6 de Fevereuo de 189f>-lhl'., vol.

Não cabe aggl'avo dos despacbos que re- 68, pago 351. .
ce~1 m embargos olJeJ'eciJos COlIJO conles-
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compete conhecer de todos os qne fôrem interpostos das decisões dos
juizes seccionae~, cabendo a estes julgar os dos despachos do substi.
tuto e seus supplentes.

Art. 57. Na interposição das appellações criminaes e seus
eífeitos, na expedição e apresentação se observará o disposto no.
al'ts. 43, 93 e 340 do Decr. n. 848 e art. 453 do Regulamento
n. 120 de 31 de Janeiro de 1842.

, E' privativa do Supremo Tribunal Federal a competencia para
dellas conhecer.

Art. 58. As appellações das sentenças das justiças dos Estados
e do Di tricto Federal, a que se refere o n. 4 do art. 54 serão
interpostas e apresentadas dentro dos mesmos prazos fixados no
Decr. n. 848, arts. 33:3 e 338, para as das sentenças dos juizes fede·
raes, a contar da data do termo de interposição do recurso.

Só tem eífeito devolutivo, e a fórma do seil julgamento é a deter·
mlllalia no Regimento do Supremo Tribunal Federal.3h

§ 1. o Si as Justiças dos Estados ou do Districto Federal não
receberem a appellação, a parte prejudicada ou o ministerio publico
poderá solicitar do escrivão do feito ou de qualquer tabellião dologar
a expedição de carta testemunbavel, e, ratificando-a mediante protesto
no juizo seccional do Estado ou districto, apresentará os dous respe·
ctivos instrumentos ao Supremo Tribunal Federal, que, á vista delles,
mandará ou não que seja tomada por termo a appellação e subam os
autos, conforme fôr de direito.

§ 2. 0 Quando não fôr possivel a apreseptação dos autos originaes,
o Tribunal conhecerá da appellação á vista do traslado, estando este
devidamente conferido e concertado.

§ 3. 0 Si, por qualquer modo, fôr ohstada ou 'impedida a execu·
ção da sentença do Supremo Tribunal Federal, o ministerio publico
apresentará denuncia contra o oppositor ou oppositores, pelo crime
definido no art. lU do Oodigo Penal, e tantl.l elle como as partes inte·
ressadas poderão promover a execução das mesmas sentençaE pe:l1nte
o juizo federal, recusando-se o local.

.§ 4.0 No caso de ser julgada deserta a appellação, de que trata
este artig'o, si o appellante provar que o seguimento foi obstado por
autoridade local, o Supremo Tribunal Federal poderá relevaI-o da
deserção e assignar-Ihe novo prazo, conforme o disposto no art. 347
do Decr. n. 848 de 1890.

Art. 59. São unicamente suspensivas no juizo federal as ap·
pellações interpostas nas causas ordinarias e nos embargos oppostos

Nota 32 a
Recurso exlraordinario.
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na execução pelo executado ou por terceiro, quando julgados pro.
vados. a3

Art. 60. O aggravo será tomado por termo nos anta!!, assignado
pela parte ou seu procurador dentro do prazo de cinco dias e prece-
dendo despacho do. juiz. .

Não se tomará aggravo, sem que se declare a Lei offendida. a<l

Art. 61. Do aggravo interposto dos despachos do substituto
ou de seus supplentes conhece o juiz seccional do respectivo Estado
IlOS termos do art. 10 paragrapho unico do Decr. n. 1420 A de 21 de
Fevereiro de 1891.

lDo interposto dos despachos do juiz seccional conhece o Supremo
Tribunal Federal pelo modo e nos termos prescriptos no seu Regi
mento. a",

Art. 62. O aggravo subirá nos proprios autos com suspensão
do processo, s6mente nos casos seguintes;

1, quando, em razão da distancia ou do serviço, houver possi
bilidade de chegarem os autos á instancia superior no prazo de 48
horas, contado da data do despacho que fundamentar o aggravo ;

2, quando interposto de decisão sobre materia de competencia,
quer o juiz se julgue competente, quer não j

3, quando interposto de despacho que ordene a prisão.
F6ra destes casos, o aggravo subirá em separado, sem prejuizo

do andamento do processo. 36 (

Art. 63. Nos casos de concessão de embargos ou de detenção
pessoal, o aggravo poderá ser suspensivo, si o aggravante garantir
em juizo, com deposito ou caução, o valor total da condemnação. a"

Art. 64. Sempre que dever o aggravo de petição subir em se
parado, o aggravante apontará no termo as peças do processo
com que pretende instruir o recurso, e so destas se lhe passará
certidão.

§1. o A certidão conterá sempre o termo do aggravo e a petição
em que se houver requerido o despacho, :> termo da publicação ou
da intimação.

§ 2. 0 Nas certidões guardar-se-ha a ordem do processo. :I

Nota 33
l:cr. n. 848 cit.. art. 341; Reg. n. 737 de
. , art. 657. .

Nota 34
Coo. do Proc. Civ. Port., art. 1011.

Nota 35
Cad. do Proc. Ci v. Port., art. 1013.

Nota 36
Decr. D. 143 de 18J2, arl. 15 •

Nota 37
Reg. n. 737 de 1850, art. 348.

Nota 38
Cod. do Proc. Civ. Port., art. 1014.
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Art. 65. Tomado o termo do aggravo de petição, serã mtimado
Otl prazo de 24 horas, á outra parte e ao ministerio publico, quan(l~
intervier.

§ 1.0 Quando o aggravo subir em separado, deverá o aggra.
vante, no prazo de oito dias, a contar da interposição do recurso,
apresentar no cartorio a sua petição de aggravo instruida com certidão
do processo e com outros quaesquer documentos.

O aggravado poderá, em igual prazo, a contar da intimação, apre·
sentar no cartorio qualquer allegação e as certidões do processo ou
documentos que pretender ajuntar.

§ 2.° Quando o aggravo' subir nos proprios autos, devera. o ag·
gravante, no prazo de 48 horas, a contll.r da interposição do recurso
apresentar no cartorio a sua petição de aggravo, e poderá, no mesmo
prazo, ajuntar quaesquer documentos.

O aggravado poderá, em igual prazo, a contar da intimação,
ajuntar quaesquer allegações ou documentos. 31)

Art. 66. Durante os prazos designados no artigo antecedente, o
escrivão facilitará o processo no seu cartorio ás partes ou aos seus
procuradores, para tirarem os apontamentos necessarios, e passará:l
certidão apontada pelo aggravante e qualquer outra que a parte
contraria pedir, preferindo este a outro serviço . ...

Art. 67. Findos os prazos referidos, o escrivão ajuntará ao pro·
cesso a petição do aggravo, a allegação da outra parte e quaeBquer
documentos apresentados, quando o aggravo subir nos proprios autos;
ou autoará a petição de aggravo, a allegação da outra parte e II
respectivas certidões e documentos, quando o aggravo subi!' em se·
parado; e fará tudo cuncluso ao juiz para, em 48 horas, sustentar
o despacho ou reparar o aggravo. .

§ 1.° Sendo o aggravado revel, poderá o juiz, quando responder
o aggravo, que deve subir em separado, mandar ajuntar as certidões
do processo que entender necessarias para sustentação do despacho.

§ 2.° Si o juiz reparar o aggravo, cabe novo aggravo deste des·
pacho, mas o juiz não poderá alterai-o, e para decisão do ultimo aggravo
subirá o processo em que se tiver proferido odespacho de que se illterpoz.

.§ 3.° Quando na hypotbese do paragrapho antecedente, ?novo
despacho tiver sido lançado do processo em separado do primell'o ag·
gravo, ajuntar-se-ha ao processo principal uma certidão desse des,
pacho para ser executado. U

Nota 39
Cad. do-Prac. Civ. Port., art. 1015'

Nota 40
Cl"d. do Proc. Civ. Port., art. 1016.

Nota 4i
Cad. do Proc. Civ. Por!., art. 1017.
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Art. 68. Findas ás 48 horas, o escrivão cobrará o processo com
resposta ou sem e11a.

§ V Nas 24 horas ~eguintes, o aggravante pagará as custas <10
aggravo, e fará o preparo necessario. para as certidões que o juiz
tiver mandado passar e para a expedição do recurso.

§ 2.° O escrivão apresentará o processo no correio ou no Tri
bunal, no prazo de 24 horas depois de feito o preparo, podendo
comtudo o juiz prorogar este prazo até cinco dias, quando a pro
rogação fôr absolutamente indispensavel para se passarem as ceI"
tidões no caso do art. 67 § 1.0

, §3.° Aggravando ambas as partes, cada uma pagará metade
do preparo e, si o deixar de fazer, será o recurso julgado deserto,
quanto a e11a, e a outra parte deverá satisfazer o preparo todo nas
24 horas seguintes, sob igual pena.

§ 4,° O escrivão é obrigado a apresentar o processo dentro do
prazo referido e archivará o certificado da entrega, que lhe passará
ocorreio, ou o recibo do secretario a quem deve entregaI-o na séde do
Tribunal.

§ 5.° A apresentação do aggravo, para se reconhecer que foi
feita em tempo, será certificada pelo termo da mesma apresentação'
erecebimento, que lavrar o secretario do Tribunal.

§ 6.° O escrivão convencido de negligencia, malícia ou dolo seja
não facilitando os autos no seu cartorio, seja não extrahindo com prom
ptidão as certidões, ou não cobrando e apresentando o processo do
aggravo nos prazos designados, será suspenso até seis mezes, depois
de ouvido no prazo de 48 horas. 4,.

Art, 69. Si o juiz indeferir o requerimento de aggravo ou obstar
qne o aggravo seja escripto, a parte poderá no prazo de 48 horas,
requerer ao escrivão que lhe passe carta testemunhavel, copiando-se
nella as peças que indicar.

§ 1.0 O escrivão será obrigado a dar o instrumento á parte, sob
sua responsabilidade, no prazo maximo de dez dias, havendo documeu
tos a copiar e dentro de 48 horas, não os havendo.

§ 2.°O escrivão dará á parte recibo do pedido de carta teste
munhavel e perderá o officio, si não der o in~trumento, sob qualquer
pr~t~xto, nos prazos do paragl'apho antenor, Negando-se o es
cnvao. a dar o recibo, a parte poderá testemunhar a entrega do
requenmento. .

§ 3,° A perda do officio do escrivão no caso do paragrapho ano
terior será determinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal- .

Nota 42
Cod. do Proc. Civ. Port., arts. 1018 e 1021

100 CODIGO COMMERcrAL
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em vista de reclamação da parte, devidamente documéntada e ouvido
o serventuario, que terá para responder o prazo de cinco dias '1m

Art. 70. O Tribunal} em vista da carta te::;temunliavel, mandará
escrever o aggravo 0'1 tomará logo conhecimento da materia, si o
instrumento fôr instruido de modo que a tanto o habilite, indepen·
dentemente de mais esclarecimento. 4.4

Art. 71. As petições ou minutas de aggravo não serão aceitas,
sem que sejam assignadas com o nome inteiro do advogado con tituido
lIOS autos, o que igualmente se observará a respeito das respostas ou
contestações dos aggravados. 'I.

Art. 72. Quando os aggravos fôrem interpostos de sentenças e
despachos não comprehendidos nos que esta Lei especifica, o juiz aqllO

declarará por seu despacho que os não admitt.e, por illegaes, condem·
nará as partes nas custas do' retardamento e imporá aos advogado
que tiverem assignado as petições e minutas a multa de 20~ a
50~000. 40

Art. 73. Quando o aggravo subir nos proprios autos com suspen·
são do processo, nâo ficam prejudicadas as medidas preventivas ede
segurança, salvo estando o juizo seguro c.om penhora, deposito ou
caução ......

Art. 74. A revisão dos processos criminaes, findos, de que trata
o art. 90 n. 111 do Decr. n. 848 de 1890, estende-se aos processos
militares e será regulada do modo seguinte;

§ LOTem logar a revisão:
1", quando a sentença condemnatoria fór contraria ao texto ex·

presso da lei penal;
2°, quando no processo em que foi proferida a sentença condemna·

toria não se guardaram as formalidades substanciaes. de que trata o
art. 301 do Oodigo do Processo Oriminal; .

30, quando a sentença condemnatoria tiver sido proferida por
juiz incompetente, suspeito, peitado ou subornado, ou quando se
fundar em depoimento, instrumento ou exame julgados falsos;

4°, quando a sentença condemnatoria estiver em formal contra·
dicção com outra na qual foram condemnados como autores do mesmo
crime outro ou outros réos.

Nota 43
Cad. do Proc. Civ. Port., art. 1022.

Nota 44
Cad. do Proc. Civ. Port., art. 1023.

Nota 45
Decr. n. 143 de 1842, art. 23.

Nota 46
Decr. n. 143 cito art. 26.

Nota 47
Reg. n. 737 de 1850, art. 669 § 11.
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5°, quando a sentença condemnatoria tiver sido proferida na
supposição de homicidio, que posteriormente verificou-se não ser real,
por estar viva a pessoa que se dizia assassinada;

6°, quando a sentença condemnatoria fôr contraria á evidenci&
dos autos.

7°, quando, depois da sentença condemnatoria, se descobrirem
novas e irrecusaveis provas da innocencia do condemnado.

§ 2.° A revisão poderá ser requisitada pelo condemnado, pela
familia, por qualquer do povo, pelo Procurador Geral da Repu
blica.

§ 3. 0 Em todo caso, a prova dos factos allegados na revisão deve
resultar necessariamente de sentença prejudicial, em que taes factos
estejam reconhecidos.

A prova novamente exhibida será sempre confrontada com as
que servirem de base á condemnação, para que o Tribunal possa
apreciar o valor relativo de cada uma.

§ 4.° Quando já fôr fallecida a pessoa, cuja condemnação tiver
de ser revista, o Tribunal nomeará um curador que exerça todos os
direitos do condemllado. Si pelo exame do processo reconhecer o erro
ou a injustiça da coudemnação, o Tribunal reformando a sentença
revista, rehabilitará a memoria do condemnado.

§5.° Si o Tribunal verificar que a pena imposta ao condemnado
não corresponde ao gráo em que se acha incurso, reformará a sen
tença condemnatoria nessa parte, salvo a disposição do § 7°.

§ 6. ° Si verificar que no processo revisto não foram guardadas aR
formulas substanciaes, limitar-se-ha a julgar Du110 o mesmo pro
cesso.

O.Procurador Geral da Republica, neste caso, promoverá a reno
V~ção do processo no juizo competente, si o crime pertencer ao conhe
el~~nto da Justiça Fedeml, ou remetterá a sentença do Tribunal ao
m,ml terio publico do respectivo Estado, si o crime pertencer á juris
dicÇão local.

§ 7. °Em hypothese alguma poder-se-ha na sentença da revisão
aggravar a pena imposta ao condemnado.

§8.° Na revisão serão observadas quaesquer outras disposições
~oDecr. n. 848 de 1890 e o processo estabelecido no Regimento
lUterno do Supremo Tribunal Federal, na part.e não alterada pela
presente Lei. ~8 .

Nota 48
'IaI Const. Fed. art. 81i Decr.ll. 848 cito art. 9 n. 3; Cml. do J'roc. Grim. I'r. art. 4.43,

. art. 688; Ali. 399.
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CAPITULO III

Das custas

Ârt. 75. Emquanto não se organizar o Regimento das custas,
emolumentos e porcentagens que devem ser percebidas ou arrecadadas
pelos actos. judiciarios e funcções exercidas perante a Justiça Federal
serão applicaveis o Regimento publicado pelo Decr. n. 5737 de 2de
Setembro de 1874, e mais disposições em vigor relativas á Justiça, em
geral, e ao Juizo dos Feitos da Fazenda, elJl particular, de accôrdo
com o estabelecido no Decr. n. 848 de 1890.

§ 1.0 A disposição do art. 358 do Decr. n. 848 é applicavel ao
secretario, of:ficiaes, amanuenses, continuos e pOl'teiros do ~npremo

Tribunal Federal pelos actos que praticarem como escrivães eofficiaes
do JtÚzo.

§ 2. 0 Será observado o que' está disposto no Regimento do Suo
premo Tribunal Fed.eral sobre custas. 40

Ârt. 76. Deve ser condemnado nas custas dos actos do processo
que fôrem annullados, o funccionario judicial que houver dado cansa
á nullidade. ti.

I Art. 77. A parte condemnada em custas de retardamento ou de
uullidade, deve pagaI-as a seu proprio requerimento no prazo de cinco
dias da intimação, sob pena de não poder ser mais ouvida ernquanto
as não houver pago ou caucionado a importancia equivalente, a juizo
da outra parte e do juiz da causa.

TITULO IV
Disposições geraes

Ârt. 78. O § 2° do art. 60 da Constituição não prohibe aoS
officiaes judiciarios locaes a execução das ordens e s~ntenças do
Supremo Tribunal Federal, proferidas em gráo de recurso das .sen·
tenças das justiças dos Estados ou do Districto Federal, e em g~ao de
revi ão dos processos crimes, as quaes serão mandadas cnmp1'lf ou
executar pelos mesmos juizes, locaes ou federaes, compet~ntes para.o
julgamento ou execução das sentenças recorl'Ídas, salvo a mtervenç.ao-

Nota 49
Lei. Fed. Arg. cito oe 26 de Agosto de

1863. Decr. n. 5737 .de 1874-Regim, de
Custasj Decr. n. 818 eH. arts..350 e sego

.Nota 50
Ords. Liv.l", m. 6§ ~Oj L. ~ 17it. rJ~ó

tit. 21 § 4; til. 67 § 2j til. 70" 
Proc.Civ. Port., arts. 118 e 119.
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dos federaes, nos termos do art. 6° n. 4 da Constituiçao e do art. 17
desta Lei.6S

Art. 79. A intervenção prohibida pelo art. 62 da Constituição
não comprehende a expedição de avocatorias para restabelecimento
d& jurisdicção dos juizes federal e local, nem o auxilio reciproco que
se devem prestar aJustiça Federal e a dos Estados nas diligencias,
ainda de natureza executaria, rogadas ou deprecadas por uma out.ra,
que não excederem das attribuições de qualquer dellas ou não impor
tarem delegação de jurisdicção federal, prohibida pelo art. 60 § IOda
Oonsti tuição. 6le

Art. 80. Os juizes seCClOnaes que aceitarem cargos extranllos á
judicatura ou depois desta Lei continuarem a exerceI-os, ficarão avulsos
sem perceber vencimentos ou ~ontar antiguidade como juiz, devendo
considerar-se vago e ser preenchido oseu logar.

Al't. 81. Renuncia o cargo de procurador da Republica o que
aceitar outro cargo, (;3

Art. 82. Para procederem os supplentes as diligenCIas e actos que
lhes fôrem commettidos pelo juiz seccional, ou os que lhes competem
nos casos urgentes (art. 19), como os de quaesquer medidas preven·
tivas ou assecuratorias, . póde a commissão sei' dada, na primeit'a
hypothese, e a participação ser feita ao juiz seccional, na segunda,
por officio ou telegramma, sendo este confirmado por despacho nos
autos ou officio da mesma data.

Art. 83. A jurisdicção privativa da Jllstiça Federal em relação
aos crimes politicos não comprehende os praticados contra as autorida
des dos Estados, ou contra a ordem e segul'ançl;t internl;t de algllns
delles por nacionaes ou estrangeiros nene domiciliados, salvo nos ca ·os
dos crimes que fõrem a causa ou consequencia de perturbações que,
nos termos do art. 6° da Constituição, occasionem uma intervenção
armada federal. 641

Art. 84. A indemnização garantula pelo art. 86 ao COdlg0 l:'enal
não será devida pela União ou pelo Estado:

1.° Si o erro ou injustiça da condemnação do réo rehabilitado
proceder de acto ou falta imputavel ao mesmo réo, como a confissão ou
aoccultação da prova em seu poder;

Nota 52
No!. auto

I
Nota 53

Nota 51. Disposição absoluta: a renuncia é pre-
Decr, n 848 c't t 361-L . A ·t sumida por Lei.arl. 13.' 1 • ar . el rg. Cl .

Nota 54
Consto Fed. Suissa. art. 112 n.. 3.
-Inl.elligencia deste art.-Acc. do up.

Trib. Fed.de 1 de Maio de 1891. Di1·., rol.
67, pago 309.
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2.° Si o réo não houver esgotado todos os recursos legaes j

3.° Si a accusação hOllver sido meramente particular.
Paragrapho unico. A União ou o Estado terá em todo o caso

acção regressiva contra as autoridades e as partes interessadas na
condemnação, que fôrem convencidas de culpa ou dolo.

Art. 85. O Regimento do Supremo Tribunal Feder~l se cumprirá
com as alterações desta Lei. .

Art. 86. A disposição do art. 330 do Decr. n. 848 de 1890 se
applica á classificação' dos creditos das fallencias, revogado assim o
disposto no art. 69, lettra a do Decr. n. 917 de 24 de Outubro de 1890.

Art. 87. E' autorizado o Poder Executivo:
10 A organizar: a) o Regimento das custas, emolumentos e por·

centag~ns; b) o dos advogados, procuradores, solicitadores e secre·
tarios da Justiça Federal; c) a tabella das fianças em conformidade
do art. 406 do Codigo Penal; GG

2° A proceder á .consolidação systematica de todas as disposIções
vigentes sobre organização da justiça e proce8SO federal;

3° A abrir os creditos necessarios para as respectivas despezas.
Art. 88. São mantidos os logares de avaliadores privativos!

Cl'eados pelo Decr. n. 391 de 10 de Maio de 1890, e serão nomeados
pelo Presidente da Republica.

Paragrapho unico. Para esses logares serão aproveitados os
actuaes avaliadores, cabendo-lhes as vantagens estabelecidas pelo
Regimento de custas em vigor.

Art. 89. Revogam-se as disposições em contrario.
Senado Federal, 20 de Novembro de 1894. - Dr. ManoeZ Vicio·

rino Pereira, presidente do Senado.

Decreto n. 294 de 5 de Setembro de 189;)
Dispõe sobre as companhias estrangeiras de seguro de vida que funccionam no

terrHorio do Brazil

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: .
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancClono a

Lei seguinte: '
Art. 1. o As companhias de seguro de vida autorizadas a fun•c•

cionar no Brazil e cuja séde social está em pa~ estrangeiro, d~ve~

Nota 55
Decr. n. 225 de 1894, art. 1°; Decr. n. 2162 de 1895.
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apresentar ao Governo e publicar pela imprensa, dentro de sesSenta
dias da promulgação desta Lei, uma relação minuciosa de todos os se
guros por ellas garantidos e em vigor no territorio da Republica, in
dicando, com o numero de cada apolice, o nome da pessoa segurada, bem
como o capital assegurado, o premio ou prestação annual, e a quanto
monta a reserva referente á dita apolice, no IOde Janeiro de 1894. f-

I Art. 2." O total das reservas de todas as apoUces vigentes no
Brazil naquella data, deverá ser empregado em valores nacionaes,
taes como bens immoveis no territorio da Republica, hypothecas sobre
propriedades e immoveis, acções de caminhos de ferro, bancos, em·
prezas inuustriaes on antros estabeleciuos no Brazil, ou em depositos
8 prazo de um anno, pelo menos, em estabelecimentos bancarias que
funccionem no Brazil."

" Art. 3." Aquellas companhias de seguros de vida deverão jus
tificar perante o Governo, dentro de sessenta dias da promulgação
desta Lei, que o total das reservas de que trata o artigo precedente
está empregado de conformidade com o exigido no mesmo artigo,
publicando pela imprensa a mesma justificação, em ordem a garantir
ainspecção dos interessados. 3

Art. 4." Desde a data da promulgação desta Lei, depois de de
duzida do total dos premias ou prestações recebidas no Brazil por essas
companhias a quantia precisa para despezas geraes, sinistros, divi
dendo e outros pagamentos aos assegurados, deverá o restante ser to
talmente convertido na fõrma do citado art. 2. o • '&

I Art. 5.0 As ditas companhias de seguros ficam obrigadas a fazer
decidir pela agencia principal 'que tiverem no Brazil todas as propostas
de seguros aqui feitas, recusando ou aceitando-as e, neste caso, emit
lindo as apolices definitivas.

Paragrapho nnico. Si dentro de qninze dias do recebimento da
proposta pela agencia principal não houver recusa e ella embolsar a
quantia correspondente á primeira prestação feita pelo proponente,
terá o seguro pleno effeito, como si a apolice houvesse sido emittida,
não podendo mais a companhia recusaI-o."

I Art. 6." O reconhecimento e liquidação dos sinistros e das recla·
ma~ões dos segurados, deve tambem ser considerado e decidido em
~Ima instancia.pela agencia principal do Brazil. G

NotafU Nota 4
Reg.-Decr. n. 2153 de 1895, art. 12. Decr. cito n. 2153 de 1895, arts. 10 e 12.

Nota 2
Decr. cil. n. 2153 de 1895, arts. 10 e 12.

Nota 3
Decr. cito n. 2153 de 1895, art. 13.

Nota 5
Decr. ci.t. n. 2153 de 1895, arts. 7 elO.

Nota 6
,Decr. n. 2153 cit., art. 9.
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Art. 7. o Deverão ellas, no fim de cada semestre e dentro dos
dous mezes seguintes, apresentar ao Governo e publicar pela imprensa
um relatorio minucioso de todas as prestações embolsadas correspon·
dentes ao seguro de vida contractados a datar de sessenta dias da
promulgação desta Lei. .,. .

A.rt. 8.° Dentro dos sessenta dias da promulgação desta Lei, aõ
companhias a que ena se refere deverão communicar officiaImente ao
Ministro das finanças aue aceitam o compromisso das obrigações nellll
prescriptas.

Paragrapho unico. A que não fizer, será suspensa a permissão de
fazer noVos contractos de seguros no Brazil, limitando-se de então
em diante, a embolsar as prestações dos seguros vigentes, até es a
data, e a executar os compromissos tomados conforme os respectivos
contractos. 8

Art. 9.° Dada esta hypothese, se mais tarde a companhia resol·
ver aceitar as obrigações da presente Lei, deverá pedir a.o Govel'llo
autorização, como pelas leis vigentes devem fazeI-o as companhias
estrange~ras que desejam funccionar uo territorio da Republica, e
concedida a autorização, deverá fazer no Thesouro Nacional novo
deposito de garantia.

Paragrapho unico. A companhia que, sem essa autorização e
dada a hypothese do art. 8° e o seu paragrapho aceitar novos contra·
ctos de seguro, terá de recolher ao Thesouro lO % das prestações que
por isso haja embolsado, até que s.olicite e obtenha a referida anto·
rização.

Em caso de não pagamento dentro de quinze dias de intimada
pela repartição fiscal, será a quantia devida cobrada do deposito que,
como garantia em virtnde da Lei, tenha a companhia feito no
Thesouro Nacional quando começou a funccionar. o

Art. 10. O Governo expedirá regulamento para a boa execução
desta Lei.

Capital Federal, 5 de Setembro de 1895, 7° da Republica.

PRU~ENTE J. DE MORAEs BARROS.

Francisco de Pctula Rbcl1-igttes Alvos.

--------------:--------------
Nota 7

Dccr. cit., arts. 11 e 25.

Nota 8
Decr. cit., art. 1~.

Nota 9
Decr. cit.. art-. 6, 15 elO.

Decr. n. n53 de 1805.



D('creto n. 2153 de 1 de Novembro de 1895

Dá regulamento para boa execução da Lei n. 29i de 5 de Setembro do corrente anno
que dispõe sobre a companbias estrangeiras de seguros de vida que funccionam nô
lerritoflo do Brazil.

CAPITULO I

Das companhias estrangei1'as de segttros

Art. 1.0 Não podem funccionar no Brazil as companhias de segu
ros de vida, que tiverem sua séde em paiz estrangeiro, sem prévia
autorização do Governo, de accôrdo com a legislação vigente e as dis
pOSiÇÕ6S deste Regulamento.

Art. 2°. A. companhia que pretender essa autorização deverá
solicitaI-a do Governo por intermedio do Ministerio da Fazenda, instru
indo a sua petição:

a) com documentos que provem a sua existencia legal no paiz
onde tjver a sua séde ;

b) com um exemplar dos seus estatutos.
Paragrapho unico. Estes documentos devem ser authenticados

pelo representante do Brazil no paiz onde a companhia tiver a sua séde
ou pelo consul respectivo. Além destes é licito á companhia juntar á
sna petição todos os documentos que entender convenientes para a
prova do seu direito.

Art. 3.° Concedida a autorização por Decreto do Presidente da
Republica, será expedida pelo Ministerio da Fazenda-ca1·ta patente
de declaração, lavrada 'na Directoria do Contencioso do 'l'besouro,
subscripta pelo director e assignada pelo ministro.

Paragrapho unico. Antes de começar a funccionar, a companhia,
sob pena de nullidade dos actos que praticar, deverá archivar uma
cópia autbentica de carta patente e um exemplar dos eus estatutos
na Junta Oommercial do Districto Federal e publical~s no Diario
O(ficial, de conformidade com o § 3° do art. 47 do Decr. n. 434 de 4 de'
Setembro de 1891.

Art. 4.° Na petição em que a companhia solicitar autorização
p~ra funccionar, deve assumir a obrigação de manter na cidade do
RIO de Janeiro a sua agencia principal, com plenos poderes para resol
ver todas as questões que se suscitarem, quer com os particulares,
quer com o Governo. ..

Além disso tambem se obrigará: . .
§ 1°, a manter nas capitaes dos Estados, onde ll!e convier tomar

seguros, um agente com os poderes necessarios para assumir as
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responsabilidades que cabem á agencia principal em virtude deste
Regulamento; •

§ 2°, a respeitat' e submetter-se em todas as suas relações com o
Governo e os particulares, ás leis e aos tribunaes brazileiros.

Art. 5. ° Tomando conhecimento do pedido de autorização para
funccionar no paiz, o Governo resolverá, tendo em vista as condições
da companhia e as garantias que offerecer de solvabilidade e boa
administração"

CAPITULO II

Dcts funcções dcts companhias'

Art. 6. Estabelecida a agencia principal no Districto Federa!,
e os agentes nas capitaes dos Estados, de accôrdo com o art. 4§ I',
depois de obtida a autorização, e satisfeita a exigencia do paragrapho
unico do art. 3°, podem as companhias estrangeiras de seguros de vida
exercer as suas funcções em todo o territorio da Republica, feito pré-
viamente o deposito de que trata o art. 21. .

Art. 7.° A agencia principal é obrigada, e para esse fim deve
ter os necessarios poderes, a decidir todas as propostas de seguros
feitos no Brazil, recusando-as ou aceitando.as, e, neste caso, emittindo
as apoUces definitivas. (Lei, art. 5°).

Paragràpho unico. Se dentro de quinze dias do recebimento da
proposta, pela agencia principal, não houver recusa, e ella embolsar a
quantia correspondente á primeira prestação feita pelo proponente,
terá o seguro pleno etreito, ainda que a apolice não tenha sido emittida,
não podendo mais a companhia recusaI-a. (Lei, art. 5° citado, para
grapho unico).

Art. 8. ° Ao proponente ou á pessoa que o representar dar·se·ha
recibo pelo escriptorio da respectiva agencia, que certifique a data da
entrada e do recebimento da proposta .

.IArt. 9. o O reconhecimento e liquidação dos sinistros e das recla·
mações dos segurados deve tambem ser considerado e decidido pela
agencia principal do Brazil. (Lei, art. 6°). .

Art. 10. Depois de deduzida do total dos premios ou prestaçoes
recebidas no Brazil pelas companhias a qua.ntia precisa para des·
pezas geraes, sinistros, dividendos e outros pagamentos aos segura·
dos, deverá o restante sei' empregado em valores nacionaes., t~es
como, apolices da divida publica, titulos que gosem de garantIas
na União, immoveis no territorio da Republica, hypothecassobre
propriedades e immoveis, acções de companhias de caminhos de ferro,
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bancos e emprezas industriaes ou outras estabelecidas no Brazil, ou
em deposito, a prazo de um anno, pelo menos, em estabelecimentos
bancarias, que funccionem na Republica. (Lei, arts. 2° e 4°)

Art. 11. No fim de cada semestre, e dentro dos dous mezes se·
guintes, as companhias apresentarão ao Ministerio da Fazenda, e
farão publicar no Diat'io Official, um relatorio minucioso de todas as
.prestações embolsadas, correspondentes aos seguros de vida contracta·
dos no mesmo semestre. (Lei, art. 7°).

CAPITULO III

Das companhias que Já funccionavam no Brazil antes de 5 de
Setembro deste anno

Art. 12. As companhias de seguros estrangeiras que já funccio·
navam no Brazil antes da promulgação da Lei n. 294 de 5 de Setembro
deste anno, são obrigadas:

1", a apresentar ao Governo pelo ?!fimstel'lo da Fazenda, e a
publicar pela imprensa, dentro de sessenta dias da promulgação da Lei
n. 294 de 5 de Setembro do corrente anno, uma. relação nominal de
todos os seguros por ellas garantidos e em vigor no territorio da
Republica, e indicando com o numero de cada apolice o nome da
pessoa segurada, bem como o capital assegurado, o premio ou presta
ção annuaI, e a quanto monta a r~serva referente a dita apolice no dia
Ide Janeiro de 1894. (Lei, art. l°) i

2°, a empregar o total das reservas de todas as apolices vigen
tes no Brazil naquella data em valores nacionaes, como sejam, apolices
~a divida publica, titulos que gosem de garantias da União, bens
lm~oveis n.o territorio da Republica, hypothecas sobre propriedades
e unmovels, acções de companhias de caminhos de ferro, bancos,
emprezas industriaes ou outras estabelecidas no Brazil, ou em depo
sitas, a prazo de um anno pelo menos em estabelecimentos bancarios
que funccionem na Republica. (Lei, art, 2·).

'Art. 13. Dentro do mesmo prazo, de sessenta dias contad~s d.a
promulgação da Lei citada n. 294, ditas companhias dev~rão JustI
ficar perante o Ministerio da Fazenda, e fazer publicar na Imprensa,
que, o total das reservas de que trata o § 2° do artigo anterior
está empregado de conformidade com o exigido no mesmo para·
grapho, em ordem a garantir a inspecção dos interessados. (Lei,
art. 3°).
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Art. 14. Ainda no mesmo prazo as companhias deverão comma
nicar officialmente ao Ministro da Fazenda que aceitam o compro.
misso das obrigações prescriptas na Lei n. 294 de 5 de Setembro deste
anno.

Paragrapho unico. A' companhia que não fizer tal communicação
será suspensa a permissão ~e effectuar novos contractos de seguros no
Brazil, limitando-se de então em diante a embolsar as prestações dos
seguros vigentes até essa data e a satisfa.zer os compromissos tomados,
conforme os respectivos contractos.

Art. 15. Uma vez suspensa á companhia a permissão de tomar
novos seguros em virtude do paragrapho anterior, se mais tarde a
compamhia resolver-se a aceitar as obrigações da Lei e deste Regula·
mento, deverá solicitar do Governo, de accôrdo com o Cap. H,
nova autorização para poder funccionar, fazendo novo deposito de
garantia no Thesoul'o. (Lei, art. 9°).

Art. 16. A companhia que, sem nova autorIzação, e, dada a
nypothese do art. 14, paragrapho unico, aceitar novos contractos de
seguros, terá de recolher ao Thesoi.uo 10 % das prestações que por
isso houver embolsado, até que solicite e obtenha a referida autorização.

Paragrapho unico. Recusando-se a companhia a fazer o recolhi
mento dentro de 15 dias depois da intimação que lhe fôr dirigida pela
Directoria do Conteucioso, será a quantia devida descontada do depo
sito que a mesma companhia tiver no Thesouro. (Lei, art. 9°, paragrapho
unico) .

Art. 17. A companhIa que nouver assim lDtrmgldo a LeI, não
voderá obter nova a.utorização para funccionar no Brazil.

CAPITULO IV

Da fiscalísação

Art. 18. O Ministro da Fazenda, sempre que julgar necessario,
mandará por empregados da sua confiança proceder a minucioso exame
na escripturação das companhias de seguros estrangeiras, afim .de
verificar si são feitas com a precisa regularidade j si as companhIas
observam todas as prescripções da Lei e deste Regulamento, bem como
si são exactas as declarações feitas nos seus relatorios, balanços e
communicações officiaes. I

Art. 19. Procedido o exame, os empregados que fôrem delle
lDcumbidos apresentarão circumstanciado relatorio ao Ministro da
Fazenda, que depois de submettel-o ao estudo da Directoria do,' Con
tencioso do Thesouro, adoptará as medidas que julgar convenIentes.
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CAPITULO V

Disposições ger'aes
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Art. 20. Concedida a autorização para funcclOnar uma compa.nhia
de seguros estrangeira no territorio da Republica, não llie será
todavia, expedida a car·ta patente de décla1'ação, sem que a mesma
companhia deposite no Thesouro Federal mediante guia da Dire
ctoria do Contencioso, a quantia de 200:000:t/l em moeda corrente ou
em apolices da divida publica, como garantia para responder pelas
obrigações contrahidas.

Art. 21. Uma vez desfálcado esse deposito pela appIícação de
alguma disposição legal, a companhia é obrigada a integralisal·o
ÍInmediatamente sob pena de não continuar a funccionar.

Art. 22. O decreto de autorização e a carta patente de que
falia o art. 3° deste Regulamento devem conter expressamente a
declaração de que a companhia respectiva, estabelecendo no Districto
Federa.l a sua agencia principal e nas capitaes onde lhe convier tomar
seguros agentes com os necessarios poderes, sujeita-se sem reservas
ás leis e aos Tribunaes do Brazil em todas as suas relações com o Go
verno e com os particulares.

A.rt. 23. Sob pena de ser cassada a autorização para funccionar,
não poderá a companhia alterar nenhuma disposição dos seus esta·
tutos para I1roduzir effeito no Brazil, sem autorização do Governo, de
accôrdo com as disposições respectivas do Decr. n. 434 de 4 de
Julho de 1891.

Art. 24:.- No caso previsto neste Regulamento de pretenderem as
companhias que já funccionavam antes de 5 de Setembro ultimo nova
autorização, esta lhes será concedida nas mesmas condições e com as
mesmas formalidades exigidas em relação ás companhias que vierem
estabelecer-se pela primeira vez no Brll.zil.

Art. 25. A conversão das reserva,s de que trata o art. 10, para
as companhias qne estabelecerem·se depois deste Regulamento, terá
logar á medida que fõrem sendo recebidas as prestações de seguros, de
modo a poderem ser cumpridas as disposições dos arts, 1° da Lei e 11
deste Regulamento.

Art 26. A autorização concedida ás companhias para funccio·
narem no paiz poderá ser tambem cassada :

1·) si se -recusarem a apresentar os seus livros e documentos ao
exame dos fiscaes do Governo;
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2", si fizerem declarações mexactas em relatarias, balanços e
outras communicações officiaes com o intento de se esquivarem aos
compromissos impostos pela Lei e presente Regulamento.

Art. 27. As comp lllhias são obrigadas a communicar nesta capital
á Directoria do Contencioso e nos Estados ás delegacias fiscaes ou ás
alfandegas os nomes dos seus agentes, o logar em que funccionam as
agencias e as alterações que se derem posteriormente.

Art. 28. Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 1 de Novembro de 1895.-Francisco de Paula

Rodrigues Alves.

Decreto n. 2162 de 9 de Novembro de 1895
Approva o Regimento das Custas Judiciarias da Justiça Local do Districlo Fr.dcl'al

CAPITULO I

Dos sala?'ios

Art. 1. o Os salarios dos officiaes Judiciaes e dos procuradores
publicos e particulares da Justiça local do Districto Federal serão pagos
de conformidade com as seguintes tabellas, cujas taxas não terão
applicação, por analogia ou qualquer outro fundamento, a casos não
especificados.

TABELLA I

ACTOS DOS TADELLIÃES

1. Busca nos livros findos ou papeis archi valios no cartorio:
a) de mais de 6 mezes até 1 anno. . . . . . . . . . . . . . . . 2~OOO
b) de mais de 1 anno até 10 annos. . . . . . . . . . . . . . . . . ~OOO
c) de mais de 10 annos até 20 annos _. . . . . . . 8~OOO
d) de mais de 20 annos até 30 annos.. . . . . . . . . . . . . .. )O~OOO
e) passados 30 annos :
- si a parte indicar o anno :
I) de mais de 30 annos até 50 annos '. . . . . . . 20~OOO
II) de mais de 50 annos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30~OOO
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- si a parte não indicar o anno:
III) de mais de 30 até 50 annos ,
IV) de mais de 50 annos .
V) não sendo achado o documento, em qualquer dos

casos previstos, se pagará 1/5 dos salarios taxados.

2. Certidão:
a) narrativa de facto conhecido em razão do officio, ou

constante dos livros, ou dos papeis archivados .
b) de teor,-além da rasa .

3. Concerto e conferencia de publica fórma ou tras
lado-a 4" parte da rasa a que tiver direito o offi
ciaI que tiver escripto o documento.

4. Diligencia, quando sahirem para actos do officio,-
além do que para os mesmos actos estiver taxado:

a) dentro de 6 kilometros do cartario .
b) fóra de 6 kilometros .
c) sendo de noite, para escrever e approvar ou só-

mente approvar testamento ou codicil1.o:
I) até 9 horas, mais .
II) depois das 9 horas, mais .
d) além dos salarios taxados, se pagará a conducção,

que será a do costume, preferido o meio de trans
porte mais barato; nos vehiculos publicos, porém,
a 1" classe,

5. Escripta feita nos livros, ou em avulso:
a) si o livro ou papel avulso tiver 22 centímetros de

largura., por cada linha de 25 lettras, pelo menos.
b) si tiver maior largm'a, por cada linha de 50 lettras,

pelo menos , " , .
6. Escriptura: lllcluido o primeiro traslado, - além da

rasa:
a) sendo o valor do contracto até 2:000~000..... ,. ,
b) de mais de 2:000~ até lO:OOO~, -mais 2~, por

cada conto ou fracção de conto de réis até. , ... ,
c) de mais de 10:OOOi'P,-mais l1fJ por cada conto ou

. fracção de conto de réis, até o maximo de .
ã) de adopção, perfilhação, reconhecimento de filiação,

autorização para mulher casada commerciar, ou
outra qualquer, que não tenha valor determinado

e) si a escriptura contiver varias estipulações inde
pendentes umas das outras, não sendoconsequencia
do acto ou contl'acto, de sorte que, por si sós,
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40~OOO

lOU;;pOOO

2 000
l~OOO

8~000

lG~OOO

20tJ\OOO
40~000

~040

~080

10~OOO

26;'/'000

100 000

15~000
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~500

50~000

3~000

5\fPOUO

20»000
15~ODO

constituam convenções distinctas, ainda que se
refiram aos mesmos contractantes,-além do sa.
lario daquella para a qual maior salario estiver
taxado, mais a metade dos salarios das outras.

7. Exame em livros, documentos ou firmas, para verI
ficação de falsidade ou de qualquer outro facto,
ainda que fóra do cartorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151'tJ000

8. Guia para o pagamento de imposto. . . . . . . . . . . . . . \fP500

9. Instrumento:
a) de posse,-além da rasa " " . . . . . . . . lÜ~OOO

b) fóra das notas, não sendo de acto especificado nesta
tabella _. . . . . . . . . . . . . .. .' 4jJI000

10. Procuração, incluindo o primeiro traslado, impresso
ou mannscripto:

a) em livro especial, com folhas impressas e os claros
necessarios " .

b) no livro das notas, em manuscripto. . .
c) si houver ma.is de um outorgante,-mais l~, por

cada um dos excedentes até o numero de 5; serâo
porém, reputados um só outorgante: °marido e a
mulher; os co-interessados em inventario, par-
tilha, demarcação e divisão; qualquer collectivi-
dade, que constitua pessoa juridica,. como socie-
dades, irmandades, etc. . . . . . . . . . . . . . . . .. "

rI) sendo procuração em causa propria, que opere
desde logo, a transmissão de propriedade, do
mandante para o mandatario,-os salarios (lÜ;tP a
100~) do n. 6, lettras a, b, c e e.

11. Reconhecimento de lettra e firma, ou sómente de
lettra ou de firma. . . . .. ..... .

a) sendo mais de uma firma,-o mesmo salario por
cada uma. até o maximo, qualquer que seja o nu-
mero, de " ., - ,

12. Substabelecimento de procuração, incluído o pri
_meiro traslado,-os salarios (3:t1J e 5;tP) do n. 10
lettras a e b, com o accrescimo da lettra c.

13. Testamento ou codicillo no livro das notas, ou cer·
rado, escripto a rogo do testador ,

a) sendo s6mente a approvação .
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'l'ABELLA II
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ACTOS DO ESCRIVÃO PRIVATIVO DOS PROTESTOS DE LETRAS

14. Apontamentb e protesto de letra de cambio ou da
terra, nota prornissoria ou outro qualquer titulo,
inclusive o instrumento e o registro:

a) sendo o valor do titulo até l:OOOftlOOO ....•......
b) de mais de 1:000~ até 2:000 000 .
c) de mais de 2:000~ até 10:000~-mais 1<fJ, por cada

conto ou fracção de conto de réis, até .
d) de mais de 10:000<fJ-500 réis por cada conto ou

fracção de conto de réis, até o maximo de .
15. Intimação, notificação, ou certidão negativa, por

ser desconhecida ou não ter sido encontrada a
pessoa a quem s~ tem de intimar ou notifica.r ....

a) sendo feita pela imprensa,-além do salario taxado,
a despeza da impressij.o.

TABELLAIII

ACTOS DOS OFFICIAES DO REGISTRO GERAL

5~OOO

10~OOO

18~OOO

50\fP000

2:tPOOO

16. Archivamento: de jornaes em que tiverem sido pu
blicados os documentos relativos á constituição de
sociedades anonymas, em commandita por acções,
e outras; de documentos comprobatorios da ius·
cripção de emprestimo por debentures j ou de c~n·

tracto social, compromisso ou estatutos de SOCIe
dades para fins religiosos, moraes, scientificos,
artisticos, politicos ou de simples recreio. . . . . . . 10"000

17. Averbação.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2~OO

18. Busca nos livros findos ou papeis archivados,-os sa
larios (2~ a 100~ do n. 1)

19. Certidão: .
a) narrativa , ...........................• 2~OO
b) de teor, além da rasa. . . . . .. .. .. . . . .. . . . .. . . .. lftlOOO
101 CODIG{) COIDiF.RCIAL
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20. Guia para paga~entode imposto. . • . • . • . • • . . . . . . . . ~500

21. Indicação no indicador i'eai ou no peª-sQal, compre-
hendidas as referencias. . . . . . . • . • • . . . . . ... . . .. 9l't000

22. Inscripção:
a) sendo o valor do acto ou contracto até 5).OOO:tP. • • • 3~000

b) de mais 5:000:tP até 10:000:tP000 .. ... " • • •• • • .••• 4#000
c) de mais de 10:000:tP até 20:0QO~OOO.... • • .• • . . . . 5jpOOO

- d) de mais de 20:000:tPOOO...... .. 6~00

23. Referencia:
a) aos numeros de ordem é paginas do mesmo livro em

que fôr feita a inscripção, transcripção ou aver·
bação ,., " ' . . . . . . 1~500

b) aos numeros de ordens e paginas de outros livros. . 2~OOO

24. Rubrica das folhas dos tttulos apresentados, por cada
folha , . . . . . ~100

25. Transcripção,-os salarios (3:tP a 6:tP) do n. 22; sendo,
porém, duplicados, quando a parte, além da ins
cripção por extracto, quizer a transcripção d~

verbo ad verbum.

TABELLAIV

ACTOS DOS ESORIYÃES NO CIVEL II NO CRIMB

26. Acta.:
(~) de l'dunião de credores para concordata, moratoria

ou prestação de contas,-além da rasa.. . . .. . .. 10~OOO
b) de reunião de credores para QualQuer outro fim,-

além da rasa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• • . . •. • 4~00
c) de sessão do jury, - além da rasa. . . . . . . . . . . . . . . 8~000
d) de sessão da Junta Cor~eccional,-alémda rasa.. 6~000

27. Alvará:
a) de soltura., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • . . • 5~000
b) de supprimento de licença para casalllento. . . . . . . 8~00
c) para qualquer outro fim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3~00

• Auto: de penhora, embargo, sequestro, inventario,
partilha, prisão, detenção, ou qualquer outro não



DEORETO N. 2162 DE 1895

especificado, nas causas civeis, inclusive a aftir.
mação ou juramento, tomados: .

a) sendo o valor da causa até SOO~OOO....•........
b) de mais de SOO~ até 50:000~OOO ..
c) de mais de 50:000~000 ................•...••.•
de vistoria, exame, posse ou arrolamento:
d) nas causas de valor até SOO~OOO, •..•.••.••.•••
e) de mais de 500~ até SO:OOOl/lOOO ..
f)-de mais de SO:OOo~OOO , .
g) de qualificação, perguntas, corpo de delicto, sani·

dade, ou outro qualquer, nos processos criminaes.

29. Autuação:
a) nas causas de valor até SOO~OOO.•...•.....•.•••
b) de mais de SOO~ até SO:OOO~OOO .
c) de mais de SO:OOO~OOO / " .. , .

30. Arrematação, adjudicação, ou remissãa de bens im
moveis, moveis ou semoventes, de cada auto ou
termo:

a) sendo os bens de valor até SOO:tPOOO .....•.....•.
b) de mais de 500~ até 1:000~()OO .
c) de mais de 1:000~ até 10:000~,-mais 1~, porcada

conto ou fracção de conto de réis, até .. , .
d) de mais de 10:OOO~,-mais SOO réis, por cada cont~

ou fracção de conto de réis, até o maximo de ....
31. Busca:

a) de processos findos ou parados, ou de livros findos,
-os salarios (2~ a 100~) do n. 1.

b) de livros findos do registro civil, de mais de seís
mezes,-~500, por cada anno, até o maximo de ..

c) si a parte indicar o anno, n.o caso da letra antece
dente, -a metade dos salarios taxados.

32 Calculo:
a) de herança, para adjudicação quando ha um s6 her

deiro; para pagamento do imposto de transmis ão
causa m01tis; ou para verificação do exces~o do pas
sivo sobre o activo, incluido o rateio :-os salarios
(21'1> a 50~) do n. 30, regulados pelo valor do I!!9ute
mór.

b) de liquidaç:io de bens de defuntos ou' ausentes .. ou
do evento:

1) sendo o producto bruto da arrecadação até 500~
II) de . d' .maIS e 500~ atel:OOO~OOO .
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2:tPOOO
4~OOO

6~OOO

3~OOO

6:tPOOO
9:tPOOO

5~OOO

~SOO

l~OOO

l:tPSOO

2~OOO

4:tPOOO

13~OOO

50~OOO

10:tP000

l~OOO

2iJlOOO
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III) de mais de 1:OOO;'P até 10: OOO;'P, - mais 500 réis
,por cada conto ou fracção de conto de réis, até.. 6~500

IV) de mais de 10:000;'P, - mais 250 réis por cada
conto ou fracção de conto de réis até o maximo de 25~OOO

e) de partilha:
l) sendo o monte-mór até 500~000. . • • . • • • • . . • • • •• 4l'rooo
II) de mais de 500~ até 1: OOO~OOO, . . . . . . . . . . . . . . • 6~OOO

III) de mais de 1:000;tl> até 10:000;'P, -mais 2~ por
cada conto ou fracção de conto de réis, até. . . . . . 23~OOO

IV) de mais de 10:000;'P, - mais 1;'P por cada conto oa
fracção de conto de réis, até ° maximo <1e.. . . . . 60~000

33. Carta de emancipação, supplemento de idade. per-
filhação, adopção, ou insinuação de doação. . . . . • 10~OOO

34. Certidão:
a) passada nos autos, do desentranhamento de papeis,

inclusive a nota lançada nos mesmos papeis,-além
da rasa do traslado .. , .. , ' . , , , . . . . . 2~OOO

b) narrativa,-o salario (2;W) do n. 2, lettra a.
c) de teor, - os salarios (rasa e 1;'P) do n. 2, lettra b.

35. Citação ou notificação:
a) sendo em auàiencia ou em cartorio, - os salarios

(~500 a l;tl>500) do n. 29, lettras a), b), el.
b) sendo fóra da audiencia ou do cartorio (incluída Di

certidão) :
I) nas causas de valor até 500~000.•.......• , . • . . • liWOO
II) de mais de SOO;tl> até 50: OOO;'POOO. . • • . . . • • • • . • .. 2toOa

lU) de mais de 50:000~000 , , ' .. ' . . •. 311\000
36. Concerto ou conferencia de traslaclo,-o salario

(4" parte da raza) do n. 3.
3'7 . Conta:'

a) de capital liquido,- os salarios (1$ a 3~) do
n. 35, lettra b), conforme a importallcia do ca·
pital. '

b) não sendo liquido, os salarios (2';t1> a 6;t1» do n. 28.'
lettras a), b), e).

c) de juros, premios ou rendimentos de cada anno,
comprehendido o rateio, si tiver logar,-os sa·
larios (l';tl> a 3;'P) do n. 35, lettra b).

d) .de reducção de papeis de credito ou titulos da
divida publica a moeda corrente ou vice-versa,
-os salarios (3~ a 9'#) do n. 28, lettras d),
e), 1).
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e) si a conta envolver reducção de moeda estrang'eira
á nacional' ou vice-versa:

I) sendo até 500~000 .
Ir) de mais de 500~ até 50:000~000 .
III) de mais de 50: OOO~OOO .
f) de custas, incluido o rateio:
I) em acção ordinaria, havendo discussão, -os sa·

larios (4 a 124/J) deste numero, lettra e), regu·
lados pelo valor da causa.

II} em acção ordinaria, não havendo discussão, ou
acção summaria, havendo discussão, assim como
nos autos de inventario e partilha,-os salarios
(3~ a 9~) do n. 28, lettras cl), e), f).

IIJ) em acção summaria, não havendo discussão,
assim co:no em qualquer incidente de acção 01'

dinaria ou summaria, e nos processos criminaes,
ou outros actos judiciaes _·os salarios t2~ a 64/J)
do n. 28, lettras a), b); c). .

38. ~ligencia para acto praticado fóra do cartorio,
exceptuados os de audiencia, praça á porta do
auditorio, citação ou notificação, e aquelles a
que são obrigados ex-officio.

a) S\do dentro de seis kilometros do auditorio, - os
lados (4:t1l a 12 ) do n. 37, lettra e).

b) sello fóra dos seis kilometros ou no mar:
I) nas'tausas de valor até 500:t1l000 .............•
TI) de -\l>is de 500~ até 50:0004/J000 .
Il[) de\ais de 50:000~000 .
c) não \ndo concluida a diligencia no mesmo dia,

pO~lda diaque accrescer,-a metade dos salarios
~clm sob as lettras a) e lJ).

d) alem d, salarios taxados, se pagará a conducção,
que s{t a do costume, preferido o meio de
tra~sPte mais barato; nos velliculos publicos,
porem, la. classe.

39. Escripta: de aslado; carta precatoria ou rogatoria;
carta de ditos ; editaes de praça; carta de
arremata~. de adjudicação ou de remissão;
lauç~ment~e avaliações, partilha ou sobre
partl1ha; d1-encia para medição, ou aviventação
d.e ~arcos e 'litesj mandados executivos; cer
trdoes de v e·. ad verbum não computado o
preambulo de rativo do 'l!1ome ou titulo do

1605

4 000
8#)000

12~000

8d'POOO
16~000

24~000
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escrivão; e quaesquer outros lUstrumentos ex
trahidos de autos: por cada linha, contendo,
pelo menos, 25 lettras, , ,

40. Guia:
a) passana nos autos ou f6ra deIles, para pag'amento

de imposto, ou para deposito, excluidas as
notas referentes ao elIo dos autos e á taxa
judiciaria : . , , , .

b) si contiver o calculo para pagamento de imo
posto sobre h~ranças e legados, e as declara
ções do Decr. n. 2708 de 15 de DezembTo de
1860, art. 43 .. , .

41. Informação a requerimento das partes,---:os salarios
(~500 aI) do n. 29, lettras a), b), c).

42. Inquirição de cada testemunha ou depoimento de
parte,-os salarios (21tJ a 61tJ) do n. 28, lettras
a), b), c).

43. Leitura de processo:
a) no Jury .

b) na Côrte de AppelIação ou no Tribunal Civil e
Criminal ...............•. " .•.....••.....

44. Mandado:
a) executivo, ou de condemnação de pTeceito, além

da rasa,-os salarios (1~ a 31tJ) do n. 35, lettra b).
b) qualquer outro mandado, além da rasa, - os sa

larios ( 500 a 1~500) do n. 29, lettTa a), b), c)
45. Precatoria ou réquisitoria, além da rasa,-os sr

larios (1$ a 3$) do n. 35, lettra b).
46. Procuração ou substabelecimento apud acta. , ..

a) si houver mais de um outorgante,-mais 500 ,s,
por cada um dos excedentes.

47. Provisão para qualquer officio.......••.•. ···
48. Reconhecimento, em razão do officio, nos doflen

tos das contas dos testamenteiros, por cad,m,=
o salario (~500) do n. 11, com a mesma lltaçao

49. Registro de testamento, por cada lauda do t,rJomento
:egistrado, além da rasa / ' .

õO. Revisão da numeração das folhas dos au(ap:esen
tados na 2& instancia,--40 Téis por f,a, nao ex-
cedendo o maximo de " ' .

I

~040

~500

.O~OOO

8jWOO

3~00

5~000

l~OOO

20$000
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51 Termo:
a) de affir,mação ou jurame.nto, no crime '" " .
b) de folha corrida por cada pessoa .
c) de tutela ou curatela .
á) de v.ista, data, juntada, conclu ão, pnLlicftção, re-

messa, recebimento, appensação, ou qualquer ou
tro não especificado:

I) nas cansas de valor até 500~000 .
II) nas de mais de 500~ até 50:000~000 "
III) nas de mais de 50:000~OOO " . " .
e) de audiencia, assentada, aggravo, appellação, pro-

testo, de istencia, caução de ?'ato, caução de olJe?'e
demoliendo e todos os demais que são assignados e
não. se achem especificados neste numero,- os
salarios (~500 aI 500) do n. 29, lettras a), b), c).

1) de perdão oli quitação,- os salarios (1~ a 3~) do n.
35, lettra b).

g) ue transacção, fiança, cessão ou subrogação,-os
salarios (2~ a 50 ) do n. 30, lettra a) a d).

) de assento de nascimento ou obito. . . . . . . . . . . .. .
de rectificação de termo de assento de nascimento ou

obito .

OBSERVAÇÕES

l.'s salarios dos ns. 32, lettras a) a b) e 37, no que
,ôr ap])licavel, competem ao actual contador, o
~al continúa a servir perante os Tribunaes, nos
t~os do art. 216 do Decr. n. 1030 de 14 de
~embrode 1890. Além desses salarios, se pagará

cada glosa , .
2." O~alarios do n. ai, lettra c), competem aos par

ti es que continuam a servir nos termos do ci
taI art. 216, e assim tambem aos partidores
nondos pelas partes

3
a

Os sa os dos ns. 31 e 34, lettras b) e c), competem
ao d:~ibuidor, pelas buscas que derem nos livros
do sE\rchivo, e certidões que passarem. Além

a desse~larios, se pagará, por cada distribuição ..
4, No_s pr sos criminaes, e em geral, sempre que

nao f?r 'hecidó o valor da causaj ou do acto, os
salanos vorcionaes desta tabella serão fixados
no termo 'lio.

3 000
1~000

4~000

~200

300
~OO

1~000

~500

2~OOO

2f1l000



5.& Além (108 salarios taxados, têm os escrivães a por·
centagem de 1 % do residuo, quando o testamen
teiro perde o premio, e igualmente do' producto
liquido dos bens de defuntos e ausentes e do evento.

6. 3 O assento de ca.samento civil é gratuito. Si, porém
as partes obtiverem do juiz a celebração do acto
fõra do pretorio, o escrivão vencerá o salario do
n. 38, pela diligencia.7" Os escrivães das delegacias de policia, emquanto
não fôr expedido regimento especial das custas
policiaes, perceberão, no que fôr applicavel, o que
vai taxado nos ns. 27, 28, 29, 31, 34,35, 37, 38,
39, 40) 41, 42, 44, 45, 46 e 51.

1608 APPENDICE

TABELLA V

A.CTOS DOS SECRETARIOS DO TRIBUNAL CIVIL E CRIMINAL E DA côr~

DE APPELLAÇÃO

52. Lançamento nos livros e notas da distribuição de
. cada processo, que fôr apresentado, incluindo o

termo de apresentação ou recebimento:
a) nas causas de valor até 20:OOO~OOO............•
b) nas de mais de 20:000~000 até 100:000~000.....
c) nas de mais de 100:000~000 .... " .. . . . .. .. '"

53. Registro de 'carta de doutor ou bacharel em sciencias
juridicas, provisão, ou outro qualquer titulo que
habilite para advocacia ou procuratorio judicial. .

54. Provisão:
a) de solicitador ou outro qualquer ofticio ,
b) de prorogação de prazo para inventario .

()BSERVAÇÕES

] • & Compete aos secretarios do Tribunal Civil e ,.
minaI e da Côrte de Appellação, no que fôre~
plicaveis, os salarios da Tabella IV, ns. 27 '
29, 31, 34, 35, 39,41, 43,44 e51..

2.a Os salarios proporcionaes desta tabella, nÇP~r
cessos criminaes., e sempre que não fôr cçlCl o
o valor da causa ou do acto, serão flis no
medio.

JOOO.
~OOO

J?POOO

5jftOOa

IO~OOO

511>000
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TABELLA VI

ACTOS DO PORTE1RQ P,-) A,'[DITORIOS

1609

65. Certidão da af:fixação de eilitaês e oUtras que passa·
rem em razão do seu oíficio,-os salarios (l~ a 3,#»
do n. 35, lettra b).

56. Diligencia fóra de seis kilometros ou no mar,- os
salarios (8~ a 24i1/J) e conducção do n. 38, lettra b)

57. Praça de bens,-l % sobre ovalor dos objectos ar
rematados até 10:000~; dahi para cima 1/2 %,
até o maximo de.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400~OOO

a) si na praça ou depois deIla, occorrer a remissão ou
a adjudicação,-a mesma porcentagem

68. Prégão:
a) em audiencia ' '.' . . . . . . . . . .",500
b) nas posses,-os salarios (2~ a 6~) do n. 28, lettras

a), b), c).

TABELLA VII

AU'fO DOS OFFIClAES DE JUSTIÇA

59. Auto: de penhora, embargo, seque tro, deposito, le
vantamento, arrombamento, prisão, detenção pes
soal, e outros não especificados, além do que f3r
devido pelas citações,- os salarios (3~ a 9 ) do
n. 28, lettras d), e), f).

a) sendo lavrados' dous ou mais autos, os posteriores
ao primeiro, resultantes deste, como o de deposito
depois do de arrombamento ou da penhora; pelos
posteriores ao primeiro, -os salarios (1 a 3 ) do
n. 35, lettra b).

60. Certidão de não ter sido encontrada a pe soa que
devia ser citada ou notificada, de occultação pro
posital ou de outra. diligeucia não e!fectua(la, -os
salarios (l~ a 3 ) do n. 35, lettra .b).

61. Citação ou notificação inclnicla contra-fé,-os sala·
rios (2~ a 6?P) do n. 28, lettra a).
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a) si a citação ou notificação fôr feita a dous ou mais
litis consO?·tis, por cada um dos excedentes,-os
salariQs (l;fp a 3 ') do n. 35, lettra b)-.

62. Diligencia fóra de seis kilometros ou no mar,-os sa.
larios (8;fp a U11J) e conducção do n. 38, lettra b).

OBSERVoACÂO

Os salarios proporcionaes desta tabella, nos processl)s
criminaes, e sempre que não fôr conhecido o valor
da causa ou do acto, serão 'fixados no médio.

TABELLA VIII

ACTOS DOS AVALIADORES

63 . Avaliação
a) de casa na cidade, comprehendendo quintal, cha·

cara, muros, cercas e todas as suas de-pendencias:
f) sendo terrea, com sotão ou sem sotão,-de 10~ a ...
11) sendo de sobrado, com um ou mais andares,-de

20'$ a '" , .
III) sendo grupo de pequenas casas, denominadas, vul-

garmente, avenidas e estalagens, de 20;fp a .
li) de bemfeitorias,-de 5;fp a ~ .'
c) de embarcações por cada uma:
1) sendo miuda (canôas, botes, saveiros, pranchas,

barcos, lanchas, falúas e outras) -de 5;fp a .
II) sendo de alto bordo, de navegação barra fóra,

com todos os seus pertences, como botes, ancoras.
amalTas, etc.-de 15;fp a " .

cl) de estradas de ferro ou carris urbanos, com
prehendendo os semoventes, todo material fixo
e rodante, estações, armazens, officinas, te
legrapho, combustivel, etc.-de 25;fp a .... " ..

e) de fabrica com sens motores, apparelhos, uten-
sílios e pertences, -de 10;fp a .

f) de fazendas ou sitio de cultura, comprehendendo
casas, terras, moveis, semoventes, plantações,
machinismos e outras bemfeitorias,-de 20;fp a ..

g) de generos de negocio:
I) sendo- a varejo,-de 5 a "- .
II) sendo por atacado,-de 10;jp a .

20~000

30~000

100l/lOOO
25#000

10~000

25~000

500#000

200~000

200~OOO

100$000
20~OOO
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11) de moveis fàra dos previstos acima, em globo,
lotes, ou isoladamente, conforme determinação
do juiz,-de 5~ a .

2] de ouro, prata, joias, brilhantes e outras pedras
ou ohjectos preciosos, inclusive relogios, 1°/ até
o valor de 10:OOO~; dahi para cima 1/2 o/ ~té o

I · . d osa ano maXlmo e .
J) :le pedreiras, caieiras e outras minas em explo-

ração,-de 5~ a " .
k) de rendimento ou alnguel,-de 5'#! a .
l) de semoventes f6ra dos casos previstos acima, em

globo, lotes, ou isoladamente, conforme deter-
minação do juiz,-de 5~ a .

ln) de terreno fóra dos casos previstos acima:
1) sendo urbano,-de 5'#JJ a .
11) sendo rural, -de 5~ a .

64. Conducção,-a .do costume, nos termos do n. 381

lettra d), quando a avaliação fôr feita f6ra de seis
kilometros do auditorio, ou no mar.

OBSERVACÕES

1611

10~000

200'#!000

50 000
10~000

10~000

10~000

20:fb000

V Com excepção do n. 63, lettra i), os salarios desta tabella
serão fixados, a arbitrio do juiz, entre o minimo e o maximo, que em
caso algum será excedido.

2~& Os salarios destR. tabella competem a cada um dos ava·
liallores até tres. Sendo maior o numero, os salarios de tres serão
rateiados por todos.

3.a Quando, por deteIto da avaliação, se proceder a outra, desta
nada perceberão os avaliadores, podendo ser compellidos a fazeI-a,
sob pena de desobediencia, perda dos salarios da avaliação re·
formada e responsabilidade pelas despezas resultantes da nomeação de
novos avaliadores.

TABELLA IX

ACTOS DOS ARBITRA.DORES E PERITOS

65. Arbitramento:
a) de fiança criminal; de multa ou de liquidação do

objecto sobre o qual se tiver de determinar
a multa; de responsabilidade para especialisação
de hypotheca legal; do valor da causa civil, ou
commercial. . , . 5~000
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o) de honorarios de medicos e de outras profissões
liberaes,-de 10~ a .

c) de perdas e interesses, ou qualquer outro,-de
10~ a .

66. Assistencia-uos arbitradores nas de mar e divjsões
de terra.s, incluidas asinformac.ões que prestarem
de 20~ a , " .

a) nas divisões terão mais os salarios fixados no n. 32,
lettra c.

67 Corpo de delicto:
a) quando depender de exame medico ou cirurgico ..
b) quando não deuender de exame medico ou cir,

urgico .
68. Examé:

a) de sanidade .•..............................
b) sendo relativo a molestia mental,-'de 20~ a .
"c) physico ou chimico,-de 30~ a .
d} de escTiptul'ação mercantil,~de 100 a .
e) qualquer outro não especificado. . . . . . . . . . . .. ..,

69. VIstoria com arbitramento ou sem arbitl'amento,-
de 10~ a ..........................•......

óO~OOO

50~OOO

lOO~OOO

25jpOOO
500jpOOO
200~000

300~OO

15<p000

lOO~OOO

ÚBSERVAÇPES

1.a Os salarios dos Iis. 65, !ettras b) e c), 66 e 68, lettras b), c) ed)
e 69, serão fixados, a arbitrio do juiz, entre o minJmo e o maximo,
que em caso algum será excedido. .

2." Os salarios desta tabella competem a cada um dos pentos
até o numero de tres. Sendo maior o numero delles, serão rateiados
por tºdos.

TABELLA X

ACTO~ POS âDVOGADOS

70. Accusação:
a) perante a Côrte de Appellação, a Camara Crimi

nal do Tribunal Oivil e Oriminal, ou o Tribunal
do Jury '" , .,.

b) perante a Junta Oorreccional. .
71. Artigos: -

a) de acção ordinaria, reconvenção. opposição1 assis-
tencia, preferencia ou rateio .

80~OO
40;\000

2411000



b) de excepção, habilitação, attentado, liquidação de
'sentença, ou outros incidentes nas causas .

c) de acção summaria, especial ou executiva .
7~. Contestação:

a) em acção ordinaria , .
b) am acção summaria .
c) por negação. " " .

iS. Contrariedade a libello criminal:
a) não sendo por negação " ...............••
\b) aendo por negação , " .....•.

74 Defesa:
a) oral, perante a Côrte de Appellação, a Camara Cri~

'minal do Tribunal Civil e Criminal, ou o Tribunal
do Jury ' '" .

b) oral, perante a Junta Correccional. .
c) escripta, perante qualquer Juizo Criminal-. .

75. Diligencia, para assistencia a qualquer acto judicial,
não sendo de audiencia ou de inquirição de teste
'munhas no auditorio costumado,-por cada dia de
assistencia :

a) dentro de seis kilumetros do auditorio ..........•
b) fóra d~ seis kilometros .

76 Embargos:
a) de declaração , .
b oppostos a preceitos comminatorios ou qualquer
.' acção Bummaria, especial ou executiva, em que

são a fórma da contestação. . . . .
c) oppostos a sentença ou accórdão, a execução, e os

de terceiro. . . . . . . .
d) Bendo. rec.ebidos, para serem discutidos em proce:Slio

ordlnarlo. . . . .. - . . . . .. . - .
77. Impugnação de embargos ou de e:x:cepçãl> - .
78. Inquirição de cada testemunha ou da 'parte, compre

hendida a reinql!irição ='
a) em causa civel ..............................•
b) em causa de crime .

79 Libello em causa crime .
80. Minuta de aggravo ou carta testemunh~vel "
81. Petição: .

a) , .
ue queIxa .

~) inicial de acção ordinana .

1613

]8~OOO

18~OOO

24~OOO

18~OOO

6~OOO

25:fPOOO
6~OOO

80~OOO

40~OOO

25~OOO

18~ÓOO
30~OOO

12~OOO

18~OOO

18~OOO

2~OOO

18~OOO

9~O'OO

6~OOO

25~OOO

15ilPOOO

25~OOO
2~OOO
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c) inicial de acções summállla, especial ou executiva,
ou de processo, preparatorio, preventivo ou inci·
dente '" , .

ri) não comprehendida nas especies mencionadas ...•
82. Quesitos para quàlquer exame, vistorIa ou arbitra·

lnento ...............•....................
S3. Razões ou allegações :

a) finaes em causa ordinaria, ou sendo de appellação :
I) tendú havido contestação .

II) tendo a cansa corrido á 1'evelia .
b) finaes em causa summaria, especial ou executiva,

processo perparatorio) preventivo ou incidente:
I) tendo havido discussão .

II) tendo corrido á revelia .
c) sobre documento offerecido pela parte contraria .
d) de recurso ou appellação em processo criminal. .
e) em inventario ....•......................•.•

84. Replica ou treplica:
a) não sendo por neg·ação .
b) por negação .

85. Requerimento por cota nos autos (excepto si fôr de
prorogação do prazo para dizer nos termos da
v~sta~~ ou em audiencia, inclusive a accusaç.ão de
cltaçao. . . .

86. Resposta nos autos sobre qualquer requerimento ou
exigencia ........•..........••......•....

OBSERVAÇÕES

18~000

6;fP000

12~000

60t'líooo
30~000

30~OOO

151'P000
9~l100

50;fP000
24~ooO

12$000
6~OOO

6tpOOO

6j1pOOO

1.1\ As taxas destas tabellas, fixas quanto aos processos crimi·
naes, são applicaveis ás causas civeis de valor de mais de 5:000~
até 20: OOO~, as inestimaveis, aos processos para documentos e aos
protestos para resalva ou conservação de direitos. Nas causas de
valor alé 1:OOO~ se pagará1/3 da taxa; até. 5:000~%; até 20:000~
a taxa; até 50:000 , mais 1/3; até 100:000;fP mais %; até 500:QOOiP o
dobro da taxa; de mais 500:000~ o triplo.

2." Nos processos de inventario e partilha· ou divisão de COUS&

commum os salarIos dos advogados serão regulados pel~ valor ~o
quinhão do respectivo constituinte, ou pejo do monte, S10 consti·
tuinte fôr o inventariante.
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TABELLA XI

ACTOS DOS SOLICITADORES

87. Agencia de causa civel:
a) na primeira instancia, por mez ..........•....•
b) na segunda instancia, por mez .

88. Diligencia: por assistirem a qualquer acto judicial,
não sendo de audienda ou de inquirição de teste
munhas no auditorio costumado, por cada dia:

a) dentro de seis kilometros do auditorio .
b) fóra de seis kilometros do aug.i torio .

89. Inquirição de cada testemunha ou da parte:
a) em causa civelo .
b) em causa crime '.' .

90. Requ~rimentos em audiencia, incluida a accusação
da citação....•.•........ " ...............•

OBSERVAÇÕES

1615

9~OOO

6:t1JOOO

9:t1JOOQ
15:t1J000

6~000

3~000

34P000

1.' As taxas desta tabella estão sujeitas a diminuição e augmento,
de conformidade com a observação la da tabella antecedente.

2." Na contagem dos salarios do n. 87 será deduzida do tempo
decorrido, toda a interrupção excedente de dez dias, em que a causa
não tenha tido andamento, salvo os prazos legaes em que os autos
são detidos pelo juiz, para os de~pachar, ou pelos advt)gados, para
dizerem.

TABELLA XII

ACTOS DO CURADOR DOS ORPHÃOS

91. Diligencia: por assisti!' a qualquer acto judicial,
não sendo de audiencia no au(litorio costumado)
- por cada dia:

a) no auditorio costumado .
b) dentro de seis kilometros do auditorio .
c) fóra de seis kilometros ou no mar .

92. Omcio:
a) sobre avaliação, arbitramento, vistoria ou qual·

quer exame .

6 000
12f'bOOO
18~OOO

5?WOO
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b) sobre conta~ de tutela ou de cU1'atela~

I) sendo o valor dos bens até 50:000~000 .
II) sendo o vlj.!or dos bens de mais de 50:000~000 .
c) sobre dividas reclam~!.las por credo,res, no inventa-

rio:
I) sendo até 50:000~000 .
11) sendo de mais de 50:000~00o .
d) sobre declarações para enceJ'J'am~nt...o de, inven-

tario:
I) sendo o valor do monte-mór até 50:000~óbO• ...••
I I) sendo de mais de 50:000~000..... . . . .. . .
e) sobre emancipação, interdicção e levantamento

desta I ., , • , • .' • ti •• ~ t ••• , ••• , • I •

93. Petição:
a) para iniciar inventario, quando a pessoa obrigaçla

deixar de fazel-o no prazo legal .
6) para iniciar prestação de contas de tutela ou cura

tela, quando o tutor ou curador, não o fizer nas
épocas devidàs, ou se tornar suspeit.o .

c) para nomeação ou remoção do tutor ou curador,
entrega do menor por soldada ou destituição do
responsavel ................................•

94. Respostas: .
a) em petição da parte para louvação em peritos ava·

liadores ou partidores, ou para qualquer outro
fim : .

b) nos autos.................. . . . . . .....•..•.••

OBSERVA.ÇÕES

6~OOO

8l'POOO

5~OOO

9iJ\OOO

6~OOO

lO~OOO

5(bOOO

12~OOO

lO~OO()

6~OO
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1. a Os salarios desta tabeIla não podem ser repetidos, embora o
curádor diga mais de uma vez sobre o mesmo ponto.

2." Os salarios do n. 92, lettra b se pagarão por cada biennio ou
quatriennio de que se prestem as contas.

3." Pelos actos que praticar como advogado legitimo dos meno:
res e interdictos, nas demandas em que elles fôrem interessados, tera
e curador dos orphãos de cada vez que officiar, o salario do n. 92 e,
si afinal os seus curatelados vencerem, perceberá os salarios da Ta·
beIla X, feita a deducção do que já houver recebido.

4." O curador de ausentes tem direito aos salarios a.os. ns. 9J'
92, lettras a), c) e d) e 94, sempre que officiar na conformIdade °
determinado no I.rt. 166 § 6° do Decr. n. 1030 de 14 de Novembr~ de
1890. Nos processos de arrecadação de bens de defuntos, percebera a5
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porcentagêns marcadas nos arts. 82 e 83 do Regulamento de 15 de
Junho de 1859; e s6mente terá os salarios lto n. 92, lettra c, quando
praticar os actos ahi ref ridos.

CAPITULO II

Das penas e recursos

Art. 2. 0 O official judicial, que exigir ou receber custas inde
vidas ou excessivas, ou por causa dellas demorar a expedição dos
autos, termos ou traslados, ou não der recibo das quantias que lhe
tOrem entregues para pagamento de salarios, sellos e outras despeza
a seu cargo, incorrerá nas penas disciplinares seguintes, independen
temente da responsabilidade criminal que no caso couber:

a) a prisão até cinco dias;
b ) suspensão até 30 dias;
c) restituição em tresdobro do que demais recebeu.
Art. 3. o A pena será applicada pelo juiz competente, em virtude

de recurso da parte prejudicada, ou ex-officío.
Art. 4.· São competentes para conhecer do recurso:
a) o respectivo pretor, si o recQrrido fôr official judicial de

pretoria;
lb) o Juiz dos Feitos da Fazenda Municipal, si o recorrido fõr

official judicial do Juizo dos Feitos da Fazenda;
c) o presidente da Camara Civil do Tribunal Civil e Crimin.al, si

orecorrido fôr tabellião de notas ou official de registro geral;
d) o presidente da Cam ara Commercial do Tribunal Civil e Cri

minal, si o recorrido fôr o escrivão privativo dos protestos de letra ;
e) o juiz da instrucção do processo, si o recorrido fôr otficial

. jndicial servindo perante algumas das Camaras do Tribunal CivH t'l
Criminal i

·1) o presidente do Tribunal Civil e Criminal, si o acto incre
pado a official judicial do mesmo 'fribunal não .tive~· relação c~m
algum processo em andamento ou quando o recorrIdo for o secretarIO;
. . Q) o presidente do Tribun~l do J ury, se o recorrido fõr official
IndICIaI, servindo perante oJury ;

h) o juiz relator do processo, si o recorrido fôr official judicial,
servindo perante alguma das Camaras da Côrte de Appellação ;

i) o pre~üdente da Côrte de Appellação, si o acto increpado a
offieial judicial deste Tribunal não tiver relação com algum processo
em andamento, ou quando o recorrido ror o secretario.

102 CODroO comrO::RCTAL
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Art. 5.· O recurso sera mterposto por uma sImples petIção ao
juiz competente e, ouvido o recorrido, que responderá immediata·
mente, se decidirá sem mais formalidades nem recurso.

Art. 6.· Sendo o recurso procedente, o juiz condemnará na pena
de prisão ou na de suspensão, a que addicionará a de restituição do
tresdobro, quando se verificar ter o recorrido efi'ectivamente recebido
custas excessivas.

Art. 7.· Procederâ o juiz exo ofjicio, quando notar nos autos ou
papeis que lhe fôrem presentes salarios indevidos ou excessivos.

CAPITULO III

Da acção competente

Art. 8. • Compete acção execut.iva aos officiaes judiciaes, procura·
dores publicos e particulares para cobrança das custas judiciarias.

Qnanto aos advoga.dos, a acção executiva tem cabimento, náo
sómente para a cobrança dos salarios taxados neste Regimento, mas
tampem para a da importancia certa e liquida dos sens contractos,
sendo feito por escripto assignado pelo advogado e cliente.

Na falta de contracto escripto, entende-se que o advogado sujei·
tou-se ás custas do Regimento.

Art. 9. 0 A petição inicial será instruida com a sentença ou despa·
. cho que mandou pagar as custas, e a conta feita pelo funccionario com·

petente, ou, no caso do artigo antecedente, com o contracto. .
Art. 10. O mandado executivo será expedido de conforll1ldade

com o 8ort. 310 dD De~r. n. 737 de 25 de Novembro de 1850 e se
proseguirá nos termos dos arts. 311 a 317 do mesmo Decreto.

CAPITULO IV

Disposições geraes

Art. 11. São custas judiCIarIas as despezas do processo, que li

parte é condemnada a pagar.
Nellas se comprehendem : ,
a) os salarios taxados neste Regimento;
b) os se110s do correio ;
c) o sello fixo dos autos;
d) a taxa judiciaria;
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e) a impressão de annuncios e editaes ;
f) as despezas de conducção ;
g) as despezas de aposentadoria do juizo nas divisões e demar·

cações ;
h) a porcentagem do depositario e despezas' a bem do deposito j

i) a porcentagem sobre o residuo dos testamentos, quando os
testa.menteiros perdem o premio, e sobre o producto liquido dos bens
de defuntos e ausentes, ou do evento;

j) a metade do imposto de tran.smissão de propriedade nas
arrematações e adjudicações, devendo ser paga a outra metade pelo
arrematante ou adjudicatario.

Art. 12. A sentença que julgar a acção, e qualquer dos seus
incidentes ou recursos, deve condemnar o vencido nas custas.

Àl't. 13. Havendo mais de um vencido, as custas são pagas P?'O

rata.
Àrt. 14. Sendo o réo ab30lvido s6mente de parte do pedido

do a.utor, são pagas por ambos, cadá um na proporção da parte em
que houver decahido. .

Art. 15. Nos processos de inventario e partilha, ou divisão de
consa commum, são pagas por todos os interessados, na proporção
dos respectiv0l! quiuhões.

Art. 16. Nas medições e demarcações são pagas pelos interei>
sados, na proporção do valor da propriedade de cada um.

Art. 17. Nos actos ou processos, em que não ha contestação,
nem se tem em vista uma decisão que torne eifectiva alguma obri
gação, são pagas por quem requer.

Art. 18. Nas habilitações incidentes, não contestadas, são
pagas por quem requer; mas, proseguindo·se na acção principal, o
ão, afinal, pelo vencido.

. Art. 19. Das procurações, certidões, publicas-f6rmas e traslados,
Juntos aos autos, são pagas, afinal, pelo vencido.

Art. 20. Cessando a acção. em virtude de desi tencia, são pagas
pelo desistente.

Art. 21. O chamado á autoria, sendo vencido, paga as qne
fôrem contadas, da sua citação em diante.

Art. 22. O successor universal está sujeito ao pagamento das
do tempo do seu antecessor' mas o que se habilita por titulo sin
gular, não é obrigado sinão ~s posteriores ao seu i~gre.sso 110 .1ui~0: .

Art. 23. Os condemnados por obrigação sohdana ou lOdl':lS1
v.el, on pelo mesmo delicto e no mesmo proces o, respondem solIda·
namente pelas custas.

Ãrt. 24. Havendo malícia convencida e inexcusavel, da parte
do vencido, deve ser condemnado no dobro ou tresdobro.
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Art. 25. Não se contam contra o vencido, mas são pagas por
quem requer ou promove:

a) as custas de retardamento j

b) as custas de documento impertinente ou de que já houver
nos autos a,lgum exemplar j .

c) a escripta superfiua, ou os autos, termos e petições des:le·
cesfEarios ao andamento regular do processo;

- d) as custas de diligencia, quando o acto determinativo della
pôde ser feito no auditorio do juiz.

Art. 26. Tambem não se contam contra o vencido os salarios do
escrivão e do porteiro nas arrematações e remissões, os quaes são
pagos pel03 arrematantes e l'emissores.

Art. 27. São custas de retardamento:
a) as que paga o autor, quando, por falta do comparecimento

delle, é o réo absolvido da citação e illstancia, antes da sentença final;
b) as que paga o excipiente, que decahe da excepção j

c) 'as que paga o aggravante, quando o juiz a qno neg segui.
mento ao aggravo, ou o juiz ad qttem delle não conhece oua nega·
lhe provimento.

Art. 28. Tem logar a compensação das custas:
a) quando o réo é absolvido sómente em parte do pedido do auto",

e ambos são condemnados a pagal·os;
b) quando o réo é condemnado no pedido da acção, e o autor no

da reconvenção;
c) quando em diversos litigios, entre as mesmas partes, carla

uma destas é vencedora em algum.
Art. 29. A Fazenda Municipal. sendo vencida, não fica sujei~a

a pagar os salarios dos officiaes do Juizo dos Feitos, aos quaes sao
abonados vencimentos pelos cofres publicos.

Art. 30. Paga o juiz as custas:
a) quau<lo prosegue no feito, sem procuração legitima da 'parte~

ou depois de ter sido posta suspeição, dando logar a nullldade I

. b) quando recebe a appellação, cabendo a causa na sua alçada; 011

não a recebe, tendo sido interposta da sentença definitiva, em causa
que não caiba na alçada;

c) quando não suppre os erros do processo, suppriveis, contra O~
quaes a parte prejudicada tenha, opportunamente, reclamado.. m

Al't. 31. Pagam as custas os tutores, curadores, syndicOS,.6
geral os que litigam como representantes de outrem, quando não tive'
rem justa causa para liLigar. ' loS

. Art. 32. Os salarios taxados ne te Regimento serão pagos pe e
interessados na expedição 100'0 depois de concluidos os actos resp

, o - b lrães ectivos, e a sua importancia será cotada á margem pelos ta e I
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mais ofliciaes jl1diciaes, sendo nos autos debitada, ou creditada afinal'
a quem de direito. '

Esta disposição não comprehende as custas de autos, termos, tras
lados e diligencias, ex-officío, ou em cuja expedição ror interessado o
Miui teria Publico ou a Fazenda Municipal, as quaes não podem ser
exigidas, nos termos da legislação em vigor, siuão depois de findo o
processo por sentença, transacção, desistencia ou outro meio legitimo
que torne individ nada e certa a responsabilidade por elias.

Art. 33. O ofllcial judicial que não cotar a custas pagas, rubri
cauda a cota, as perderá, não lhe sendo contadas, mas, pelo contrario
deduzidas, na contagem dos autos.

Art. 34. Os tabelliães, escrivães e secretarias dos tribunaes são
obrigados, sob ás penas do art. 20

, a entregar ás partes recibo das
quantias que receberam para salarios, sellos e quaesquer despezas a
seu cargo.

Art. 35. Os tabelliães e mais ofticiaes judiciaes devem rubricar
a, pU'llicas-fórmas, traslados e certidões, em cada uma das suas folhas.

Art. 36. Os aut.os findos serão recolhidos aos respectivos ar·
chivos, sendo os escrivã~s obrigados a dar conta delles, ainda depois
de trinta annos.

Art. 37. Os presidentes dos Tribunaes .e os pretores, informan
do· e convenientemente, determinarão os extremos da distancia de
[ei~ kilometros dos respectivos auditorias; para execução do que é
relativo á diligencia.

Art. 38. As sentenças extrahidas dos processos civeis conterão:
§ 1.0 Nas acções ordinarias:
a) a autoação;
b) a petição inicial ou os artigos da acção;
c) a fé da citação;
d) a contestação;
e) a réplica e a tréplica;
f) a ~entença e os documentos em que elIa se fundar
§ 2,0 Nas acções summarias e outra."l de processo especial:
a) a autoação;
b) a petição inicial ~
c) a fé da citação;
ll) a contestação;
e) a sentença e os documentos em que elia se fundar.
§ 3.0 Nas acções executivas, além das peças do paragrapho

antecedente_o auto de penhora..
§ 4.

0
Nos embargos de terceiro:

a) o auto de penhora, embargo ou arresto i
b) os embargos de terceiro j
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c) a contestação; _
d) a sentença e os documentos em que elIa se fundar.
§ 5.° Nos artigos de preferencia ou rateio:
a) o auto de penhora;
b) o conhecimento do deposito, ou o edital e termo da ultima

pra\a, si o concurso foi instituido sobre os bens, por não ter havido
arrematação ou remissão;

c) a petição do promotor do concurso e as citações;
d) os artigos;
e) a contestação;n a sentença e os documentos em que elIa se fundar.
§ 6. 0 Nos formaes de partilha:
a) a autoação ;
b) o auto de inventario;
c) a declaração de herdeiros, feita pelo inventariante;
d) a colIação daquelle em cujo favor se passar o formal;
e) as declarações para encerramento do inventario;
1) o despacho de deliberação da partilha e a citação dos herdeiros

para verem proceder-se a ella ; ~

g) o auto e calculo da partilha, e o respectivo pagamento;
h) a sentença que julgou a partilha.
§ 7. 0 Na especialisação para a hypotheca legal conterá apenas

a sentença ou sentenças proferidas nos autos, assim como a decisão
superior, si houver aggravo.

Art. 39. As cartas executorias terão a fôrma das precatorias, e
conterão:

a) a autoação;
b) a petição e despacho sobre a extracção da carta;
c) a sentença exequenda.
Art. 40. As cartas de arrematação conterão:
a) a autoação;
b) a sentença exequenda;
c) a penhora;
d) a avaliação dos bens arrematados;
e) o numero de praças que correram:
f) o termo de arrematação;
g) o conhecimento do pagamento do imposto de transmissão de

propriedade;
h) a quitação ou deposito.
Art. 41. As cartas de remissão ou. de adjudicação conte!áo

além das peças do artigo antecedente, excepto o auto de arremataçao.
a) o termo de 1'emissão, ou certidão de não ter havielo lançador;
b) a senten~a de remissão ou a de adjudicação.

,
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Art. 42. Sendo as sentenças embargadãs e os embargos des
prezados, a carta. conterá Oi! embargos, a decisão e os documentos
a que esta se referio, si não fôrem os mesmos em que se tenha fun
dado a sentença. embargada. Sendo os embargos recebidos conterá
mais-a contestação. .

Art. 43. Si a sentença tiver sido proferida na segunda m·
staucia, por appelIação, a carta conterá, além das peças mencionadas,
conforme a natureza do processo, a interposição da appellação, o
acc6l'dão do Tribunal superior, e os documentos a que se referir, não
sendo os mesmos em que se tenha fundado a sentença appelIada.

Art. 44. Em qualquer caso, havendo habilitação incidente, a
carta da sentença conterá:

a) os artigos de habilitação;
b) a contestação;
c) a sentença e os documentos em que ena se fundar.
Art. 45. Nos processos criminaes as cartas de sentença conterão:
a.) a autoação;
b) a petição ou officio inicial;
c) o termo de affirmação ou juramento da queixa ou denuncia;
d) o corpo de delicto ;
e) o despacho de pronuncia ou não pronuncia;
f) a sustentação ou revogação da pronuncia ou não pronuncia;
g) o libelIo ;
h) a contrariedade;
i) a sentença e os documentos a que elIa se referir.
Art. 46. Nos processos correccionaes conterão:
a) a autoação ;
b) a petição, officio ou documento inicial;
c) o termo <le affirmação ou juramento;
d) a sentença e os documentos a que ella se referir.
AJ't. 47. Sendo o processo por infracção de postura, a carta

conterá, além das peças mencionadas-o auto de infracção.
Ârt. 48. No caso de appelIação, a carta conterá, além das peças

mencionadas no art. 44 ou art. 45-a sentença da 2." instancia e
os documentos a que elIa se referir, si não fôrem os mesmos em que
se tenha fundado a sentença appelIada.

Art. 49. No caso de recurso, conterá:
a) a petição de recurso;
b) a sentença da 2" instancia e os documentos em que elIa se fundar.
Ârt. 50. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Capital Federal em 9 de Novembro de 1895.-Dr. Antonio

Gonçalves Fen'eira .
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Decreto 'n. 2163 de 9 de Novembro de 1895

Promulga o Regulamento da taxa judiciaria do Dis~icto Federal

Art. LOAs causas julgadas no Districto Federal ficam sujeitas
fi, uma taxa judiciaria substitutiva das custas contadas aos juizes e
funccionarios do ministerio publico, com excepção das que competem
aos curadores de orphãos e de ausentes. '

Art, 2. o A taxa judiciaria terá por base o valor do pedido,
quando certo.

§ 1. o Nas causas estimaveis, em que o pedido não tiver valor
certo, o autor é obrigado a estimar o valor na petição inicial e, não o
o fazendo, o juiz nomeará avaliadores que procederão em conformi
dade das regras de direito ou estylos.

Da mesma fôrma se procederá quando ao juiz parecer manifesta
mente insufficiente o valor dado pela parte.

§ 2.° A avaliação das causas inestimaveis será feita por louvados
das partes, do modo por que se pratica em relação ás appellações, e
precederá imme<1iatamente ao pagamento da taxa. '

Art. 3. 0 A disposição do art. 10 comprehende em geral todas aR
acções: as de estado de familia, as reaes e as pessoaes.

Paragrapho unico. Nesse numero incluem-se:
a) as justificações e libellos para cobrança de dividas passivas

das heranças de defuntos e ausentes;
b) os embargos de terceiro senhor e possuidor, e os artigos de

preferencia ou rateio, salvo no caso de haver execução apparelhada i
c) os processos preparatorios e preventivos;
d) as partilhas e sobre-partilhas judiciaes e extra-judiciaes, o cal·

enIo de adjudicação, o de transferencia de usofructo, extincção deste
ou de jidei-commisso;

e) os requerimentos ou justificações para dissolução judicial, ou
liquidação de sociedades, fallencias e liquidação forçada de sociedades
anonymas;

1) as arrecadações de bens de defuntos e ausentes. . .
Art. 4.° Ficam excluidos da taxa judiciaria: os processos mCl

dentes; a.s habilitações de herdeiros ou legatarios para haverem as
heranças ou legados, que lhes perteuçam, dos bens de defuntos e
ausentes; as justificações de dividas em autos de inventario e as que
fôrem requeridas como documentos; as liquidações de sentença; os
processos crimes; os de desapropriação; os de nomeação e remoção de
tutores, curadores e testamenteiros e as prestações de contas testa·
mentarias, de tutela on de curatela.
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Art. 5.° A taxa judiciaria será co1>rada na seguinte proporção:
§ 1.0 De um quarto por cento (1/4%) sobre o valor certo do

pedido (priucipal e juros vencidos, quer tenham sido ou não accumu
lados na petição'inicial da acção), ou o que fôr declarado ou arbitrado
na. fôrma do art. 2Q

• '

§ 2.° De um quarto por cento (1/4%) sobre o liquido a partilhar
ou a adjudicar e a rateiar, nos casos do art. 3°, paragrapho unico,
lettras d e e.

§ 3.° De dons por cento (2 %) sobre avaliação dos bens arre
cadados de defuntos e ausentes.

Art. 6.° Nas demandas em que tiver sido intentada a reconvenção
o valor da taxa judiciaria será calculado sobre a importancia do
pedido maior.

Art. 7.° A taxa iudiciaria não excederá de trezentos mil réis
(300~), qualquer que seja ç valor das causas, exceptuadas as do
art. 3°, paragrapho unico, lettra d, nas quaes não poderá ser superior
a cento e cincoenta mil réis (150~).

Art. 8.° A taxa judiciaria será paga por occasião de subirem os
autos para a primeira sentença definitiva, ou interlocutoria que ponha
termo ao feito em primeira instancia.

Pal'agrapho unico. A taxa será incluída no calculo das custas
judiciarias afim de ser carregada á parte vencida, e em caso algum
será resti tuida.

Art. 9.° A taxa estabelecida no art. 3°, paragrapho unico,
lettra f, será devida embora os herdeiros se habilitem antes de ulti
mado o inventario.

Art. 10. O pagamento da taxa judiciaria será effectuado por melO
de um seilo especial, cujo formato, valores e signaes caracteristicos
serão determinados pelo Governo.

Paragrapho unico. Emquanto não houver no Thesouro Federal o
seilo que trata este artigo, será o pagamento feito por verba lançada
na guia que, para esse fim passará o escrivão do feito, ad instar do
disposto no art. 28, paragrapho unico, do Decr. n. 1264 de 11 de
Fevereiro de 1893.

Al't. 11. Nenhum juiz ou Tribunal poderá proferir sentença ~m
autos SUjditOS a taxa judiciaria, sem que deiles couste o respectIvo
pagamento, na fórma prescripta.

Art. 12. Nenhum escrivão poderá fazer conclusos, para a sen
tença definitiva ou interlocutoria (art. 8°), autos flUjeitos á taxa judi
ciaria, sem que ao termo da conclusão proceda o se110 especial da
taxa, que inutilisará· com a data e a sua assignatura, ou a juntada
da guia (art. 10, paragrapho unico) com o lançamento da verba
respectiva.
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Art. 13. Nenhuma sentença, :proferida em causa sujeita á taxa
judiciaTia, poderá ser executada sem que do respectivo instrumento
conste o pagamento devido.

Art. 14. O relator do feito, em segunda instancia, quando lhe
fôr presente algum processo em que ~e tenha deixado de pagar a taxa
competente, antes de qualquer outra diligencia. e da revisão para julga·
mento providenciará no sentido de fazer effectivo o pagamento.

Art. 15. A infracção do disposto nos arts. 11 a 14 sujeitará
os infractores á multa de dez mil réis (10~) a cem mil réis (100~), além
das penas estatuidas no Codigo Penal.

Art. 16. As multas serão impostas:
§ 1.0 Aos escrivães pelos respectivos juizes dos feitos.
§ 2.° Aos juizes, pelos seus superiores, observada a ordem da

bierarchia judiciaria.
§ 3.0 Aos juizes superiores (membros da Côrte de Appellação)

pelo Ministro da Justiça e Negocios Iuterio'res.
'Art. 17. As multas comminadas no artigo antecedente serão arreca·

dadas como renda do Thesouro Federal e pelo meio executivo, nos termo'
dos art. 196 e seguinte do Decr. n. 848 de 11 de Outubro de 1890.

Art. 18. A repartição fiscal encarregada da arrecadação da taxa
judiciaria não poderá intervir nos feitos, nem fazer exames nos cal'
torios para o fim de averiguar faltas de pagamento, devendo, nos
casos de infracção, requisitar das autoridades judiciarias os exames
ou certidões necessarios para proceder contra os infractores.

Art. 19. Os pretores, o Juiz dos Feitos da Fazenda Municipal e
os presidentes do Tribunal Civil e Criminal e da Côrte de Appellação
communicarão ao Ministro da Justiça e Negocios Interiores, no'
mezes de Janeiro, Abril, Julho e Outubro de cada anno, a somma total
da taxa paga no trimestre anterior.

Art. 20. Os escrivães deverão ter, sob pena de responsabilidade,
um livro especial, em que lançarão o pagamento da taxa, a época,
a causa, o seu valor e os nomes das partes.

Esse livro será aberto, encerrado e rubricado pelos juizes inlli
cados no art. 19, e em vista delIe se farão as communicações ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores.

Art. 21. As causas pendentes, comprehendidas na disposiçãO
do art. 3·, ficam sujeitas ao pagamento da taxa judiciaria, levando- e
em conta o pagamento em estampilhas (art. 198 do Decr. n. 1030
de 14: de Novembro de 1890) dos emolumentos e custas contados dos
juizes e funccionarios do ministerio publico.

Art. 22. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Capital Federal, 9 de Novembro de 1895.-Dr. Anünio Gon

çalves FerreA1'a.



Lei Franceza modificativa da Lei de 24 de Julho
de 1867 sobre as sociedades por acçõrs

oSenado e a Camara. dos Deputados adoptaram.
O Presidente da Republica promulga a Lei cUJo teor é o

seguinte:
Art. 1. o Os paragrapbos 1 e 2 do art. 1.0 da LeI de 24 de

Julho de 1867 ficam modificados da seguinte f6rma:
« § 1.0 As sociedades em commandita não poderão dividir sen

capital em acções ou fracções (coupons) de acções de menos de 25
francos, se o capital exceder de 200,000 francos, nem de menos de
lOO francos, se o capital fôr superior a 200:000 francos.

« § 2." Ellas não poderão ser definitivamente constituidas senão
depois da subscripção da totalidade do capital e do pagamento em
especiesJ effectuado por cada accionista, da importancia das acções
ou fracções (coupons) de acções por elle subscriptas, se ellas não
excederem de 25 francos, e, da quarta. parte pelo menos das acções,
se fôrem de 100 francos ou de valor superior.»

Art. 2." O art. 3. 0 fica assim modificado:
«.Art. 3. 0 As acções são nominativas até que estejam comple

tamente integralisadas. As acções, representativas de bens, valo
res ou serviços, deverão e&tar integralisadas ao momento da con
stítuiÇão da sociedade.

«Estas acções não poderão ser destacadas da série e s6 poderão
ser negociadas dois annos depois da constituição definitiva da
sociedade.

«Durante esse tempo, ellas deverão, á diligencia dos admims
tradores, ser revestidas de um carimbo indicando a sua natureza e a
data desta constituição.

« Os titulares, os cessionarios intermediarios e os subscriptores
serão solidariamente responsaveis pela importancia da acção.

.. Todo subscriptor ou accionista que tiver cedido seu titúlo, exo
nera-se, dois annos depois da cessão, de sua responsabilidade pelas
chamadas de capital que não tiverem sido feitas.» .' _

Art, 3." Ao art. 8." são accrescentadas as diSposlçoes
seguintes:

«A acção de nullidade da sociedade ou dos actos e deliberações
posteriores á sua constituição não será mais admissivel se, a~t~'

da apresentação do respectivo requerimento, tiver cessado de eXl.fltl1'
a causa da n~llidade. A acção de responsabilidade, pel~g, factos~ de
qUe resultava 'a. nullidade, deixará tambem de ser admIsSIvel, antes
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da apresentação do respectivo requerimento, se a causa de nullidade
tiver cessado de existir, e se, além disso, fôrem decorridos tres annos
desde o dia em que existü- a causa de nullidade.

«Se, para sanar a nullidaàe, devesse ser convocada nma assem
bléa geral, a acção de nullidade deixará de ser admissivel, a contar
da data da convocação regular desta assembléa.

«Estas acções de nullidade contra os actos consUtutivos das
sociedades prescrevem no prazo de dez annos.

«Esta prescripção não poderá, todavia, ser opposta antes da
expiração dOi> dez annos que seguirem-se á data da promulgação da
presente Lei.»

Art. 4.° Ao paragrapbo 1.0 do art. 27 accrescente-se:
cJI1odos os donos de um numero de acções inferior ao que

fôr determinado para ser admittido na assembléa poderão reunir-se
para formar o numero necessario e fazerem-se representar por um
deiles. »

Art. 5. ° No paragrapho 1.. do al't. 42, as palavras: eres
ponsaveis solidariamente para com terceiros sem prejuizo do direito
dos accionistas», substituam-se os seguintes termos: <'Iresponsaveis
solidariameute para com terceiros e os accionistas pelos damnos pro
venientes desta annullação.»

Ao mesmo artigo accrescente-se o paragrapbo seguinte:
« A acção de nuIlidade, assim como a emergente acção de res

ponsabilidade, são sujeitas ás disposições do art. 8° acima».
Art. 6.° Accrescente-se á Lei as disposições seguintes:

DISPOSIÇÕES DIVERSAS

« Art. 68. Qualquer que seja o seu objecto, as sociedades em
commandita ou anonymas que fôrem constituidas de conformidade
com o Codigo Commercial ou com a presente Lei serão commerciaes
e sujeitas ás leis e usos do commercio.

« .tht. 69. Poder-se-ha consentir bypotbeca em nome de qual· .
quer Sociedade Commercial em virtude dos poderes que resultam. de
sua acta de formação, ainda que sob escripto particular, (semg
privado) ou das deliberações ou autorizações constatadas nas formas
reguladas pela acta mencionada. O termo de hypotheca será pas
sado em forma authentica (*), de accôrdo com o art 2127 do
Codigo Civil. .

« Ârt. 70. Nos casos em que as sociedades tenham continuado
pagar os .iuroe ou dividendos das acções, obrigações ou qnaesqner

l ) ESC1'iptura publica.
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ontros titulos reembolsaveis por VIa de sorteio, elias não poderão
repet.ir estas sommas quando o titulo 101' apresentado ao reemo
bolso.

«Al't. 71. No art. 50, paragl'3.pho 1.0, supprimam·se as
palavras: «elles não poderão Eer inferiores a 50 francos. »

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 7.° Em relação ás sociedades por acções em commandita
ou anonymas já existentes, sem distincção entre as anteriores e as
posteriores á Lei de 24 de Julho de 1867, não será derogada a facul
dade que possam ter de converterem suas acções em titulos ao porta
dor antes de integralisadas.

Quanto ás acções nominativas das mesmas sociedades, os dous
annos, depois dos quaes todo o subscriptor ou accionista que tiver
cedido seu titulo deixa de ser responsavel pelas chamadas de capital
que não tenham sido feitas, começarão, em relação aos credores ante·
riores á presente Lei, a contar do dia em que a Lei entrar em vigor,
e salvo applicação do art. 2257 do Codigo Civil para as dividas activas
condicionaes ou a prazo e as acções em garantia.

As disposições elo art. 8; e as do art. 42 applicam-se ás socie·
dades já constituidas sob o regimen da Lei de 24 de Julho de ] 867.

Nas mesmas sociedades, a acção de nullidade derivada do art.
7 e 41 deixará de ser admissivel, se as cau as de nullidade tiverem
cessado de existir no momento da presente Lei.

Em todo o caso, a acção de responsabilidade, pelos factos de
que resultava a nullidade, não cessará de ser admissivel senão tres
anuos depois da presente Lei. .

As ~ociedades civis actualmente constituídas debaixo de outras
fôrmas poderão, se os seus estatu tos a isso não se oppuzerem, trans
formar-se em sociedades em commandita ou em sociedades an'lllymas,
mediante decisão da uma assembléa geral especialmente convocada e
qu~ reuna quer as. condições da acta social, quer as do art. 31
aCIma referido.

A presente Lei, votada e adoptada pelo Senado e pela Camara
dos Deputados, será executada como Lei do Estado.

Feito em Paris, a 1.0 de Agosto de 1893.-CARNoT.-Presi·
dente do Conselho e Ministro do Interior, (]h. DL~lJui.
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Lei franceza de 4 de março de 1889 modificando
a legislação das faLlencias

Art. 1.° Todo o commerciante que suspender seus pagamentos
poilerá obter, conformando-se com as seguintes disposições, o bene·
ficio da liquidação judicial tal como ena está regulamentada na pre·
sente Lei. (*)

Art. 2.° A liquidação judicial não póde ser ordenada senão por
meio de requerimento apresentado pelo devedor ao Tribunal do Com·
mereio do logar do seu domicilio, no prazo de quinze dias, a contar
da data da cessação tle seus pagamentos_ O direito de requerer liqui.
dação pertence ao devedor cuja fallencia tenha sido declarada durante
este periodo. - O reqnerimento deve ser acompanhado do balancete
e de uma lista indicando o nome e domicilio ue todos os credol'es.
Poderão ser contemplados - no beneficio da liquidação judicial da
snccessão de sen autor, os herdeiros que o requererem no mez do
obito deste ultimo falleeido durante o periodo de quinze dias d!t ces
sação de seus pagamentos, si justificarem sua aceitação pura e simples
ou beneficiaria.

Art. 3.° No caso de cessação de pagamento de uma sOCledarle
em nome collectivo ou em commandita, o requerimento conterá onome
e a indicação· do domicilio de cana nm dos sodos solidarios e será.
assignado por aquelle ou aqnelles dos socios que tenham a firma social.
- No caso de cessação de pagamentos de uma sociedade anonyma, o
requerimento é assignado pelo director ou administrador que exerça
as mesmas funcçôes, devendo em todos os casos, ser depositado no
cartorio do 'l'ribunal em cujo districto esteja a séde social. Na falta de
séde social em França, effectua-se o deposito no cartorio do tribunal
em cujo districto se ache o principal estabelecimen to da sociedade.

AI·t.4.0 O julgamento que estatue sobre um pedido de admissão
á liquidação judicial será deliberado em camara do conselho e profe·
rido em audiencia publica. O devedor deverá ser ouvido em pessoa
a menos escusas reconhecidas validas pelo Tribunal. Se o reque·
rimento fõr admittido, ojulgamento nomeará, um dos membro~ do
Tribunal, juiz-commissario, e um·ou va1'Íos liquidadores provisonos.

(t) _ Lei de 4 de Abril de 1890 _ Artigo' unico _ O § l- do art. l- da Lei de 4 de
~larço de 1889 é modificado pela fôrma seguinte:

«A partir do julgamento que declarava a Iiguidação judiciaJ;ia, as acções movvlS
ou immoveis e todas as execuções sobre moveIs e immoveis são suspensas como em
maleria de'fal1encia. Aquellas qne subsistem devem ser intentadas ao mesmo tempo
contra (1S liquidantes e o devedor.»
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Estes ultimos, que serão immediatamente prevenidos pelo escrivào
fecham e assignam os livros do devedor nas vinte e quatro horas de
sua nomeação, e procedem com este ao inventario, devendo no mesmo
prazo, requisitar asinscripções de hypothecas mencionadas no art.490
do Oodigo Commercial. - No caso em que uma sociedade esteja decla
rada em liquidação judicial, havendo sido nomeado anteriormente
um liquidante, este representará a sociedade nas operações da~ liqui
dação judicial e prestará contas de sua gestão na primeira reunião
dos credores; podendo, todavia, ser nomeado liquidante provisorio.
- Ojulgamento que declarar aberta a liquidação judicial será publi
cado de conformidade com o art. 442 do Codigo Commercial; não
é susceptivel de nenhum recurso, nem pôde ser atacado por opposição
de terceiros. Entretanto, se o Tribunal tomar conhecimento ao
mesmo tempo de algum requerimento para admi são no beneficio da
liquidação judicial e de álguma declaração de fallencia, estatuirá
sobre o todo por meio de um unico e mesmo julgamento, proferido na
fõrma ordinaria, executorio por provisão e susceptivel de appellação
em todos os casos.

Art. 5.° A contar do julgamento que declare aberta a liqui(ll.lção
judicial, quaesquer acções e vias de execução, quer sobre movei',
quer sobre immoveis, deverão ser intentadas ou prosegnidas ao mesmo
tempo contra liquidantes e devedor. - Sobre os bens deste ultimo
sômente poderão ser tomadas as inscripções mencionadas no art. 4..°
não podendo os credores proseguir a desappropriação dos immoveis
sobre que não tenham hypotheca. De seu la.do, odevedor não poderá
contrahir novas dividas, nem alienar todo ou parte de seu activo,
exceptuados os casos adiante enumerados.

Art. 6.° O devedor pôde com assistencia dos liquidantes procE'der
á arrecadação dos debitos e letras exigiveis ; praticar quaesquer
actos conseryatorios, vender objectos sujeitoi! a perecer ou de depre
ciação imminente, ou de conservação dispendiosa, e intentar ou pro
seguir qualquer acção sobre moveis ou immoveis. Recusando-se o
devedor, ;poderá sómente ser substituido pelos liquidantes, com
autorização do juiz commissario; tratando-se, porém de intentar uma
acção, essa' autorização não será solicitada, devendo os liquidantes
incluir na causa o devedor. Este poderá tambem, com assistencia dos
liquidantes e autorização do juiz commissario, continuar a explorar o
seu commercio ou industria.-A ordem do jniz commissario autorizanuo
a. continuação do negocio, é executoria por pro~isão e pôde ser de.fe
nda por qualquer das partes interessadas no Tnbunal do CommerclO.

Os fnndos provenientes das arrecadações e veJ;ldas serão ~~ltre.
gues. aos liquidantes e por eUes recolhidos á caIXa de deposllo e
consIgnações.
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Art. 7.° O devedor póde, após aviso 'dos fiscaes que tiverem
sido designados de conformidade com o art. 9°, com assistencia dos
liquidantes e autorização do juiz commissario, effectuar quaesquer
actos de desistencia, renuncia ou annuencia. Póde, debaixo das mes
mas condições, transigir sobre todo litigio cujo valor não exceda a mil
e quinhentos francos. Se o objecto de transacção tem valor indeter·
minado ou superior a mil e quinhentos francos, a transacção sómente é
obrigatoria depois de haver sido homologada nos termos do art. 487
do Codigo Commercial. - O art. 1°da Lei de 11 de Abril de 1838
sobre os tribunaes civis de primeira instancia é applicavel á determi·
nação do valor dos immoveis sobre que tenha versado a transacção.
Qualquer credor p6de intervir a respeito do pedido de homologação
de sua transacção.

Art. 8.° O jnlgamento que declara aberta a liquidação judicial
torna exigiveis, com relação ao devedor, as dividas passivas não venci·
das; susta, s6rriente para a massa, o curso dos juros de toda divida activa
não garantida por privilegio, por penhora ou por hypotheca. Os juros
das dividas activas garantidas não podem ser reclamados sinão sobre
as sommas provenientes dos bens affectos ao privilegio, á hypotlleca
ou á penhora.

Art. 9. o Nos tres dias do julgamento, o escrivão communica aos
credores." por cartas e inserções nos jornaes, a abertnra da liquidação
judicial e convoca-os a se reunirem, dentro de um prazo que não
exceda.a quinze dias, em uma das salas do 'l'ribunal, para fazer-se o
exame da situação do devedor.

O dia da reunião será fixado pelo juiz commissario. No dia mar·
cada, o devedor, com assistencia dos liquidantes provisorios, apre·
senta um relataria sobre a sit.uação, relataria que elle firma e atte ta
sincero e verdadeiro, contendo a enumeração e avaliação de todos o
seus bens moveis e immoveis, a importancia das dividas activas e
passivas, um quadro das perdas e lucros e outro das despezas.
Os credores emittem parecer relativo á nomeação dos liquidantes
definitivos, sendo consultados pelo juiz cOlllmissario ácerca da
utilidade de eleger-se immediatamente dentre elles um ou dons
fiscaes.

Esses fiscaes podem ser eleitos em qualquer periodo da líquid~~O
si o não tiverem sido nessa primeira assembléa. Dessa reUDlao,
assim como dos dizeres e observações dos credores, lavrar-se·ha uma
acta indicando a data marcada pelo juiz commissario, dentro do 'p~azo
de quinze dias, para primeira assembléa de verificação das dlVldas
activas~ assignando-a ojuiz commissario e o escrivão. Vist? este. d~'
cumento e o relataria do juiz commissario, o Tribunal nomeIa. os hqUl'
clantes definitivos.
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Art. 10. Os fiscaes são especialmente mcnm bfdos ele exammar
os livros e o estado de situação apresentado pelo devedor e fi caUsar
as operações dos liquidantes, assistindo-lhes sempre o direito de
tomar conhecimento do estado da liquidação judicial, das receitas effe
ctuadas e dos depositos feitos.

Os liquidantes deverão commltal-os a respeito das acções que
tenham de intentar ou proseguir. As funcções de fi caes são gratui
tas i elies não podem ser exonerados sinão pelo Tribunal do Uommer
cio, segundo aviso conforme da maioria dos credores e propo ta do
juiz-commissario i hão podem ser responsabilisados senão por falta
grave e pessoal. Os liquidantes pederão receber, seja qual fôr ua
qualidade, uma indemnização que será taxada pelo juiz-commisario.

Art. 11. A contar da data do julgamento declarativo da liqui
dação judicial, os credores poderão entreg-ar seus titulos quer no
cartorio, quer entre as mãos dos liquidantes. Fa.zendo essa entrega
cada credor deverá juntar-lhe uma nota emlllciando seus nomes, pre
nome::, profissão e domicilio, a importancia e as causas de seu cre
dito, os privilegio~, hypothecas ou penhores que a este se refiram.
A entrega não está adstricta-a nenhuma forma especial. O escrivão
averba os titulos e notas que lhe são entregues e elos mesmos passa
recibo, responsabilisando-se por elies sómente durante cinco anDOS,
a contar do dia da abertura do processo-verbal de verifica.ção. Os
liquidantes serão responsaveis pelos titulos, livros e papeis que lhes
tiverem sido entregues, dllrante dez annos a contar do dia em que
houverem prestado contas.

Art. 12. Após a reunião de que trata o art. 9, ou no dia se
guinte, o mais tardar, os credores serão convocados pela f6rma pre
vista no mesmo artigo para a primeira assembléa de verificação. As
cal tas de convocação e as inserções nos jornaes dirão que aquelles
que não tiverem ainda feito entrega dos titulos e notas mencionadas
no art. 11 deverão fazeI-o da maneira indicadá. no referido artigo, no
prazo marcado para a reunião da assembléa de verificação; esse prazo
poderá ser prorogado, de ordem do juiz-commissario, em attenção
aos credores domiciliados f6ra do territorio continental da França. A ve
rificação e confirmação dos creditos terão Ioga:r na mesm~ reunião e
de accordo com as formas prescriptas pelo Oodigo OommerClal em tudo
que não fôr contrario á presente Lei.

Art. 13. No dia immediato ao das operações da primeira a sem·
bléa. de verificação, será dirigida, pela fórma prescripta no art. ?,
uma convocação a todos os credore , convidando aquelles que nao
compa.receram, a se apresentarem, prevenindo-o de que a a emblé,\
de verificação a que são convidados será a ull.ima. E ta assen;bléa
terá Jogar quinze dias depuis da primeira. Se letras de. cambIO ou

103 cooICO COIDIERCrAL
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bilhetes á ordem subscriptos ou endossados pelo devedor e não ven·
cidos ao momento desta ultima assembléa estiverem em circulação, os
liquidantes poderão obter do juiz-commissario a convocação de uma
nova assemblélL de verificação.

Art. 14. No dia seguinte ao da ultima assembléa, na qual o juiz
commissario encerrará os traballiJ.os de verificação, todos os credores
verificados, ou admittidos por provisão, serão convidados, pela fórma
prescripta pelo art. 9, a se reunirem a fim de tomarem conheci·
mento das propostas de concordata do devedor e deliberarem a
respeito.

Esta reunião terá logar quinze dias depois da Rltima'assembléa
de verificação.- Todavia, em caso de contestação sobre a admissão de
um ou varios creditos, o 'l'ribunal do Commercio poderá ampliar esse
prlfzo, não derogando quanto ao mais ás disposições dos arts. 499 e
500 do Codigo Commercial.

Art. 15. O accôrdo entre credores e devedor não poderá estabe·
lecer-se sem consentimento da maioria de todos os credores verifi·
cados e confirmados ou admittidos por provisão, representando
além disso os dous terços de totalidade dos creditos verificados e
confirmados on admittidos por provisão sob pena de ficar tudo
nuUo.

Se a concordata fàr homologada, o Tribunal declara terminada 1\

liquidação judicia1. Quando a concordatá contém abandono de um
activo a realizar, os credores serão consultados ácerca da conservação'
ou substituição dos liquidantes e :fiscaes; o Tribunal estatuirá sobre
a conservação ou substituiçãq dos liqnidantes. As operações de rea·
lização e partilha do activo abandonado eifectuam-se de accôrdo com
as disposições do art. 541 do Cod. Commercial.

- Na ultima assembléa, os liquidantes apresentarão uma nota
de custas e indemnizações, taxadas peio juiz-commissario. E ta nota
'será deposjtada no cartodo, a elIa poderão fazer opposição os cl:edores
e devedor, durante os oito primeiros dias do deposito. O Tnbunal,
reunido em camara de conselho estatuirá.-Em todos os casos em que
os liquidantes tiverem de prestar contas, a disposição do paragrapho
precedente é applicavel.

Art. 16. Serão nuUos e sem eifeito, quer em relação ás partes
interessada~, quer em relação a terceiros, quaesquer tratados ou con
cordatas que, depois da abertura da liquidação judicial, não forem
firmad08 de conformigade com as prescripções acima. O

Art. 17 . As presc.ripções do Decr. de 18 de J unho ~e_ 188 ,
contendo a tarifa dos direitos e emolumentos que os escnva~s d~g
Tribunaes de Commercio estão autorizados a perceber são appllcavels
ao ca o de liquidação judicial, assim como ao de fallencia.
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Art. 18. A notificação a. fazer-se, se 101' mister, ao proprietario
I)OS termos do art. 450 do Codigo Commercial, será feita pelos liqui
dantes e devedor com autorização do juiz-commissario, ouvidos os
fiscaes, havendo para esta notificação um prazo de oito dias a contar
da primeira assembléa de verificação.

Art, 19. A fallencia de um commerciante admittido ao beneficio
da liquiclação judicial póde ser declarada. por julgamento do Tribunal
de Commercio, quer ex-offtcio, quer por processo intentado pelos cre
dores, nos seguintes casos:

10. Se fôr reconhecido que o requerimento solicitando a liqui
dação jud.icial não foi apresentado no prazo de quinze dias a contar
da data da cessação de pagamentos;

2.° Se o devedor não obteve concordata. Neste caso, a fallencia
não tendo sido declarada, a liquidação judicial cl)ntinuará até realiza·
ção e partilha do activo, as quaes serão feitas de accôrdo com as
disposições do segundo alinea do art, 15 da presente Lei. eafallencia
fôr declarada, proceder-se-ha de conformida.de com os arts. 529 e se·
guintes do Oodigo Oommercial.-O Tribunal declara a fallencia em
qualquer periodo da liquidação judicial:

1.° Se, depois da cessação de pagamentos, ou nos dez dias pre
cedentes, o devedor annuio a algum dos actos mencionados nos arts.
446,447, 448 e 449 do Codigo Commercial, mas sómente nos casos
em que a nullidade tiver sido pronunciada pelos tribunaes competentes
ou reconhecida pelas partes;

2.° Se o devedor dissimltlou on exagerou o activo ou o pa sivo,
omitt.io scientemente o nome de um ou varios credores, ou commetteu
alguma fraude, sendo tudo sem prejuízo do proce so do ministerio
publico;

3.° Nos casos de annullação ou resolução de concordata;
4.° Se o devedor em estado de liquidação judicial foi condemnado

por bancarota simples ou fraudulenta.
As operações da fallencia seguirão os ultimos termos do processo

de liquidação.
Art. 20. O art. 11 e as disposições dos paragraphos 10, ~o e ~o

~o art. 15 da presente Lei são applicaveis ao e tado de fallenCla; sao
Igualmente applicaveis ao estado de faUencia as disposições da pre·
sente Lei relativas á instituição dos fiscaes. . . _. .
. Art. 21. A contar do julgamento de abertura da liquldaçao J,udi

elal, o devedor não poderá ser nomeado para nenhuJ.U cargo elec~v,o ;
se .exercer funcções desta natureza, será conSIderado dernlsslo-
nano. . .

Art. 22. O art. 549 do Codigo Oommercial fic~rá a~sim modifi·
cado : -« Art. 549. O salario adquirido pelos operanos dIrectamente
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empregallos pelo de'vedor, durante os tres mezes que precederem a
abertura da liquio.ação judicial ou a falleucia, é considerado no
numero dos creditos privilegia<los, na mesma categoria qlle o privi·
legio estabelecio.o pelo art. 2101 do Codigo Civil para o salario do
pessoal do serviço domestico. - Os salarios devidos aos empregados
pelos seis mezes que precedem o julgameuto declarativo são conside
rados na mesma categoria.»

Art. 23. O primeiro paragrapllO d~ art. 438 do Codigo Commel"
cial e o n. 4 da enumeração feita pelo art. 586 serão modificados da
seguinte f6rma: «A.rt. 438, § 10 '1'00.0 o fallido dever~\, nos quinze
dias da cessação de seus pagamento., fazer a re3pectiva declaração
no cartorio do Tribunal do Commercio de seu domicilio. O dia da
cessação de pagamentos será compre1J.eno.io.o nos quinze dias.
«Art. 586, 40

••• «Se, nos quinze dias da cessação de pagamentos,
não tiver feito no cartorio a declaração exigida pelos arts. 438 e 43!-J,
ou se esta declaração não mencionar os nome:; de todos os socios soli·
darios.»

Art. 24. 'rodas as disposições do Codigo Commercial que não súo
modificadas pela presente Lei, continuarão a receber applicação tanto
no caso de liquidação j ndicial, como no de fallencia.

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 25. O commerciante em estado de cessação de pagamen~s
cuja faJ1encia não tiver sido declarada, ou cujo jlllgamento declarativo
de fallencia não fôr detinitivo na ·data da promulgação o.a presento
Lei, poderá obter o beneficio da liquidação judicial. Esta facnldado
se exercerá perante a jurisdicção solicitada. Em todo o caso, o reque·
rimento deverá ser apresentado no prazo de quinze dias, a contar d:l
data da promulgação. As fallencias declaradas anteriormente a e~ta
promulgação cpntinuarão a ser reguladas pelas disposições do ~odi~o
Commercial j sendo todavia applicaveis a essas fallencias as di~pOS1'
~Oes da presente Lei referentes á instituição dos fiscaes. O Julg~'
mento que homologar a concordata obtida pelo devedor cuja fallenCl:1
tiver sido declal'ao.a antes da promulgação da presente L.ei, o~ ?ODSI'
deral-o justificavel, poderá decio.ir que o fallido s6 esteja SllJ~It~ ás
incapacidades previstas pelo art. 21 contra os devedores admlttl?OS
a liquidação judicial. Esta disposição será applicavel a ~odo. fallldo
antigo que tiver obtido concordata ou fôr considerado JustlfiClJ,V~.
ElIe dcyel'á requerer ao Tribunal do Co'mmel'cio que tiver declara °
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a sua. fallencia e exhiblr os resp~ctivos autosjudiClanos. O requeri·
mento será affixado durante quinze dias no auditorio. O Tribunal
estatuirá em camal'a do conselho, não sendo sua decisão susceptivel
de recnrso. A inscripção nas listas eleitol'aes poderá ser feita, depois
de preenchidas essas formalidades, até 31 de Março, data do encerra·
mento das listas.

Art. 26. A presente Lei é applicavel ás colonias da Guadeloupe,
Martinica e Reunião.





ADDIÇOES As NOTAS DO CODIGO

Art. 140-Not. 212.-Sobre privil gio de passar procuraçêles: Diarto Ofll·
tial de J5 de Março de 1891.

Art. 1~5-Not. 21",.-Os poderes conreridospor umcommerciante li seu
preposto quando limitados e restrictos para a cobrança de uma conta, não dão di
roi to a este para eITectuar com o devedor transacção que importe em uma novação
de debito.

E' principio inconcusso e fundamental em materia de mandato que este n110 se
presume.

Osilencio guardado pelo negociante após a transacção de seu preposto não imo
porta a ratificação do mandato; Acc. do Trib. de .Just. da Babia de 30 de Maio de
1893-Dir., vo1. 65, pago 382.

Art. 16S-Not. 242.-Consignação de mercadorias á venda.
Obrigações e responsabilidades do commercio: Acc. do Trib. de Ju t. da Bal1ia

de 23 de Fevereiro de 1893.-Dir., voI. 66, pago 224.

Art. 269-Not. 301.-Titulo creditorio proveniente de mercadorias fiadas.
Conta corrente entre commerciantes como se presume liquida. Applicabilidade de
pre cripção quadriennat ou biennal : Aceo do Trib. de Ju t. da Bahia de 7 de Fevereiro
de 1893.-Dir., voI. 67, pago 499.

Art. 280-Not. 37'O.-Vid. Di'l'., vo1. 65, pago 69.

Art. 316-Not. 443.-0 socio autorisado a fazer uso da firma que falsifica
procuração e vende acções de outrem, em poder da sociedade, não responsabiJisa o
ontros socios: Acc. da Côrte de Appe1. de 22 de Fevereiro de 189i.-Dir.,
vol. 6i, pago 511.

Art. 34S-Not. 484.-Nas liquidações commerciaes não obstante o art. 34.8
do Cod. do Comm. qualquer reclamação que ver ar, não soore o modo da liqui
dação, mas sobre erro de custas, ou qualquer outra de~peza posterior não prevista
pelos socios que aceitaram a. propo ta..

Oerro de conta. e custas nunca. passa em j'U)gado e pôde alIegar-se a lodo o mo
mento, até que sobre elte baja. sentença. ou decisão: Acc. do Trib. de I' instancia da
8abia de 25 de Ontubro de 1892.-Dir., vo1. 67, pago õ2;2.
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Act. 361-Not. 520.-0 endosso á ordem sem declaração de valor rece.
bido ou ent conta confere somente poderes de mandataria, sem transferencia da pro·
priedade do titulo.

Oendossatario , neste caso, endossado o titulo, seja por endosso em branco, seja
por eudosso compleio, não assume responsabilidade solidaria; a forma do seu aclo
não altera. a sua posição de mandataria em relação a letra, não lhe cabendo oulra
responsabilidade alem da que deriva. do mandato, ou de prestar contas ao mandanle:
Acc. da. Relação da Bahia de 13 de Julho de 189:l.-Dir., vol. 67, pago 216.

Al·t. 369-Not. 529.-A falta do protesto desobriga o sacador.-Yide nm
importante artigo no Dir., vaI. 67, pago 163.

Art. 412-Nat. 591.-A devolução da letra de premio sem aceite
não constitue rescisão do contracto de seguro, uma. vez que não foi protestado
por não aceite: Ace. do Sup. Trib. Fed, n. 103 de 17 de Julho de 189ã.-Dir.,
voI. 68,.pag. 87.

Art. 422-Not. 602.-Vide Dir., vaI. 68, pago 89.

Art. 425-Not. 605.-Nota promissoria e letra de cambio. Requisitos de
uma e outra. Quando a nota promissoria é um titulo commercial e sujeito á jurisdic
çào respectiva: Ace. da ReI. da Bahia de 29 de Agosto de 1893.-Dir., vol. 66, pago 492.

Art. 429-Not. 609.-Letras-prova de seu pagamento.
Quando existe dependencia e co-relação entre urna letra a pagar e uma hypotbeca

jA ertincta. -
A simulação nlio prejudica a terceiro que para elIa não concor reu : Ace. da ReI.

do Rio de 26 de Abril de 1892-Dir., vaI. 66, pago 550.

Art. ~43-Not. 634.-Vide Dir., vaI. 66, pago 492.

Art. 4~5-Not. 634 a.-Vld. Dir.• vaI. 67, pago 497.

Art. 457-Not. 65~.-Fixao prazo de dous allnos para que os navios, que
se entregam a navegação de cat.lOtagem entre os portos marítimos ou fiuviaes 8e nacio
nalizem :-Dec. n. 227 A de 1894.

Art. 567, n. 6-Not. S55.-A estadia e sobreestadia de navlo são obriga·
ções accessorias do frete, cabendo portanto para pagamento dellas o processo execn
tivo. Obrigações do afretador.

Quando o preço da estadia ou sobreestadia não fór mencionado na carta partida
serão ellas cobradas de act:órdo com os usos do porto em que se tenha de fazer o car·
regamento ou descarregamento.

E' indispensavel que n'acção proposta fique provada a época em que comeÇOu a
correr e terminou a estadia ou sobreestadia: Acc. do Sup. Trib. Fed., de 2 de Feie
~iro de 189ã-Dir., vol. 66, pago 383.

Art. 667, n. S-Not. 102t.-Seguroereseguro.
Letras de premio não pagam selld proporcional. SeuJlcceite e prova de sua recu~

ubrigação da companhia reseguradora em pagar o premio do reseguro uma vez dado o
sinistro: Acc. do Sup. Trib. Fed. de 24 de Julho .de 1895-Dir., vol.68 pag.230.
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Arf,. 731-Not. 1127.-Navio naufragado quando se julga abandonado.
Contracto feito pelo capitão do mesmo navio para salvamento do carregamento.
seus elIeitos e validade.
Premio que cabe ao salvador da carga e pagamento das despezas: Vld. Di.r.,

vol. 67, pag. 52i e 529.

Arf.. 740-Not. 1 t 36.-Arribarla forçada quando se justifica.
Alijamento da carga de um navio. Protesto ma.ritimo e sua justil1caçao; requisitos

legaes pi\ra sua validade.
Indemnisação ao carregador do navio por carga alijada sem causa justillcavet.

Acc. do Sup. Trib. Fed. de 13 de Julbo de 1895-Dir., vo1. 68, pago 211.

Arf.. 753-Not. t t 58.-Vid. Nol. 1127.

ADDIÇÕES As NOTAS DO DECR. N. 9i7 DE i800

(FALLENCIAS)

Art 23-Not. 23.-Vid. Dir., vol. 68, pago 161.

Arf.. 79-Not. 79.-Fallencia fraudulenta quando se dá, motivos que a
possam determinar: Acc. do Sup. Trib. Fed. de 2 de Setembro de 1835-Dir., vo1. 68,
pago 256.

ADDIÇÔES A'S NOTAS DO REG. N. 737 DE i850

Arf,. t O-Noto 14.-Competencia da jnrisdicção civil, quando uma das pa.rles
não prova ser commerciante. .

Reqtlisitos para uma divida ser accionada no fOro commercial: Ace. da ReI. de
Belem de 31 de Agosto de 1892-Dir., vol. 67, pago 253.

Arf.. GO-Not. 5",.- Aidéa do domicilio não é subordinada á de residencia,
esta é o facto malerial da babi tação, aquelle o direito de estar acli va ou passivameu le
em juizo, o logar onde uma pessoa é julgada está para o exercicio de cerlos direitos
ecumprimento de certas obrigações.

Odomicilio da pessoa que lem diversos estabelecimentos, em logares diversos, é
determinado pelo estabelecimento, onde elle tem a séde de seus negocios; !ce. da
!leI. de Minas de 5 de Julho de 11l95- Dir., vol. 68, pago 203.

Art. 74 § 10 -Not. 63.- A senlença sobre incompetencia á uma inlerlu-
cIoria mixta. .

Interluctorias simples e mixtas: Acc. da ReI. de Belem de 31 de Agosto de 1892
-DiT.• vol. 67, pago Z53.



1M2 ADDIÇÕES Às NOTAS no REG. N. 737 DE 1850

Art. ",4 § <i--Not. 66.-Excepçao 7'et J1u:LtCatw, quarÍao se aamltte em acção
rescisor ia : requisitos essenciaes: Acc. do Trib. Civ. e Crim de 18 de Dezembro de
189J.-; Dir., vol 67, pago 410,.

Art. 124-Not. 92.-5ó pode intervir como assistente num processo
aqueIle que defende seu direito conjunclamente COUl o do assistido, e não quando
seu interesse é contrario ao desle.

Assislencia não tem logar na execução.
Nesta so pode o ao interessado apparecer com embargos de senbor e possuidor, ou

com artigos de rreferencia: Acc. da ReI. de Alagoas de ao de Novembro de 1894
Dir, vol. 66, pago 535.

Art. lt.iiO § 1 -Not. 109.- Nos contractos em que é substancial a es·
criptura publica, emquanto esla não fOr lavrada e assignada é licito a cada uma das
partes arrepender-se do que houver convencionado: Acc. da ReI. de Minas de 3 de
Junho de 1894.- Dir., vo1. 67, pag, 331.

Art. 26",- Not. 189.-A assignação de 10 dias sómente compete as pro
prias partes contractantes.

A opinião admittida por alguns praxistas de tornar extensiva semelhante acçào
~o cessionario quando tem procuração em causa propria, é uma subtileza de direito
romano, fundada no presupposto de serem o' cessionario e o cedente uma e a me ma
pessoa: Acc. do Trib. de Appel. da Bahia de 28 de Junho de 1895- Dir., vo1. 68.
pago 198.

Art. 490-Not. 360.-Pratica acto legal e dentro de sua competeDcia, o
juiz que altera o julgado do Tribunal Superior: Acc. da ReI. do Recife de 6 de No·
vembro de 1894-:-Di7·., vol. 66, pago 67.

Art. 50'6-Not. 3"'3.-Dá-se revisão do feito sem especie de decisão de
aggravo. quando a mesma decisão profere julgamento definitivo em que se veri1lcam
as condições especificadas do arl. 665 do Reg. n. 737 de 1850: Rev. n. lU695 de 5 de
Outubro de 1877 e Acc. Revisor da Rei. de.Porto Alegre de 14. de Fevereiro de 1888.
-Di7'., vols. 44, pag.575 e 46 pago 369.

AI't. 512 § 2-Not. 380.-Deve observar-se a gradação 40 ar!. 512 do
Reg. n. 737 de 1850 não sendo obrigàdo o exequente a aceitar à nomeação lJara a pe
nhora em execução de divida certa titulos sujeitos as osbillações da Bolsa pejo valor
de sua emissão: Acc. do Trib. Civ. e Crim. de 26 de Janeiro de 1895-Dir.• vo1. 67,
pag, 417.

Art. 51S-Not. 381 b.-O art. 518 não tem applicação á nomeação de
bens, mas é apenas um correctivo para a penhora insulliciente: Acc. do Trib. Civ. e
Crim. de 26 de Janeiro de 1895.-Di7'" voI. 67, pago 417.

Art. 559-Yot. 418.-Â arrematação só é considerada definitivamente con·
cluida com a effectiva entrega da carta respectiva.

Depois da entrega da carta nlio são admissiveis embargos de quaesquer interessados
nos bens e isso quer em execuçl!.o de sentença, quer no caso de venda em hasta pu·
blica: Acc. da ReI. do Rio de 11 de Outubro de 1894.-Dir., voI. 68, pago 58.
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•
Al't. 596-Not. 448.-Embal'gos não é meio de credores cbirograpllal'lOS

e os de bypoLheca não inscripta em l° logar annullarem os etreitos da I" hypoLheca,
esim a acção ordinaria da nuUidade ou rescisão: Acc. da ReI. de Alagoas de ao de No
vembro de 189J.-Di1·., vol. 66, pago 535

~·t. 66'1-Not. 509.-0 Tribunal Superior não pode em inslancia de appel.
lação sobre decisão final da causa, conhecer de todos as inLel'luctorias proferidas no
correr do processo, confirmadas por via do aggravo, em instancia superior, para alLe.
ral·a , oli reformai-as: Acc. da ReI. de ~elem de 31 de Agosto de 1892-Dir., vol. 67
N·na .

Art. 670-Not. 535.-0 Juiz e o escrivão não ão obrigados a m~ndar dar
visla ou intimar ao aggravado para contramtnutar o aggl'avo: Acc. da ReI. do Amazo
nas de 15 de àIaio de 1895-Dil'., voI. 67, pago 486.

-E' de conbecer o aggravo interpo Lo de deci ão na 2' instancia. que deveria 'er
proferida em I'. sem inversão de principios dos compeLencia jurisdiccional: Acc. L'"
ReI. do R\o de 6 de Julho de 1893-Dir., voI. 67, pago 512.

'd. 680 § 2, Not. 553.-InteJliO'encia do al'I. 680 § 2 cllmbinado com o
art. 6l\~. 4 do Reg. n. 737 de 1850: Acc. doTrib. Civ. e Cl'im. de 18 de Dezembro de
lB91-DiI·., vol. 67, pago 410.

Art. 68 'I. § ~-Not. 560.-P6de ser intel'po ta acção rescisoria. quer as
partes tives em, ou não, u ado dos recursos communs contra a sentença nulla: Ar·c.
do Trib. Civ. e Crim. de 18 dá Dezembro de 189'I-Dil·., voI. 67, pag.410.

ADDIÇÕES ÁS NOTAS DO DECR. N. 1030 DE i4 DE NOVEMBRO DE 1.89~

Art. 102 § '1°.-Competencia da camara commercial do Tribunal civil e cri
minal para ajuizar das formalidades legae que devem reve til' as concoL'datas no
processo das liquidações forçadas, não sendo altl'ibuido ao Conselho do Tribunal in
I'atidar, por qualquer modo, os eJIeitos da decisões das camaras.

Estado da liqllÍdação em que póde ser ajustada a concordata: Di"., vaI. 68, pago SBJ,

ADDIÇOES A'S NOTAS DO DECR. N. 434 DE 4 DE JULHO DE 1.891.

Art. 185.- Vid. Nota ant.





Erratas do texto do Codigo COlllluercial

Arl. 43:
Idem:
Art. 55:
Arl. 71:
Art. 88 n. 1:
Arl. 88 n. a:
Art. 90:
Art. llG:
Art. 157 n. 3:
Arl. 291:
Art. 302 n. 7;
Art. 304:
Arl. 3.11:
Art. 358:
Arl 468:
Art. 488:
Art. 495:
Art.50-l.:
Art. 5'2!:
Arl. 526:
Art. 530:
Art. 515 n. 5:
Art. 559:
Arl.56<1:
Art. 5~8:

Art. 60!:
Arl. ®!:
Arl. 606:
Arl. 617:
Arl. 6'9:
Arl. 630:
Arl. 637:
Arl. 646:
Art. (\51:
Idem:
irl. 661:

EIIIIOS

se não satisfizer
ilOmédialamente aquellas em que
peJa veracidade de túdos
(ar!. 58)
borraduras e emend:ls
ser pesados
cerlillcarem·se
têm direito a ser pagos
con Iractar e
sempre que lhes for conlr:ll'ia
entre si para
que exisUa
que a letra foi supplicada
de data em dala
ao tempo de
p:!ra querer
coubQr. Os
o navio ou carga
direito de fazei-a
suas pertenças e cargas
policiados parlas, igualmento
desastres
será essa
menos as solnecarga~

do fretamento
estiver á carga
ti ver remeitido
e avisar o fretador
Os generos
O capitão fretador
podera transferir
tomará
nominalmente
declaração impressa
são exequiveis
de jurol

EMEND.lS

se as não satisfizer
immediahmente que nellas.
pela veracidade l'a ultima Urma.
(art. 50).
borraduras ou emen las.
serem pesados.
certificar-se.
t~m direito a serem pago~

contraclar ou
sempre que não lhes for contraria
entre si e para.
de que existe.\
que a letra foi applicada.
de dala a data.
ao tempo da
para requerer.
couber: os proprietarios.
o navio ou a carg:l.
direito á fazei-a.
seus pertences e carga
policia dos portos: e Igualmente.
desastre.
será esla.
menos os sobrecargas.
de frelamento.
estará á carga.
tiverem remettido.
e avisar o afretador•
Nos genero •
O capitão ou fretador.
pode transferir.
tomara.
nominalivamente.
declaraçãO expressa.
e são exequiv~is.

dos juros.
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ARTIGOS

Art. 682:
Art. 703:
Art. 705:
Art. 7ll n. 4:
Art. 742 n. 2 : .
Art. 750: .
Art. 753 n. 3:
Art. 75,l:
Art. 757:
Art. 758:
Art. 76! n. 18:
Art. 766 n. 1:
Art. 772:
Art. 776:
Art. 777:
Art. 780:
Art. 800 n. 3:
Art. 808:
Art. 818:
Art. 824:'
Art. 836:
Arl. 838:
Art. 856:
Art. 860:
Art. 869:
Art. 877 n. 6:
Art. 900:/
Art. 904 1

ERROS

exceptuar
correm interrupção
da carga, só terminllo
cambio
de carga
praticas
menos em tres qu:trtos
houver acontecido
julgado
retomada
sua regra
encalhe
em quanto poderá
espertos
espertos
será como
e se acha
dil'eito suspensj vo
para descobrir
actos de diligencias
o curador
não pode tentar
votados o numero
Orrerecendo
mettidos
626
do que o em que
alheiar

EMENllAS

exceptuara.
correm sem interrupção.
da carga, e só terminào.
comboio.
da carga.
pratica.
menos de tres quartos.
houvera acontecido.
julgada.
retomadia.
na regra.
ellcalho.
e quanto poderá.
expertos.
expertos.
será considerada como
e se ache.
eUeilo suspensivo.
para descobrir-se.
actos e dillgencias.
o curador fiscal.
não pMe intentar.
votados em numero.
OJIerecendo-se.
mettidas.
662.
do em que.
alhear.

Erratas do Decr. n. 9i 7 de 24 de Outubro de i890

ARTIGOS

Art. 10

Art. 4 oe):
§ 4.°

ERROS

l°
vencido
ausente

EMENDAS

Art. lo
vencida.
ausentes.

Erratas do Decr. n. 737 de 25 de Novembro de i850

ARTIGOS

Art. 3 § 1:
Art. ll:
4' linha':
Art. 19 S 3:

ERROS

in fino estrangeiros
algumas dellas sejão
seja tambem commercial
de commissões de Deposito

EMENDAS

estrangeiro.
alguma dellas seja.
seja commercial.
de commissões, de deposito.



ERRATAS DO DECtt. N. 737 DE 1850
1647

ARTIGOS

Arl. 20 I'
Art. 22:
Art. 24:
Art. 45 1;
Ar!. 8.:1 3:
Arl.90:
Ar!. 99:
Arl. 148:
Arl. 151:
Arl. 152 § 1 :
Art. 178:
Art. 210·
Arl. 218:
Art. 239:
Arl. 247 § 11:
Arl. 33J:
Arl. 1100:
Art. 372 § 3:
Art. 373'~ 2:
Ar!. 390:
Arl. 410:
Art. 422:
Art. 504;
Art. 563:
Arl. 616:
Alt. 673 § 13:
Arl. 681 2

ERROS

de divida publicas
ll1e incumbirem
foi
ou gllerra. IArts. 25 e 53)
substituírA
illlldir
dilação
por interprete
alltos
contraclo
deUes
eJla
175
o seu
641
e não todos
no sinistro

(Ar!. 331, CodigO);
(Arts. 227 e 387, Codigo);
60:>
embargo.
ao raleio
juiz
depois
de não haver
publicidade presidida
a ignados

EMENDA'
de dÍl'ida publica
Il1e incumbirem.
rQr.
ou guerm.
ubslituir.

iIIiclir.
a dilação.
por um inlerprete.
aclos.
contractos.
delle.
eJle.
176
seu.
05!.
e não Atodos.
do sinislro.
(Art. 381, CodigO);
(Arls. 277 e 387, CodlgOj;
006
o embargo
ou rateio.
juizo.

ao depois.
de não baverem.
publicidade; pre idida
assignado.

Erratas do Decr. n. 738 de 25 de Nuvembro de i850
ARTIGOS

Art. 41 n. 1:
Art. 41 n. 11:
Arl. 137;

ERnos

~5, 19
conveDiellles
sem posiÇão

EMENDAS

15 e 19.
conveniente.
em opposi~·ão.





INDICE ALPHABETICO
no

CODIGO COMMERCIAL

A

Abalroação. Arts. 749 a 752 e 76~.

Abandono. Art. 494, 50S, 509, 515, 519.
621, 624., 689, 711 n. 5, 7U, 720. 724, 738,
753 a 760, 764 e 779.

Abonadores. Arts. 258, 366, 368, 380 e
381.

Acção. Arts. 303 e 587.
Acção criminal. Arls. 69, 78, 185, 515,516,

518, 531, 654 e 679.
Acção por damnos. Art. 392.
Acçüo executiva. Arts. 100 e 109.
Acção ordinaria. Arts. 388, 398 e 443.
Acceitante. lrts. 381, 388. 3 9, 391, 392,

393,398, 399, 404, 422, 429 e 431.-Vid.
pa~amento.

Accmtar. Arts. 392 a 394, 400, <103 e <113.
Aceeile. Arts. 356, 358,371, 372, 373, 377,

395 a 397, 4.00, 4.03, 413 e 420.
Actos. Arts. 30,7<1, 75,129, 145, 301, 376,

422, 424., 62 e 673.
Administração. Arts. 18 e 874.
Administrador. Tit. un. al't. 25.
Administradores. Arls. 13, 35 n. 4, 60, 68,

83, 87,88, 91 a 11'1, 241 a 244, \146, 290
8293.

A~elador. Arts. 529, 540, 590 a 599, 606 a
v
1
l
d
3, 624., 711 n. 7, 744 e 790.-Vid. Fre·

a 01'. '
AAgentes auxiliares do commercio. Art. 35
g~nles de leilões. Arts. 68 a 7i.

Ag~o. Arls. 132, 195 e 698.
AgIotagem. Art. 808 n. 2..
AgUada. Yid. a1'l'i.bada forçada.
AAJIUrste..Vld. Officiaes da tripolaç.1io.

l
andega. Arts. 732 e 733.-Vid. Nau
raglo.

104

Uheaçi'ío. Vid. IIfandato Mercantil.
.Uienação. Art. 468.
Alienar. Arts. 26 a 31 e 145.
Alijamento. Arts.764, 769, 770, 772 e 790.
Alimentos. Art. 878 n. 3.
Alto mar. Art. 727.
Aluguel. Arts. 99, 116, 764 n. 11, 874

n. 1 e 877 n. 7..
Amarras. Art. 506, 764 n. 4 e 776 n. 2.
Ambiguidade. Arts. 131 e 673 n. 4.
Ancoragem. Art. 768.
Ancoras. Arts. 506,764 n. 4. e 766 n. 2.
ApoUces. Arts. 647,650, 656 n. 4, 666,667,

670, 674, 675, 677 n 5, 681 a 683, li87 a
697,700.703,':'10.711 ns. 2 e 3, 717,730,
755 e 758 a 782.

Apolices da divida pul:Jlica. Al'ts. 42, 64,
55 e Ti t. un. art, 19 1,

Apontamentos. Art. 408.
Apo ta. Art. 800 n. 2.
AppareThos. Arls. 752 e 754 n. 3.
Appellação. Arts. 851 e 869.-Vid. Em-

bargos.-Tribs. do Comm.
Appo ição de seIlos. ArL . 809 e 811.

Vid Fallencia. - Juiz Commissario.
Juiz de paz.-Quebra.

Apre adoro !rts. 726.727 e 764.
Arbitradores. Arts. 80, 82, 95, 107,139,

179, 194, 201, 209, 215. 217, 515, 62l.
74.9, 750, 772, 776. 777 e Til. 1m., art. 21.

A.rbitros. Arts. 294,3<18,736, 739,750,783,
851 e Tit. un. 20.-Vid. Juizo arbitral.
TriÍ)s. do Comm.

Armador. Arts. 4.60, 463, 4.81, 484 e 658.
Arqueação. Art. 461.
Arraes de barcos. Vid. Conductores de

generos e Commíssarios de tran5po~tes•
.\rrecadação. Art. 90'l.-Vld. App081Ção

de sellos.-Companbias.
CODIGO COAOlERClAL
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Krrematação. Arts. 70,478 e 773.
Arrendamento. Art. 874 n. L
Arrependimento. Arts. 128 e 218.
Arreslo. Arts. 611, 664, 665, 721,723, 724

e 753 n. 1.
Arresto de inimigo. Arts. 721, 7~3, 7i4 e

754. - Vid. Abandono.- Acção.-Segu
rado.-Segurador.

Arribada. Arts. 510 MO e 748. •
Arribada forçada. hts. 505, 510, 512, 613,

614, 740 a 748 e 764 ns. 9, 10 e 11.
Vid. Protestos formados a bordo.

Arrumação. Arts. 621, 624, 711 n. 6, 742
ns. 1 e 2.

Assentos. Mts. 13,47 e 52.
Alltoridade.Arts. 17e Tit.'lIi1l·. 52R, 534,583

e 585.
Avaliação. Al'ts. 698 e 815.
Avarias. Arts. 106, 109, 592, 621, 711 e

761 e sego

B

Bagagem. Art. 787.
Balanço. Arts. 10 n. 4,12,18,89, S02 n. 2,

S05, 817 e 8lJ8. .
Baldeação. Arts. 645 e 717.
Banco Commercial. Al't. 866.
Bancos. Arts. 120 e 285.
Bandeira de navio. Arts. 571, 667 n. 2,

1\70, 671, 716 e 717.
Banqueiros. Arts. 119 e 875.
Barqueiros. Vid. Conductor de generoso
Baratal'ia. Arts.4 1, 711n. 12e712.
Bemfeitorias. Mts. 216 e 877 n. 2.
Beneficio. Arts. 27,2' part., 261, 491, 515,

517, lJ20 e 651.
Beneficio de desoneração. Arts. 25!J e 438.
Beneficio de dil'Ísão. Art. 431.
Beneficio de ordem. A1'1. 2li.
Beneficio de restituição. Arts. 26, 353 e

911.
Bens de raiz. Al'ts. 26, 27, Tit,7m. art. ?4
Bloqueio. Art. 533, 571 a 573 e 610.
Borrasca. Art. 766 ns. 1 e 2.

c
Cabos. Arts. 752, 764 n. 3 e 766 n. 2.
Caixas de navio. Arts. 484, 491 a 495 e

535.
Caixeiro. Arts. 35, n. 3, 45, 74 e seg., 865.

876, n.3 e 882.-Vid. Preponente.-Pre
posto.

Cambio maritimo. Vid. Contracto de di·
nheiro a risco.

Capacidade r para adquirir embarcação.
1rt. 484.

GapJtão de navio. Arts. 32, 451, 4.67, 470
ns. 5, 6 e 8, 496 a 537, 539, 513, 545, n .
2, 4 a 7, 552 a 554, 556, n . 1 e 4, 565,
570, 575, ns. 1 e 4, 577 a 583, 585, 5 9,
591 a 593, 595,699, 600 a 606, 608 a611,
613, 614, 616, 618 a 620, 630 a 632, 651,
690, 711, n. 12,712, 731. 732, 734, 737,
743,745,746, 748, 754.

Capital social. Arts. 287, 302 n. 4, 317, 321
e336 n. L

Capilães dos portos. Art. 512.-Vid. Embar
cações.-Recurso.

Cargas-Arts. 491, 504, 505, 519, 521, 522,
524,526, 527,629, 640,545, 576, 586,5 7,
608 e 790.

Carregador. Arts. 100, 102,108 a 110, 113,
525, 536, 575, 621 e 624.

Carregamento.-Vid. Art. 690. Apolice.
Carta de credUo. Arts. 264 e 305 n. 6.
Carta de fretameo to. Arts. 566, õ68,569,

576, 591, 694 e 762.
Cartas missivas. Art8.12, 123e 14.0.
Carta partida. Vid. ContraClo de fretamento.

Carla de ú·etamento.
Caso forluído. Arts. 102, 104, 170, 181

e 799.
Caução. Vid. Fiança.
Causas Commerciaes.-Tit: 1IIn. arts. 18 e

22.-Víd. J1ll'isdicção.
Cavilação. Arts. 51 e 57.
Cessão. Arts. 364 636.
Cerdidões. Arts. 46, 52,122 n. 3, 377 e 406

n. 3.
Cheque. Art. 4' 7.
Cidailão Brazileiro. Arts. 39, 68 eTit. mi. 28.
Cilação. Arts. 453,772 e Tit. 7m. 21 e 25
Classificação de avarias. Arts. 761 e sego
Clas ificação de creditos. Art . 873 e se".
Clausulas. Arts. 131, 13:3, 631 n. 8, 673,

674,677 n. 9, 714 a ?l6.
Clerigo. Arls. 2 n. 3 e 3.
Collegios Commerciaes. Ti 1. Ull. arls.14 a 16.
Começo de riscos. Arts. 70~ e sego
Commandan tes das annas .2. Arts. ns. 1e3.
Commandita. Vid. Sociedade.
Commerciante. Arts. 13.4, 9 a 13, ]19, 140

142, 153, 1M, 163,165,191, 247,256, 300,
3~0, 315, 325, 392, 422 e Til. 1IIn.14 e 15.

Commercio. Arts. 30, 32 e 35.
Commissão. Art. 83g.-Vid. Usós.-Com·

mUtente.
Commissão mercantil. Arts. 165 e 190.
Commisão por serviços. Arls. 187 e 188,
Commissario. Art8. 163,166, 168 a 189.
Commissario de transportes. Art. 35 n. ~.
Committonte. Arts. 75, l.l9,153a 1õ5, 15/,

161, 162, 167, 185 C188.
C;ommodato. Art. 874 n. 1.
Communbão. Art. 18. V'l!.
Companhias. Arts. 3, 185, 287 e 288- I

Sociedade. -Socios.
Comparte. \lid. Embal'cacões.
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Compensação mercantil. Arts. 439 e 44.0.
competencia. Tit. un. Arts. 17 e seg·.
Compra e venda condicional. Arts. 127,

191 e sego
Comprador. Arts. 76, 191, 196 a 198, 200 a

209,212 a 216 e 219.
Compromisso. Art. 14.5-Vid. Pena conven

cional.
Conciliação. Art. 453 n. 2, e Tit.1~n. 23.

Vid. Wação.
Concordata. Arts. 84,2 a 8M.-Vid. Admi·

nistradores de fallencia.-Curador:fi cal.
-FaUencia.

Conductor de generoso Arts. 99 a 118,284,
530 e 600.

Conbecimento. Arts. 5t9, 566, 575 a 589.
Consignatario. Arts. 69, 781,785 e Til. Wlt.

25.-Vid. capitão de navio.-Commissão
mercantil. -

Con ules. Arts. 516 e 74.6.
Contabilidade. Art. 10 § L
Contas. Art. 219.
Conta Corrente. Arls. 253, 2M, 432, 433e445.
Contra-mestre. Arts. 538,511 e 542.
Contracto de cambio maritilllo.-Vid. Con-

tracto de dinheiro a risco.
Contracto de compra e venda. Arts. 191 d

201,21'), 2Hl e 2l0.-Vid. Comprador.
Venda.-Vendedor.

Contracto de dinbeiro a risco. Arls. 633 a
665.-Vid. Capitão de navio.-Contracto
de seguros maritimos.-Segurado.-Se
gurador.

Contracto de fretamen to. AI'ts. 566 a 574 e
628.-Vid. Afretador ,-Fretador.-Carla
de fretamento.

Contracto de seguro maritimo. Arts. 666 a
64 a 686. - Vid. ApoUce. - Contra
cto de dinheiro a risco.-Segurado.-Se
gurador .-Seguro.

Contracto sociar. ArtS. 121 e seO'. e 300.
V}d. Companhia.-Socieda.àes

c
commer

Claes.
€ontracto de união. Arts. 855 e 856.-Vid.

Aclas.-Admnistl'adores de fallencia.
Concordata.

Contractos commerciaes. Arts. 121 a 134,

6
1
2
39, 14.0, 195, 280, 291, 300, 301, 304,325,
. 8, 633, 666 e 673.

Contr~-Il!estre. Arts. 506, 538, 541 e 5-12.
Contnbmção de avarias. Arts. 772 e sego
Convez. Arts. 52l, 677 e 790.
Cocnvocacão de credores. Vid. Fallencia.-

CÓ
~nccrdata.-Contracto de união.

P!a. Art. 50.
CoPI:l.l!0r. Arts. 11, 12 a 16, 23 1 e 24.

-Vld. Prerogativas.
Co~~.raÇÕes de mão-morta.. Arts. 2 n. 3,

Corresponcíencia. Arts. 10 § 3 e .290.
Co~[:Õpondencia epistolar. Arts. 121, 127

~ n. 6.

Corretagem. Art. 6-1, 2' parte.
Corretores. Art . 32,35 n. 1,36 a 67,800

n. 2, 801 n. 1, 803 n. 5 e 80L-Vid.
Agentes auxiliares do commercio.-Tri·
bunal do Commercio.

Corsario. Art. 761 n. l.
Costume geral. Arts. 130, 131, 23.1 e 673

n. 3.-Vid. U o .
Cousa salvada. ATt. 738 e 877 n. 4.
Credito mercantil. Ârt . 426 e 427.
Cfedor. Art . :150, 2nO, 292 e 43.t.
Credores. Arts. 279, 843, 873

ci
877

1
882,884,

886,889 a 892 e 910.-Vi . Aamini tra·
dores de fallencia.-Concordatas.-Con·
tracto de ~nião -Fallencia.-Uypotlleca·
-i\loratona -Penhor mercantil.-Prefe
rencia. -Ouilação. -Sobras.

CumJ.llice. Vid. Fallencia.
Curador. Art. 353.
Curador fiscal. Arts. 809, 815 818, 834,

838 a 840, 813, 863 e 883.-Vid. Admi·
nistrador de tallencia.-Faltencia.- Re·
união ele credores.

Curadoria. Art. 878 n. 1.
Curso de cambio. Arts. 33,381 e 416.
Custas. Arts. 860 e 876 n. 2.

D

Dador de dinheiro a risco. Art. 633. 6.19,
662 e 877 n. 8.-Vid. contracto de di
nheiro a risco.

Damnos. Arts. 649, 710, 711 e 749, 750, 752,
764 ns. 5, 6, 13, H, 16 e 21, 761 n. 1.
771 e 772.-Vid. Avarias.

Definitiva. Arl. 793.-Vid. Sentença.
Dei credere. Arts. 175 e 179.
Depoimento. Arts. 12-2 n. 6 e 123.
Depositarios. Arts. 87, 276, 282, 284" 440,

450, 814, 839 e 854.
Deposito. Arts. 2 O, .283, 583, 585, 614.,

854, 874 n. 1. e 875.
Deposito mercantil. Art . 280 e sego
Deposito publico. Arts. 866 e 869.
Deputado. Tit. un. !rts. 3 a 6 e 28.-Vid.

ColJegios Commerciaes. -Eleição. - Tri
bunatls do Commercio.

Derramamento. Arts. 624 e 711 n. 5
Derrota. Art. 711 n. l.
De caminho de letra de camlJio. Arts. 388 e

389.
Descarga. Arts. 522, fJ29, 567 n. 5, 585, 598

667 n. 5, 67-1 e 705.
Deseonto. A.rL 255.
Desembargador. T. uno Art. 28.
Desperlida. Arts, 3:>9, 355, 556.,
De~ez, ,Art. 671 ns. l:l, lo e 21, 738,

744 í66 ns. 3 e 5. 70 , 800 n. 1 e 876.
Detenção. Tit. un. Art. 27.
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Devedor. AltS ..951, 253, ~63, 278, 342,432.
436 a 438 e 908.

Diario. Arts. 10 a 16. n, 504, 505, 508 e
539.

Directores. Arts. 241 a 246 e 299.
Dissolução de sociedade. Arts. 329, 335,

336, 340 a 343.
Distracto. Ar1. 338.
Dividas.-Vid. FalJencia.-Fallido.
Dividendos de fallancia.. Arts. 867 e sego
Dividendos de sociedade. Arts. 322, 345

n. B e 349.
Divorcio perpetuo. Ar1. 1 n. 4.
Doação. Arts. 802 D. 4, 827 n. 1.
Documentos. Arts. 10 n. 2, 31,134, 290.
Dolo. Arts. 129 n. 4, 139,322 e 435.
Domestico. Art. 876 n. 3.
Domicilio. Art. 567 n. 2.
Dono de barcas. -Vid. Conductor de ge

neros.

E

Edilal.-Vid. Concordata.
EITeito 'de quebra. Art. 826.
Eleições.-Vid. Collegios Commerciaes.-

Deputados.
Emancipado. Art. L n. 3
Embarcações. Arts. 59,68,457 a 495, 512,

515, 517, 613 e 614.-Vid. Abalroação.
-Abandono.- Arribada forçada.- Ava·
rias.-Capitão de navio.-Contraclo de
dinheiro a risco.-Damnos.-De pezas.
-Hypotbeca tacita especial.-lIlaoifes
t.08.-Nallfragio .-Porto .-Processo ver
bal.-Seguraçlor .-Seguro.

Embargo ou arresto. Arts. 239, 279, 527 e
619.-Vid. Capitão de navio.-Fretador,.
-Locação mercantil.-Pol'tadol'.

Embargos. Arts. 808, 851 e 906. Tit. lIIn.
ar1. 27.

Embriaguez. Art. 555 n. 2.
Emolumentos. Ar1. 29 do Ti 1. un.-Vid. Ma·

tricuIa.-Presidente.
Empregados. Art. 28 do Ti1. 'Um.
Empreltada.-Vid. Empreiteiro.-Prescri·

pção.
Empreiteiro. Arts. 227, 2i.12 a 2,10.-Vid.

Locação mercantil. - Locador. - Loca
tario.

Emprestimo. Art. 3-19. Vid. Contracto de
dinheiro a risco.-Credores.-Hypothe
ca tacita especial.

Encalho. Art8. 617,_711 n. 7 e 76~ n. 15.
Endo SOo Arts. 360 a 061, 426, 587, 635 e

675.- Vid. Acceile.-Contracto de di
nheiro a risco.-Embargo.-Letra.-Pa
gamento .-Portador.

~quipagem. Arts. 498, 543 a 565, 737,
759, 760 e 764 n. 9.

Erro. Arts. 220 e 235.
Escalas. Arts. 567 n.!, ll'i5 n. 3, 631,667

n. 5, 674, 680, 681, 105 e 711 n. 2.
Escambo. Vid. Troca mercantil.
Escravos. Art. 2'73.
Escriptos. Arts. 16, 22, 122 n. 2,125 134

257, 271, 272, 281, 426 e 543. "
Escriptura publica. Arts. 1 RS. 3 e 4, 122

n. 1, 300 a 303, 468, 478, 566, 633 e 666.
Escriptul'arios. Vid. Olliciaes escriptura.

ra1'los.
Escl'ivães. Art. 86B.-Vid. Concordata.
Especies de credito. Ar1. 873 e sego
Especulação de aposta. Art. 800 D. 2.
Estadia. Arls. 567 ns. 5 e 6, 585, 591 a

593, 596, 611, 626 e 627.
Estatística. Ti1. un. art. 9.
EstelJionato. Arts. 643 e 656.
Estrangeiro. Arts. 30 e 39 n. 3, S uno

Vid. Escriptos.
Estiva. Arts. 617 e 711 n. 7.
EvicÇll0. Arts. 215 e 223.
Exame. Art. 211.-Vid. Livros.
Execução. Art. 24 do Til. 'UIn. do Cad.
Exemplar do Codigo Commercial. Art. 466

n. 7.
Exl1ibição. Arts. 18 a 20, 50 e 71.

F

Factura. Arts. 200 n. 3, 219 e 788.
Fll11encia. Arts. 797 e seg., 812 a 820, 1m,

826,827 830 a 841, 908 e 909.
Fallido. 1rt8. 2 n. 4, 37 n. 4, 797 a 802,

822 a 829 e 880.
Fal idade. Art. 52; Tit. 'llin., art. 14.
Fazendas. Vid. Av.arias.-Damnos.-Hypo-

Lheca.--Naulragio.--Seguro.
Fé. Vid. Livros.
Feitor. Arts. 35 n. 3 e 86.
Fiador. Arts. 258 a 263.
Fiança. Arts. 40 e seg., 256 a 258, 784 o

785.
Filho. Vid. Commerciante.-Quebra.
Filhos-familias. Vid. Commerciante.-Cre-

dor.-lIlenor.
Fiscal. Ti1. 1/11~. arts. 2 e 3.
Fim dos riscos. Arts. 702 e sego
Firma. A.l'ts. 302 n. 2. e 3, 314 a 316, 818

e 34.0. _ "
Força maior. A1'ts. 548 e 609.-Vid. ma'

ratoria.-Quebra.
Fórma de contracto de fretamento. Arls. 666

FÓ~·~e;de contractos de seguros. Arts. 606
e sego

Foro. Tit. 1m., arts. 18 e 19. 220
Fraude. Àrts. 84 n. 3, 129 n. 4, 139, ,

322, 677 n. 3 e 679•. '
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G

Fretador. Árts. 566, 590, 596 a 598 e 74,1.
Vid. Afrelador.-CapiLüo de navio.

Fretamento. Vid. Conll'acto de freta·
mento. .

Frete. Arts. 33, 116, 117, 56i, 592, 596.
6ll, 615, 621 a 627, 771 n. 5, 759 e 760.

Fundos. Al'ts. 152, 153, 180 a 182, 366 a
368.

Furto. A1'ts. 93 e 529.

JUiz. Art. 19, Tit. 1m. 21.
Juizes de direilo. A.l'ls. 750. 908 e909, Tit.

un. 19.-Vid. Commel'cianle.-JurisCUe-
ção. -Quebra.-Sub tituição.

Juizes mW1icipaes. Alt. 2 n. 1. Tit. 1m•.
art. 17.-Vid. Commerciante.

Juizes de ol'phãos. Á.rt. 2 n. 1.-Vid.
CUJJ1mercíante.

Juizes de IJaz. Vid. Apposição de seBos.
lnven tario.-Quebra.

Juizo. Vid. Escriplos.-Livros.
Juizo arbitral. Arts. 24.5, 294, 348,739, 783

e 846.
Juramento. Arfs. 20, 272 e 412.
JUl'isdicção. Arls. 18 e30, Tit. wn. I9.-Vid.

Ganhos. Arts. 302 n. 4,319 e 330. Juizes de OOreito.- Quebra.- Tribunal
Gerenle. Vid. Administrador. -Socio. do Commercio.
GGesllão. AArrtt. 163314. Juros. Arls. 423, 829,875 e 880. -Vid. Cre-

es 01'... . _ • . " dores.
Guarda·livros. Árt. 3" n. 3.-Vld. CaIxeiros. Juros rle juros. Art. 253.
-CI~dores. - Preponenle. -Preposto.-I Juros mercantis. Arts. 138, 248 a 251.
Soldada. Juros reciprocos. Vid. Conta corrente.

Guerra. Arts. 533, 548 n. 1 e 610.

fi

Ilerança. Art. 878 fi. 2.
Herdeiros. Árts. 308, 335 n. 4, 353, 561,

974 n, 5. 878 n. 2. 910 e' 911.
Hypotbecar. Arts. 26 e 27.
Hypolbeca. Arts. 97, 145, 265 a 270, 437,

5tii, 565,626, 632, 738,876 n. 6, 877,884,
88f>.

I

Impedimento. A1't. 511.
Inimigo. Arts.741 n. 3,742 n. 3 e 76i n. 13,
lnnavegabilidade. Ál'ts. 531, 548 n. 5, 614.

74.1 n. 2.742 n. 2. 757 e 766 n. ó.
quirição. Vid. Testemunhas.

lnsolvencia. Vid. Fallencia.
lu trumentos. Vid. Provas.
Intelligencia: de contractos. Arts.130 eseg.
Interpretação. Vid. Intelligencia de con-

tractos.
Interpretes. Arts.16e62-Vid.lraducçllo.
-Tribunal do Commel'ciQ.
Invenlario. Vid. Fallencia.

J

Jogo. Vid. FaIlencla..
Jornaes. Vid. Hypotheca.-Prescripção.

L

Legado. Art. 878 § 2.
Legatario. Art. 874 n. 5.
Legislação. A1'ts. 121, 291 e 428. Tit. 'Un.

art. 21.
Leilão. Arts. 68 e segs.• 773 e 816.
Lesão. Art. 220.
Letra de cambio. Art . 255, 341, 3M a 359,

42:2, 443. 1M e 874 n. 3.-Vid. Accei
tante.-Descaminbo.-Endo SO.- Porta
dur.-Proteslo .-Sacador .-Recambio.

Letra de risco. Vid. Contracto de dinheiro
a l'iSCO.-Endosso.

Letra da terra. Arts. 425 a 427.
Liquidação de avarias. Arts. 772 e sego
Liquidação de sociedade. Arts. 344 a 353.

-Vid.. Socios.
Liquidante. Yid. Liquidação de socie

dade.
Livros. Art . 10 a 25,50, 70, 7J, 122 n.5,

185 290 501 a 504.-Vid. Admilli tra(lol'es
de iallencia.-CapiUio de navio.-Lorre
tores.-Exhibição.-Traducção.

Locação. Til. 1m., art. 19.
LocaçãO mercantil. Mts. 226. 231 e 215.
Locador. Arts.l!26 a 22d.-\'id. Empreiteiro.

-:LocaÇãO.-Locatario.
Locatario. Arts.224, 216 e 230.-Yid. Em-

pl'eiteiJ·o.-Locação.-Loc:ulor. .
Louvação. Vld. Arbilramentu.- Avalia·

dores.
Logar do pagamento. Art. 430.
Lotação. Al'ls. 4.61 n. 2 e597.
Lucros. Arls. 288, 302 n. 4, 313, 317 e an
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Má fé. Vid. Segurado.
Magislrados. Art. 2 ns. 1 e 3.
Mandatario. Arls. 142, a 14.4, 14.6 a 148,

150 a 15i, 151, 156, 158, 161 e 16l, 168 e
169; Til. ~I,n. 25,- Vid: Committenle.
Mandato merca,nlil.

lIfandalo ml;'rcanlil. Arts. 29,140, 1l11. 145,
156, 159, 16il e164.-Vid. CommiLtente.

Manifesto. AJ't. 69,1.
!\Ião-morta. Art. 2 n. 3.
lIlarido. !.rls. 28 e 807.-Vid. Committente.
Mariuheiro. Vid. Olllciaes da tripolação.
lIla lros. Art . 76~ n. 3 e 766 n. 2.
lIfaleriaes. Vid. Hypotbecas. '
lIIalricula. Arts. 4., 5, 6, 8 e 9.-Vid. Cor-

relol'.-Embarcaçúes.-Registro.-Socie
dade.

Menor. Vid. Commerciante.-Filhos-Jami·
lias.-Herdeiros.- Liquidação.-lIlatri
cuja.

Mercadoria. Arts. ~'78 e 779.-Vid. Credo-
res.-Praça do Commercio.-Seguro.

1I1ergulbadol·es. Art. 787.
Mesa de relJda~. Yid. NaufTagio.
Meslre de fabr,lja. Vid. Adminislradores..
~leslre de navIO. Vid. Capitão de navio.-

Livros.-Praça do Commercio.
Minuta. Art. 666.-
Modo de extinguir obrigações. Arts. 4\!S

e sego
Moeda. Arts. 132,195, 354, 430 e 698.
Mora. Arls. 138, 205 e 2,1.9.
lIloraloria. Arts. 799, 898, 900 a 906.
Morle civil. ArL. 157 § 3.
lIlulher. A:'t, 37 n. 2.
Mulber casada. Arts. 27,28,29,31 e 157n. 4.
Mulber commercian~o. Arts. 27 e29.
lIiuHas. Art. 512. Til. uno art. 29.
Mutuo. Art. 247.

N

Naufragio. Art. 732.-Vid. Avarias.- Capi
tão de navío.- Salvados.- Segurado.
Segurador.

Navio. Vid. Embarcação.
Nome. Art. 315.
Notas do corretor. Art. 122 n. 3.
Notas prolOissorias. Arts. 426 0427.
Novacllo. Al'ts. 262, 4B8 e 453.
Nullidade. Arts. 129,220,265,288, 302,406,

468, 656, 677, 827 e 828.-Vid. Compa
nlJia.- Contractos commerciaes.- De
dinheiro a risco.-De seguro maritimo.
-Embal'cacões.-nypolbecas.-Endosso.
-Liquidayão.-Sociedade.

o
Obrigações. Arts. 135 a 138 e 428.
amoiál do corpo de policia. Art. 2 n. 2.
Omclal de fazenda. Art. 2 n.l.
amciaI de jusliCa. Vid. Tribunal do Com

mercio.
OlliciaI-maior. Vid. Archivo.- Registro.

-Secrelaria..-TribunaI do Commercio
Omcial m iJi lar. Vid. Commercianle.
OfficiaI publico. Vid. Agente de Jeilõe,
amcial eSCl'iptllrario. Vid. Secretm'io.
amciaI e a~ente da tripolação. Arls. 543 a

fJô5.-Vio. Tripolação.
Operação do banco. Arls. 119 e 120.
O,rdem do juizo. Arts. 22 e sego Til. uno

p

Pa1. Arls. 1 n. 3 e 807.
Pagamenlo. Arts. 195,354 ns. 2,4 e5,376,

401, 403, 406, 409. 422, 4019 a 437, 707 e
seg. Vid. Adminislradores defallencia.
Credores.

Pagamento mercantil. Arls. 402,429 e-137.
Vid. Aceilanle.-Credol'e .

Papeis de c·redilo. VJd. Praça do Commer
cio.

Parceria. Arts. 485 e 486.
Pas ageiro . Arts. 629 a 631.- Vid. Avarias.

Capllão de nal'io.
Pena. Art. 821.
Pena convencional. Arts. 128'e 218.-Vid.

compromi so:-Juizo arbitral.
Penhor. .Arls. 271 a 279, 874 n. 1 e 883.
Perda. Art. 710. .
Perito. 'I'H. ~lIn., art. 21. - Vid. Avarla.-

Segurador.
Perjurio. Til. ~l-n.,art. 14 § 2.
Permuta. Vid. Troca mercantil.
Peste. Art. 533.
Pilotagem. Vid. Avarias.-Despezas.
Piloto. Arts. 538 a MI.
Pirata. Arts. 741 n. 3, 742 n. 3 e 764n.1.
Portador. Arts. 371 a 391 e 394 § lIn.. 398

e 403.
Porlador de conbecimento. Art. 584.
Porteiro. Vid. Secretaria.
Possuidor. Vid. Portador. ,.
Praça do Commercio. Arts. 32 a 31.-' Id.

Commissario.-CorretOl'es. _lnler~reles.
Preco corrente. Vid. Cnr o de cambiO.
Preferencia. Arts. 470,627, 738,880 e se~.

_ Vid. Commerciantes.-Credores. -llj
polbecas.

Premio. Arts. 666, 667 n. 9, 72.9 e 764 os.
18 e 19.-Vid. Juros.

Preponente. Arl. 74, 75, 77, 78, 79, 81
a 84.-Vid. Preposlos.
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prepostos. Arls. 74 a 76, 80 e 85.
Prerogativas. Arts. 4,21,22 3U9, 310, 8'25,

898, Til. un. 3 §1.-Vid. Collegios Com·
merciaes.- Commercialltes.- Detenção
pe soal.-Arresto.-Escriptos.-Fallido.
-!llQl·atoria.-Procurações. -Sociedades.

Presa. Arts. 721, 723, 753 e 754.-Vid.
Abandono.- Avarias.- Embarcações.
Segurado.

Prescripç.10. Arts. 441 a 456.-Víd. Liqui
dação de sociedade.

Presidentes de Províncias. Art. 2n. l.
Presidentes dos Tribunaes do Commercio.

Arts. 13, 38, 62,68 e 463, Til. u,n. 3,12 e 15.
Preso. Art. 823.
Presump'ções. Arts. 200, 219, 305, 316, 432,

433,43,1, e 475.-Vid. Provas.
Primagem. .Arts. 449 n. 3, 567 n. 6 e 575

n.4.
Prisão. Arts. 20 e 82t.-Vid..Quebras.
Processo.-Vid. Quebra.-Tribunal do Com·

mercio.
Procuração. Art. 21
Profls ão. Arts. 4 e 9.
Pronuncia . .Art. 820.
Proprietario de navio. Vid. Embàrcação.
Prolestos. Arts. 405 a414,425, 426,505,509,

587,5 9, 606, 614, 619, 635, 661,675.
Protestos necessarios. Arts. 373 a 375, 395,

397, 403, 411 a 413.
Protestosnão necessarios. Arts. 258, 366 a

368 e 38l. - Vid. Aceite. - Detenção.
Iuros.-Portador.-Prescripção.

Protocollo. Art. 122 n. 6.
Prova plena absoluta. Arts. 21, 52, 569,

587 e 633.-Vid. Instrumentos.
Prova plena relativa. bts. 20,22, 23, 426

e 544.-Vid. Instrumentos.
Prova testemunhal. MtS. ]23 e 300.
Prova dos usos commerciaes. Vid. Usos

commerciaes.
Publicação. .Arts. 9]2 e 913.

Q

Qualiflcalião de quehra. Arts. 798, 819 e 820.
Quebra. Vid. Fallencia.
Quebrado. Vid. Fallido.
Quesitos. Vid. Al'bitramento.-Vistoria.
Quitação. Arts. 434, 435, 870 a 872 e 900.

-Vld.Moratoria.-Pagamento mercantil.
- Rehabili tação •

R

Rateie. Vid. Avarias.-Cre:lore .-IIypo·
tbeca.

Razão social. Vid. Firma.

Rebeldia. Vid. Baratarla.
RecamlJio. Arts. 383 a 385, 415 a 421.
Recibo. Vid. Pagamento mercantil.
Reclamação. "id. Avarias.
Reclamação de presa. Vid. Abandono.
Rcconvençlio. Art. 410.
Rec)ll'so. Art. 808.--Vid. Appella~ão.-Ca

pitão de navio.-lIroratoria.-Trapichei
ros.-Tribunal do Commorcio.-lIehabi

liLaCão.
Registro. Arts. I n. 4, tO n. 2,26,31 e 301

Til. uno ll.-Yid. Carta. de fretamento.
Contracto do dinheiro a risco.-Credores.
-Embarcaçõe .- IIypotlleca.-Livro .
Sociedades.-Tribunal do Comlllercio.

Rerrulares. Art. 2 n. 2.
Rebabilitação. Arts. 803 a 896.
Remissão de penhor. Art. 278.
Repartição de avarias. Arls. 772 e seg
Heporte.-Art. 220.
Re aque. Vid. Recambio.
Rescisão. Alt. 22.
Responsabilidade. Art. 366, 369 e 381.
He lituição. Yid. Deneficio.-l>roce soo
Reunião. Arts. 8,14, 845 e 818.-VW. Ad mi-

nistradores de fallencia.-Concordata.
Contracto de união.-Credores.-l\[ora.to·
ria.-Quebra.-Quitação.

Revi ta. Tit. 1~n. art. 26.
Risco. "id. Contracto de dinbeiro a risco.

-Segurador.~Segurado.
Rol de equipagem. Vid. Matricula.
lloupa. Vid. Apposição de sellos.
Rubrica. Vid. Livros.

s
Sacado. Vid. Aceitante.
Sacador. Arls. 365 a 370, 381 e 394. 2' p.

Vid. Aceitante.
Salario. ArLs. 79 e 736.
Salvados. Arts. 733 a 739.-Vid. Apolice.

-Avarias.- Capitão de navio.-Nau
fragio.

Salvagem. Vid. Abandono.
ecretaria. Til. un., ar!. 7.-Vid. ArclIivo.
-Registro. - SecreLario.- Tribunal do
Commercio.

Secretariu. Vid. Livros.
egnrado. Arts. 661 n. 1, 678, 67!), 687,
692 700 701, 7lP, 721 a 721 e 729.-Vid.
Abàndono.-.1polic .-Contracto de se·
guro marilimo.- egurador.- oguro.

Serrllrador. Arls. 666, 667 n.l, 6i8, 679, 681,
6 7 699 708 710 a 71 , 725, 728, 730,
776: 777,' 78t: 795 e 796.-Vid. AbiLll·
dono.-Apolice.-Colltracto de segnl"o
·maritimo. -Serrurado. -"ogoro.

s~uro. Arts. 666 e ego 695, 698, 70::1 a
107,709, 716, 726 e 729.
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v

u
Usos Commerciaes. Arts. 1M, 169, 176,

186, 201, 291, 421 e outros.-Vid. Tri·
bunaes do Commercio.

Varação. Arts. 721, 723. 72J, '153 n. 1, 751,
764 n.14.

Vetas. Arts. 764 n. 3 e 766 n. 2.
Venda. Vid. Contracto de compra e venda,

-Qnebra.-Troca.-Vendas judiciaes.
Vendasjudiciaes. Arts. 70,527,773 eootros.
Vendedor. Arts. 202, 205, 207, 209 a 211.

214 e 219.-Vid. comprador.-l;'ontractos
commerciaes.-Conlractos de compra c
venda.-Cl'edol·es.

Verificação e graduação dos creditas. Arts.
859 a 861 e873.-Vid. Admini tradores de
fallencia.-Credores. -Pagamento.

Vistoria. Art.459.-Vid. Arbitramento.-EIlJ·
barcações.

Viagem. Vid. Abandono.-Embarcação.-
Segurador.-Seguro. •

Vias de letra. Arts. 304 n. 6, 3~5, 3~3, 390,
398, 400 e 431.

Vicio.-Vid. Livros.
Vicio de mercadorias. Ar!. :217.
Visitas. Vid. Enibarcações.
Vistoria. Art. 459.
Viveres. Arts. 741 n. 1,742 n. 1.

T

Temor. Arts. 741 e 742.
Testemunhas. A.rts. 123 e 300.
Titulos de credito. Art. :212.
Titulas de deposito. Art. 281.
Titulos de divida publica. Arts. 42, M, 55,

273; Til. ~lIn. art. 19 ~ 1.
Titulas de habilitayão. Art. 1 n. 4.
Titulas de penhor. Art. 27J.
'1\.melagem. Vid. Avarias.
Tradição. Arts. 199, 200, :207 e 208.
Traduéção. Arts. 16, 62, 125.-Vid. Instru-

mentos. -Interpretes.
Transporte. Vid. Pl'aça do Commercio.
Trapiche. Vid. Trapicheiros.
Tra{licheiros. Arts. 35 n. 4, 87 a 94 e 97.-

Vld. Deposito mercantil.

Senatus·Consulto Velleano. Vid. Mulher. Trlliunaes do CommerClo. A1'ts. 89,90, 512,
Sente)lça. Arts. ln. 4, 793, 896,906. 739, 783, Til. un. 1,2, , e 9.-Vid.
Sequestro. Virl. Jurisdicção. Agentes de leilões.-Caixeiro.-Collegios
Se ão. Vid. Tribunal do Commermo. Commerciaes.- Commerciantes. Contra·
Simulação. Art. 129. cto de dinheiro a 1'1sco.-Corretores.-
Sinistro. Vid. Abandono.-Segurado. Deputados.- Embarcações.-Feitores.-
Sobra. Art. 869. Fiscal.- Julgamento.- Llnos.- ~ran-

Sobrecarga. Vid. Equipagem. dato.-lIIatricula. -Moratoria.-Rcgislro.
Sobre·estadia. Arts. 567 n. 5, 591, 092,593. -Hehabilitação.-Secretaria.-Sociedade

e 627. em commandita.-Trapicheiros.- Usos
Soccorro. Art. !j:25. commerciaes.
Sociedade. Arts.300 a 308, 335a 343, Ti!.un. Tripolação. Vid. Arrlbada.-Avarias.-Con·

L9 ~ 2. h'acto de cambio maJitimo.-Credores.-
Socieilade anonyma. Arts. 295 a 299.-Vid. Omciaes e agente da lripolação.-Sal·

Banco. vados.-Segurado.-Segurador.- eguro.
Sociedade capital e mdustria. Arts.317 a ITr'oca mercantil. Arts . .2.21 a 225.

324. Trapeiro. Vid. Conductor de generoso
Sociedade em commandita. Arts. 302, 311 Tutelado. Vid. Credores.

a 314. Tutor. Vid. Liquidação de sociedade.
Sociedade em conta de participação. Arts.

3t5 a 328.
Sociedade em nome collectivo ou com

firma. A1'ts. 315 e 316. Vid. Companhias.
-Liquidação de sociedade.-I\Iatricula.
-Socio.

Socio. Vid. Sociedade de capital e in·
dustria.

Socios. Arts. 289, 293, 294, 296) 306, 309,
310,329 a 334.-Vid. Credor.-Liquidação
de sociedade.

Soldadas. Arts. 686 e 764.
Solidariedade. Arts. 316, 422.
Subdito brazileiro. Vid. Embarcação. .
Supplentes. Vid. Collegios Commerciaes.-

Deputados.-Eleição.



DO

TERCEIRA PARTE DO. CODIGO

c

Balanço. Arts. fi (a, 36 (b, 79 (e n. 2, 108
(b, 109, 130 § 1, 132 e lá5.

Bancos. An. 36 ~ 1.
Bemfeitorias. úf. 70 n.2 (k.
Beneficio. Arts. 54 § 1~n. e 81 n. 6.
Bilhetes de mercadorias. Arls. 1, 2 (e e8.

B

Capitão ou mestre de navio. Art. 70 n. 2 (e.
Casos fortuitos. Art. 70 (a.
Caução. Art. 95.
certidão. Art. 3 § 1 n. 3.
Cessão debens.Arts. 36, 38, 68 e 131 a 138.
ClJeques. Art. 2 (I.
Citação. Arts. 3" 62 ~q 1 a 4 e 195.
Commerciantes. Arts.1: 86 • 1e 79 (e n.11.
commis :io. Art . 39 § 2, 48, 4!l e 58 § 1U!.
Commissão fiscal. Arts. 58, 60 a 63, 65.

66 e 85.
Cornmi ão por serviços. Arls. 36 (h, 62,

60, 63. 65 § ii, 67 ~ m~., 148 e 154.
Commodato. Art. 68 (b.
Concordata. Arts. 38, 40, 45 ~q 1 a ~, 48,

50, § 6, 55 § 2, 5 • 80 n. 2, 81 ns. l.
e 2, 86, 102. 120 us. 2e 3, 124, 126 (9 e
127 a 130.

Concordata por abandono. Arts. 4.1, 43
e 51.

Concordata por pagamento. Arts. 44, 48,
49, 51, 52 e 126 (b e 127.

A

, .

4bandono. Art. 70 11. 2 (d, e
Acção de nullidade. Art. 35 § 2.
Acção de perdas e damnos. Art.M § 4.
Acções~ Arts. 25 ~§ 1 e 2, 35 § 1 (c, a6 (k,
6~§§ 3eli e 70 n. i! (i.

Acções de sociedades anonymas. Art. 36 (g
Acceitanle. Art. 70 n. 3 S2.
Acta. Art. 57 e 145.
Acloe. Art. 70 n. 1 (b.
Aclos nullos e annullal'eis. Arts. 7,11,28

a35e80n.l -
.~djndicação. Art. 4-3.
Adm~n!stração. Arts. lS e 68 (b.
AdmlOlstração de massa fallida. Art. 52

§un.
Agentes de leilão. Arts. 36, 60, 70 ( b e 79

(C n. 10.
Aggral'ar. Arts. 8 § 2 e 62 § 3.
A~~ravo. Arts. 8 4., 9, 48, 49 § 1b'n., 65

52, 110 § 1lin., !l8, l~l, 127, 135 § 1m.
c 150 § 4.

AI!cnaç;10. Art. 2 a.
Al!cnar. Art. 1 § l (d.
~hmcnlos. Art . 18 un. (a, 67 (c e 142.
... luguCls. Art. 70 n. ;.!(a.
Anllcbrcse. Art. 21.
App.cllação. Arl' 35 'I, 46 (d, 88 e 115.
Ar6Itramento. Art. 17 lb.
Arrecadação. Al'ls 6 (c 8 fi 2 18 ~ wn 35e73. . J;:j, ;:j .,

Ar~odamenlo. Art. 68 (h.
AsLStente. Art. 25 § L
ASSOCiação eommerclal. Arts.13 e 82 §.!i 1 e3.

INDICE ALPHABETICO

Decreto n. 917 de 24 de Outubro de 1890
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Conctuctnres de generos e commlssanos de1 F
transportes. Art. 700. 2.

Coofi sào tacita. Art. 2 (u e § 1. Falleocia. Arts. 1 a 9, 11, 12 17:,; 2 22
Contabilidade. Arts. 79 o: 7 e 80 0.2. 23 §§ 1 a 4,38, 70 J1. 4' 2e 3,72,73:
Contas. ArLs. 2 (h e § 1,51 (b, 52 e 64. 79,80 o. 3,81,8'1,91, 9,94, 10i a 129,
Contas correntes. Art. 21. 146, 147 e 154.
COlllracto de compra e venda mercantil. Fallido. Art . 13 a 21, 25 e 86 § l.

Arts. 68 (g, he J e72n. 2 (u. Fazeoda publica. Art. 69 (a.
Contracto de diohp.iro a risco ou cambio l,'eitores. Arts. 38 § 6 (a e H6.

maritimo. Art. 3 § 1. lfiador. Art. 70 0.4. § L
Copiador de cartas. Art. 79 (C o. 7. Filhos. Art. 68 (k.
CorretOl·es. Arts. 79 (C n. 10 e 139. Força maior. Art. 79 (a.
Coupoos. Art. 2 (b. Fraude. AJ.'t. 30 (b e 35 4.
Credor. Art . 2,4 fc § J, 27 ~§ 1 a 4, 45 § 2, Frete. Arls. '27 e 70 o. 2(g.

54 § 1~n., 56, 58 §1bn., 6r § Wt., 62 § Fructos. Art.34.
1, 3 e 4, 65 § I, 67 a 69, 71, 73 §§ 2 a 6,
79 (b a 83, 96,97, 145 e 149.

Complicidade. Art. 79 § 1b1t.
Cumpra-se. AJ.'ls. 93 a 106.
Curador. Art. 4 4. G
Curador fiscal. Arts. 1§ I, 3 § 2, 4 (il, 7,

14 a 16, 25, 26, 36 a 41, 52,66, 78 §§l e 6, Guarda-livros. Art. 81 n. 3.
85, 148,153 e 154.

Cuslas. Art. 1-17.

D

Depositaria. Arts. 36, 4.4 § 2, 70 (C o. 3
e148. •

Depo Uo. Art. 68 § 1 e 151.
Devedor. Arts. 5,8, 10.117, 120, 129 e 131.
Devedor por titulo ciyil. Art. 140.
Diario. Art. 79 (C os. 6 e 7.
Diligencia. Arts. 6 e 7 (c.
Dividas. Art. 1§2, 2 (aá IJ, 3, 5,23 §§ 2 e 3,

29 (b, 30 (L" 36 (b, e e, e 60 lb.
Dividendos. Art. 63 §§ I, 3 e 4.
Doações. Art. 79 (c TI. 4
Dol(. Art. 3D.(b.
Domesticas. Art. '70 (b.
Domicilio. Art. 34 § 1, 91 e 92.

E

Editaes. Art. 38 §§ 1 e 2, 55, 62. lU, 122,
135. e 165.

Eleição. Art. 79 (b a 82 ~l.
Embarcações. Art . 23 e 10 D. 2 (f.
Embargos. Arts. 1, 8 § 1, 45, 46, 76 § 3,

115 e 116.
Eodo sos. Art. 69(d e79 (bD.4.
R criptos. Art. 2.
E cripturação. AJ.'t. 79 (C o . 6.e 7.
Escrivães. Arts. 66 e 70 n. 2 (g.

fi

Heraoça. Art. 68 (m, 4 la, §§ 4 e 152.
Homologação. Al'ts. 2, 46 § 1111. 51,76 §2,

120 §1m. 123 a l25, 128 e 129.
HolelClros. Art. 70 n. 2 (j.
Hypotbeca. Arls. 29 (f 70 us. 3 e 4 (b,

c e 96.
Hypotbecar. Art. 153.

I

Iosolvencia. Arts. 70 n. 2 (f, 107 e 140.
Inventario. Arts. 36 (h,40 e 73 § 1.

J

Jogos. Arts. 38 ~ 1, 55 §2, 79 (c,m e 135.
Jurisdicção. Arts. 4, 30 (h 35 § 1 (a, 107
es~. d

Juros. Arts. 24, 68 § 1 e 70 o. 4 ( ,

L

Legado. Arls. 29 (d, 68 (m e 69 (e. 7 li
Letras. Arts. 2, 7, 11, 28 S§ 1, 2, '

e 36 (e, f. 39 50 5~Liquidação. Mls. 2 (a á k, 3, 8, , •. ,
60 e 63.

Livros. Art. 79 (C n. 8.
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Mandatario. Art. 27.
M~ndato. Art. 20 § 1V1t.
Marido. Art. 4 § '2.
)lcrCildorias. Art. 68 (c.
Moraloria. Arts. 38,39,46,48 § 1m., 80 n. 5;

8111'.1 e 2, 111, 113 a 119 c 139.
Mulher. Arts. 18 ~ un. e 60 § 3.
Mulber casada. úf. 70 n. 4. (a.

N

Novação. Arts. 8 § J (c e1, 28, '29 e 35.

o
Obrigações ao portador. Art. 70 11. 1 (a.
Obl'igações ~o portadcr (debentures). Art.

tS § 1.
Obrigaç.ões ,ommerciacs. Arts. 1 § 2 e 140.

p

l1aleio. Arts. 63 ~ 1 e 70 § 3.
Ileconvenyão. Art. 35 § '2.
Recur o. Vid. Aggravo, appeJlaçíío
Rerrislro de firma ou razão ueia!. ArI . 4

, 1, 11 § 2, 79 {c n. U,86 a 8S, 101,
107 a 130 e 155.

Re pousabiLidade. Art. 152.
Helenção. Art. 27 § 1 a '1.
Reunião de credores. Arls. 143 a 14.5.

s
Salvados. Art. 70 11. 2 (b e d.
Sentenças estrangeiras. Arts. 91 e sego

e 105.
Sobras. Arts. 63 ~~ 4. a 6,73 § 2e 137 § 2'
Sociedades de capl1al e indu Iria. Ar't. 72.
Sociedades em commaudila. Arls. 3 §2, 30

(b e 7i §§ 1 e2.
Sociedades em conta de participação. Arls.

72§ 3, 73 §§ 7 e 8.
Socios. Arls. 73 f'.§ 4. e 5 e 74 § uno
Syudicos. Mts. 6 § 11m., 36, 51, 52, 58, 5Q.

64 a 66; 148 § 1II1t. e176 § 1II1t.

T
Pagamentos. Arts. 1 §2, 7,11,28 (a e § 1, Telegramma. Art. 38 §§ 2, 3 e 5.

21 e 140'. Telegrapho. Art. 15.Pena. Art. 86 § 2.
Perfllor. Arts' tiO {b e 70 n. 2 §'2.
Petiçlio. Art. 8.
Portador de letra. Art. 23.
Prer;o corrente. Art. 79 {b n. 2. U
Prelerencia. Art. 70 n. 3 § uno
Prescripção. Arts. 8 § 1 (d, 30 {b, 79 (c Uso-fructo. !rts. 29 {d e 68.

n. '2 e 108 (b.
Procurador. Art. 38 !tf:i 3 a 5.
Promotor publico. Art. 78 !;.E\4. e 7.
Protestos de letras e outros 1rtuIos. Ar!. 3 V

S§2.3 e 4.
Vendedor. Art. 27.

Q
Qualificação de fallencia. Ad. 78.
Qullação. Art. 137.

W

Warrants. Arts. 1 e'2 (d.
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Acção de perdas e damnos. Ârt. 111.
Acções. Arts. 18, 19 e 2l.
Acções caucionadas. Ârt. 106.
Acções por endosso e ao portador. Art. 36.
Acções e fracções. Art. 35.
ACÇÕes com garan lia de juros. Art. 25.
Acções sem garantia de juros. Art~. 7 §2,

27, 28 a 30 e 32.
ACÇÕes como objecto de penbor. Art. 37.
Accionista. Art. 110.
ACCIOnistas divergentes. Art. 164, § 2.
Accordo do gerente. Art. 225.
Acta da installação. Art. 74 n. 4.
Acta d~ reunião para constituição da. com

panhIa. Art. 76.
Administração. An. 10l.
Administradores. Arls. 72 § 3,75 n. 4,,87,

\}O, 97 a 100, 102, 103, 105, 107 a 109
e112.

Adm!n! tradores fiscaes. Art. 127.
Admllllstradores provisorios. Art. 225 § 2.
Agente ou auxiJtares. Art. 101.
Aggravo. Art. 170. - .
Anuu.ncio. Arts. 1<17 e 179 § 2.
Archlvo. Art. 79.
Appellação. Art. 187 § 2.
AliP!ovaç;io de balanços e contas. Arts.

140 a l4,7.
Approvação do governo. Art. 48.
Alteração do contracto social. Art. 91.
Assembléa ger.al, Arls. 17, 2- parte e § 1,
73!t~ I e 2, 88, 128 a 132 e 143.

AsseJiibléa geral, sua convocação. Art.134.
As embléa geral exlraordinaria'. Art. 13S.
Atasembléa geral convocada por accionis-

. Arts. 1:'19 e 140. .
Assembléa sobre constituição da sociedade.

Art. 141 § 2. '.i sembléa geral ordinaria. Art. 11i.
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Parte dos lucros liquidas. Art. 20.
ParlillJa do activo liquido. Art. 164.
Penas. Arts. 201,208 e 210.
Penoor. Arts. 37 a 39.
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Razão social. Vid. Firma.
Raleio. Art. 194 § 1.
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Votar. Arts. 133, 141 e 112
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BIBLIOTHECA COMMERCI-AL

LIVROS INDISPENSAVEIS
A' VE DANA

LIVRARIA UNIVERSAL DE LAEMMERT &C.
RIO DE lA JEIRO-S. PAULO-RECIFE

lBECEOARIO JURIDICO·COMMERCIAl
Compilação POl' ordem nlphabetica das disposições actualment,) em vigor do

Codigo Commercial do Brazil, pelo Dr. J. J. P. do. Si!va Ra.mos. Obra indispen·
savel Ms magistrados, advogados e em geral a todos os commercianteH, 1 valo
broel!. 6.l!. enc................................................... 9~OOO

A LEI SOBRE OS CRIMES
da destruição, damno, lncendio e outros. Projectos -discussão li Lei n. 3311 de
15 de Outubro de 1886. - Indice alphabetico 1873-1886, 1 vaI. de perto de 200
pags. broch...................................................... 2~OOO
cne......... ... .. ...............................................• 3~000

APONTAMENTOS SOBRE O REGISTRO PUBLICO DO COMMERCIO
seguido dos Regulamentos dos corretores e agentes de leilões, annotlldos com a
legislação e a col1ecçào dos estylos e usos commerciacs da Praça da Babia, pelo
bacharel Annibal André Ribeiro, lvol. brocho 2t'l, enc..... .3~fJOO

ARTE DE' CORRESPONOENCIA COMMERCIAl
eonten~o uma escolhida coUecção de cartas commercilles em francez e port~guez,
collecclOnadas por M. C. da Rocha, 1 voI. enc · 10$000

ASSESSOR FORENSE
3' parte-CommerciaI. N~vo Manual pratico do processo commercilll, pelo Dr. J.
J. Pereira da Silva Ramos, 1 voI. de 630 pags., enc.. . . .. . .. 12,j1000

BREVES OBSERVAÇÕES
. sobre as annotações do Dr. Salustiano Orlando de Araujo Costa ao Codigo Co~
mere.ia~ do B~az}l, pelo ba<'hare1 ~nibal A~dré Rib?iro, ~rccedido de um prefaC1~
do distmcto JurIsconsulto conselheIro Zncanas de Goe e Y8sconcellos, 1 voI. mõ6'o
ene.•......••... " " .......•.. ' ., ' .. •... .. 4~

Este interessante livro discute com clareza muitas e importantes notas do Dr.
Orland'>, fazendo judiciosas reflexões ácerca das mesma~. Tendo mer~cido a appro·
v~çào tanto de S. Ex•• como de )IIuitas pessoas entE'nd!das na. materla, que a exa·
mmaram, é considerado indisprnsavel aos posauidores do Codlgo do Dr. Orlando.
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pendurar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12j\OOO

CARTA DO SUL DO BRAZIL
comprehendendo os Estados do Rio Grande. do Sul, Santa Catharina e Paranll,
organi!'ada sobre documentos officiaes e explorações proprias. Escalas de 1
2.000.000. Preço em papel 4~OOO, em carteira 6~OOO, preparada em paus para
pendurar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1~,

CHAVE COMMERCIAL
calculas arbitraes, regra conjuncta, systema decimal por E. M. Giolma, trabalho
dedicado ao commercio do Brazil, 1 vaI. iu-8° brocho com perto de 200 paginas
c bem impresso.•............... o. 'o o...... . 3~OOO

COolGO COMMERCIAL PORTUGUEZ
approvado por carta de Lei de 28 de Junho de 1888 acompanhado do respectivo
repertorio ~eral ou indice alphabetico, por Joaquim Lisbano d'Almeida Didier.
::. vaI. in-8° o. ••••.•••.•.•••.•.•..•••••• 10Sooo

COofGO COMMERCIAL DE SIGNAES
para uso internacional, edição oflicial. traducção conforme a ultima edição inglezs,
por Joaquim Pedro Parente. 1 grossc> vaI. com supplemento ..... o..• o.. 36~OOO

COLONISAÇÃO -EMIGRAÇÃO
lei e instrucções expedidas pelo governo provisório da Republica ácerca deste.
serviços, favores que concede aos emigrantes e ás emprezas, premias, etc.•
I vol~ broch••..................•....•.....•............ o. o....... 11000

COMM.ERCIANTE (O) OU COMPLETO MANUAL~ INSTRUCTIVO
contendo o Codigo Commercial annotado, legislação das alfandegas, formalidade
exigidas nos regulamentos fiscaes; tarifa dos direitos e modelo de despachos i
procurações, suas fórmulas e efi'citos deste mandato; convenções postaes e tabellas
de sellos de cartas; noções sobre cambias, tabellas para o calculo dos mesmOs,
exemplos deste calculo; movimento commel'cial do Bl'azil; sua producção e riqueza,
estado da sua lavoura; noções geraes de economia politica na parte concernente
á philosophia da industria, precedido de um resumo histol'ico do commercio univer·
sal, além de outros muitos esclarecimentos u.teis, por Bernardino José Borges,
ex-intrpector de diversas alfandegas, dignitario da Imperial Ordem da Rosa, c?m
mendador da. de Chl'isto de Portugal e membro de algumas associações litter~rlas.
Segunda ed!l;íio cuidadosamehte revista ~ melhorada. I grosso 1'01. de maIs de
600 paga. I elegantemente encadernado.............................. 8#lOO

CONTADOR COMMERCIAL
ou Guia de Contabilidade. Mercantil, MemOlial de Contas Feitag, contendo: Pri
meira parle: Tabellas ('om~arativasde cambio do Brazil com a Inglaterra e outros
pai~es da Europa e America, do valor das moedas mais conhecidas, e.m moedR
brazileira ; dll. conversão dos pesos e medidM do Brazil e-de todos 09 palzes com
merciaes, nos do syatema metrico; doa dias comprehendidos entre duas datas /
de qualquer data até o fim do anno, para calculo de awo, cambio e juros; e
fracções ordinarias reduzidas a decimaes; do valor das libras em proporção da
ar;ob~ e diversos methodos de contas correntes com juros, seguidas de a!"plas ex
pbcaçoes. Segunda parte: Tabellas de juros para qualquer taxa, qua.nhll e pr
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por um novo methodo de simples multiplicação, por r. B.C., I vol. in-4° enc. 5!



CONTRACTO . DE CONTA-CORRENTE
por José da Silva Costa, doutor em sciencias juridicas e sociaes pela Faculdade de

. S. Paulo, do Instituto dos Advogados Brazileiros, da Sociedade de Legislação
Comparada de Pariz, etc., 1 voI. nitidamente impresso com varios modelos,
enc...... .. 7;\>000

CRISE COMMERCIAL
l!:sboço ou primeiros traços da. crise commercial da cidade do Rio de Janeiro em
10 de Setembro de 1864 pelo Dr. Sebastião Ferreira Soares, 1 voI. de 136 pags.
broch.·. . .. 3;11000

CAMBIO E PAPEL MOEDA
Estudo para a solução destas questões, Julio Roberto Dunlop, 3" edição.. 18500

CURSO fORÇADO
por Julio Roherto Dunlop, 2" edição..... . . . .. . . . . .. ... . . .. .. ..• 2~/)

Esta notavel e utilissima publicação, escripta em linguagem ao alcance
. de todas as illteUigencias, contém o essencial nos importantes assumptos de que

tratam; e é de iudispensavel vantagem para os estadistàs, commerciantes, ban,-__ ..,...,_,
queiros e particulares que nmbicionem resolver sem grande trabalho os proble
economicos em que todo o cidadão está mais interessado, porqne dizem respeito ás
suas algibeiras e ao progresso efi'ectívo e real do Brazil. Os dois precedentes
volumes juntos encadernado em 1 volume.. . . .. .• . . . 61000

---....... mCCIONARIO
do Direito CommerGial, compilad~'e à~n~hdo por 1. dc Souza Duarte, 1 voI.
encadernado em couro : ..'-;- .. :................... 10~~_

~- .....----.....-----
DIREITO CAMBIAL

Curso de Direito Cambial Brazileiro, por J. M. F. de Souza Pinto 1 vol.
hErocb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31000

ncadernado.. . . . . . . . . . •. 41000

DIREITO CAMBI'AL
da Allcmanba ou regulamento geral dos estados àa Confederação Germllnica ácerca
de letras de co.mbio. Traduzido do originslallemão. 1 vol. in-So enc. ... . 2;ll00Q

DIREITO HYPOTHECARIO
Curso de Direito Hypothecario BJ;azileiro ou compilação de tudo o que mais
('on~'ém saber sobre tão ÍJIlportante materia,'seguida de mod los para requerimentos,
pedlDdo ~ prenotação e cspeciãlisação e para os extractos precisos para a inscripçãoTtr8Dscrlp~ão. Obra indispensavel aos Juizes, Escrivães, Tutores, Curadores,
esta~entelros, e em geral a todas as p soas a quem a novissima lei hypo

tbecarllL concede direitos e impõe obrigações, pelo Dr. Joaquim J. P. da Silva
Ramos. Quarta edição revista, corrigida e accrescentnda com um supplemento,
~?nten.d~ a lei annotada II. 3,272 de 5 de Outubro de 1885, que altera diversas
dIS~çoesl'eferentes ás ea;ecuções r.iveis e commerciaes, sobre a segunda edição
b~ch. edo Soares pelo magistrado Manoel Godofi:edo de Aleucastro Autran, 1 vo1.

rue. .. ::::..::::.. : :::::::: .. ::.'.'.'.'.':.':.'.'.'.' 5:ggg
A..,presen'e edição traz em notas addicionsdas ás do fallecido autor, não 6Ó

a soluç~o de algumas duvidas ácerca da execução da parte regulamentar da lei,
ramo. amda a jurisprullencia dos tribunaes interpretando disposições que, mais
em Vlsla do espirito que da lctrá, devem sei' applicadas.



EXPOSITOR PÕPULAR
o.5ystema metrico decimal acompanbado de Tabellas 'de Reducção -dos pesos e

medidas do Brazil eJ1alnglaterra, 1 volume.. . . . . .. .. .. . . . .. . . ... . .. . .. ti500'

. FALLENCIAS .
das fallencias e respectivo processo, segundo o Decreto n. 917 de 24 de Outubro'
de 1890, annotado de accordo com a legislação vigent~, pelo Dr. Manoel Godofredo
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NOVAS TABELLAS DE CAI'rJBIO ENTRE INGLATEflRA, .
PORTUGAL EBRAZIL

D!lsde 14 a 60 31132 a. por 1~000. Tabella "de contagem de dias entre duas datas.
bella de divisores fixos para descontos de 1/32 a 12 % ao anno. Modelos em

po uguez, francez e inglez, das cartas mais em uso no commercio, por 'i'heotonio
e Lima. 1 vol. enc.. .. 10$000

NÕVOjdANUAL PRATICO DO PROCESSO COMMERCIAL
:" 1tmito augmetltada. Organisado conforme as disposições legislativas con-

o nte materia e á pratica estabelecida; seguido de um formulario de todas
.....:~~ .çõcs conhecida no fôro commercial brll.zileiro, contendo o modelo das peti.

, I,' iculadas e cotas qne as partes devem ofi'erecer, os requerimentos verhaes
solicitadoros devem fazer em audiencia dos despachos e sentenças que os'

es-devem proferir, dos autos, termos e certidões que os escrivães e officiaes
" justiça devem lavrar, etc. Obra nimiamente util ô ;ndiajJensaNl :;,'1:!c '!';~z~c>

Advogados, Solicitadores e Escrivães, e em "'<::ral a todos aquelles que tiverem de
pedir e~ juiozo commercial o seu d~ei~o, p~lo Dr. J. J. Pereira da Silva Ramos,
~ VQls._ m:-8 .gl~ndJl, no fOl'mllto do :Asses8or Forense, encs. em um só. . . 12$000

NOVO TRATADO DE ARITHMETIC~ ÇOMMERCIAL
on desenvolvimento simplificado de todas as regras da arithmetica relativas ao
commercio acompanhadas de um grande numero de exemplos e exercicios, os qUillS

facilitam ó metbodo de resolver qull.lquer calculo que tenha relação com o trafic~
mercantil. Redigido de modo a e!ltar ao aléance dl.!'s pessoas que se dedicarem com
alguma attenção ao estudo desta sciencia..J.vol. in-8° de 328 pags., enc. 5$000

NOVO SECRETARIO lUZO BRAZllEIRO
Arte de escrever com elegancia e perfeição toda a especie de cartas, 61:e.oo

p'lifieada em numeroeos modelos, sobre variadissimos llssumptos da vid~ SOCIal,
proprios para formar o estylo epistolar, segundo'o gosto. Novíssima edição melho
rada e accrescentada de modelos para requerimentos, petições, rnemorines, cartas
commerciaes e de rnuitlls cartas sobre casos que mais frequentemente S{! apre-
sentam, 1 volume de mais de 500 pag~. encar!: :-: .. ".......... 4$000

Contém este interessante e utilis' o livro observações ácerca do estylo.e
345 modelos de toda a sorte de cartas, como sejam: Pedidos. de favores, .offerecl
mento de prestirno, convites, con6denciaH, pal'abens, pezames, reclamaçoes, ~e8
culpas, recusações, advertenciaB, conselhos, reprehensões, recórnmendações~ .100

pressões de viagens, cartas, cartas litterarias, miseellaneas, cartas de falJlllia e
comrnerciaes.

NOVO MAPPA·MUNDI
Planispherio iIlustrado com os mais notaveis monumentos de H~sp~nha e

Portugal e assignalando as divisões physicas e politicas dos diversos pa)zes e
colonias dos Estados da Ellropll, assim como lIS épocas das principaes descobertas,
publicado por J. Dosseray. Um lindo quadro impresso em 'VlIrias côres, preça óOO
papel 5,1. Montado em panno com rolos e envernisado••........... ·. 15$
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